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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Vores Net.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Varde, den 1. marts 2021

Bestyrelsen

Søren Kold
Formand

Paul Werner Thomsen
Næstformand

Ole Termansen
Mening medlem

Peer Søndergaard Larsen
Sekretær
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Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vores Net for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter foreningens vedtægter.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“.
Vi er uafhængige af foreningens i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningens, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Grundlag for konklusion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at foreningens ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til foreningens vedtægter.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Varde, den 1. marts 2021

Din Revisor ApS
Registreret revisionsselskab
CVR-nr. 35 40 73 59

Anders Bærentzen
registreret revisor
MNE-nr: mne34273
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter følgende regnskabs- og vurderingspraksis, som er uændret i forhold til
tidligere år.
Resultatopgørelse
Resultatopgørelsen er opstillet således, at der er direkte sammenlignelighed med det godkendte
budget og sidste års resultatopgørelse.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har
fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
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Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Anskaffelser af materiel samt arbejder/forbedringer på anlægget er udgiftsført i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Værdiansættelsen har grundlag i en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposterne indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter og
udgifter for det efterfølgende år.
Gældsforpligtelser i øvrigt
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi
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Resultatopgørelse

2020
Indtægter
Kontingenter
Signalforsyning
Gebyrsignalforsyningen
Indtægter ved pakkeskift og gentilslutninger
Indtægter i alt

Budget
(ej
revideret)
2020

Realiseret
2019

1.620.628
23.132.548
-23.815.918
206.640
1.143.898

1.340.000
0
0
225.000
1.565.000

1.729.935
26.673.095
-26.968.609
102.000
1.536.421

Omkostninger
Administration
Annoncer / Markedsføring
Arbejder på anlæg
EDB-udgifter
Elforbrug
Forsikringer
Kontorartikler/ipads
Mødeudgifter inkl. Generalforsamling
Bestyrelseshonorar
Omkostninger ved pakkeskift
Porto og gebyr
Rejseudgifter
Repræsentation
Advokat/revisorassistance
Serviceaftale
Tab på debitorer
Konsulentydelser
Øvrige omkostninger
Omkostninger i alt

-475.697
-176.046
-230.339
-69.703
-243.662
-101.951
-32.368
-30.432
-80.000
-607.775
-32.011
0
-2.920
-20.000
-1.023.640
-32.047
0
-5.620
-3.164.210

-520.000
-200.000
-435.000
-85.000
-290.000
-100.000
-15.000
-75.000
-80.000
-400.000
0
0
-5.000
-50.000
-960.000
-40.000
-100.000
-80.000
-3.435.000

-475.508
-197.221
-166.469
-74.761
-258.329
-95.666
-1.747
-134.405
-80.000
-346.719
-6.614
-3.054
-2.380
-30.000
-984.304
-30.695
-139.443
-1.394
-3.028.709

Resultat af primær drift

-2.020.312

-1.870.000

-1.492.288
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Realiseret
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2020

Udleje af antennemast
Andre driftsindtægter
Resultat af sekundær drift

Budget
(ej
revideret)
2020

Realiseret
2019

176.215
1.627.605
1.803.820

170.000
962.000
1.132.000

172.955
974.463
1.147.417

Resultat før renter

-216.492

-738.000

-344.871

Kursgevinster og tab
Renteudgifter SKAT
Restancegebyrer
Renteudgifter bank
Finansiering og gebyrer netto

-4.808
-16.153
180.675
-133.607
26.107

0
0
50.000
-120.000
-70.000

-16.827
0
204.171
-84.724
102.621

Årets resultat

-190.385

-808.000

-242.250

Anlægsregnskab
Tilslutningsafgift
Udgifter i alt

0
0

-40.000
-40.000

Hovedanlægget
Entreprenør
Net opgradering
Betalt af Yousee
Omkostninger i alt

-655.956
-3.875
0
0
-659.831

-40.521
-5.822
0
0
-46.343

Årets resultat af anlægsregnskabet

-659.831

-86.343
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Realiseret
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2020

2019

Tilgodehavende tilslutningsafgifter og kontingenter
Hensættelses til imødegåelse af tab på debitorer
Moms
Tilgodehavende Yousee fee
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

44.846
-20.000
1.396.075
1.500.418
264.484
3.185.824

24.734
-20.000
1.098.573
0
336.653
1.439.961

Værdipapirer
Værdipapirer

5.975.847
5.975.847

5.980.654
5.980.654

Frøs Sparekasse - 4436849
Frøs Sparekasse - 3936880
Likvide beholdninger i alt

141.606
3.989.393
4.131.000

2.603.784
3.996.419
6.600.203

Omsætningsaktiver i alt

13.292.671

14.020.818

Aktiver i alt

13.292.671

14.020.818

Egenkapital
Overført resultat
Resultat af anlægsregnskab
Egenkapital i alt

13.667.461
-190.385
-659.831
12.817.246

13.996.054
-242.250
-86.343
13.667.461

Skyldige omkostninger
Deposita
Forudbetalt kontingent
Skyldig revisor
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

91.441
22.750
331.234
30.000
475.425

26.725
22.750
263.882
40.000
353.357

Gældsforpligtelser i alt

475.425

353.357

13.292.671

14.020.818

Passiver i alt
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Balance pr. 31. december 2020
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Specifikation af anlægsregnskab
Årene 1970-1987
Årene 1987/88-1993/94
Året 1994/95
Året 1995/96
Året 1996/97
Året 1997/98
Året 1998/99
Året 1999/00
Året 2000/01
Året 2001/02
Året 2002/03
Året 2003/04
Året 2004/05
Året 2005/06
Året 2006/07
Året 2007/08
Året 2008/09
Året 2009/10
Året 2010/11
Året 2011/12
Året 2012/13
Året 2013/14
Året 2014/15
Året 2015/16
Året 2016/17
Året 2018
Året 2019
Året 2020

Oprettede
kontrakter

Anlægsudgifter

10.163.228
3.093.909
279.903
376.235
587.349
453.828
548.684
427.677
453.419
469.424
621.916
531.520
543.576
900.372
1.027.247
517.440
420.872
315.012
352.472
204.576
198.069
128.088
192.240
8.640
0
0
0
0
22.815.696

7.631.929
5.050.452
110.162
364.830
192.664
380.061
406.915
314.275
2.369.109
1.096.151
829.365
373.128
1.964.073
882.257
1.162.909
1.780.117
2.091.506
115.644
367.511
129.840
3.264.693
256.617
41.758
3.636.712
2.161.613
841.381
86.343
659.831
38.561.846
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Noter
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Mast og hovedstation, 1980/81
Garage og teknikrum 1981/82
Tag Laboratorievej
Overtaget 1976/77, Varde Øst
Overtaget 1981/82, Sig
Overtaget 1986/87, Janderup
Overtaget 1986/87, Billum
Overtaget 1998/99, Alslev
Overtaget 1999/00, Tinghøj
Overtaget 2000/01, Horne
Overtaget 2002/03, Næsbjerg
Fusion Oksbøl

Samlet

Oprettede
kontrakter

Anlægsudgifter

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

568.049
204.056
66.800
437.000
876.000
1.200.000
780.000
3.000.000
400.000
1.700.000
1.900.000
4.434.537
11.131.905

22.815.696

49.693.751
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Specifikation af anlægsregnskab (forsat)

Eventualforpligtelser
Foreningen har en eventualforpligtelse på udstykninger på henholdsvis Søndertoften etape 2 t.kr.
262, Søndertoften etape 3 t.kr. 368, Digterparken t.kr. 463 og Storegade 2-4 (Opelgrunden) t.kr.
188, såfremt foreningen fragår en af aftalerne med Yousee indenfor 10 år, vil foreningen skulle
betale en andel af beløbet i forhold til udtrædelsestidspunktet. Forpligtelsen til Yousee bliver
dermed reduceret med 10% pr. år.
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