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Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for

GramBynet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et

retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-

ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gram, den 29. april 2021

Bestyrelse

Steen Dall Morten Kudsk Karsten Leth Kristensen
Formand Næstformand Kasserer

Mads Skuldbøl Nielsen Tom Christensen Jan Borring
Sekretær
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til bestyrelsen i GramBynet

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GramBynet for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-

bet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fore-

ningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstan-

dard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska-

ber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-

skrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af

foreningen 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet

som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang

De supplerende budgettal på side 14 i årsregnskabet er ikke omfattet af vores udvidede gennemgang. Vi

har i overensstemmelse med FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber,

gennemlæst de supplerende budgettal med henblik på at identificere eventuelle væsentlige forhold heri,

der er inkonsistente med oplysningerne i det reviderede årsregnskab. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 hen-

sigt at likvidere  foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører

handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derud-

over udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for

vores konklusion.
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det

er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig

fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aabenraa, den 29. april 2021

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18 06 16 35

Mads Klausen
Statsaut. revisor
mne34078
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Sønderjyllands Revision

Påtegning generalforsamlingsvalgte revisorer

Vi har tilset,

at foreningens formålsparagraf overholdes,

at foreningens midler anvendes til de formål der er beskrevet i vedtægterne, samt besluttet på en

generalforsamling, og

at foreningen overholder sine økonomiske forpligtelser.

Vi har ikke revideret årsrapporten.

Gram, den           /            2021

Steen Erlandsen Mogens Marcussen
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Sønderjyllands Revision

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg.

Usædvanlige forhold

Da foreningen ikke på samme måde som en lang række andre virksomheder i Danmark har været ramt af

nedlukning mv., er den finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2020 ikke væsentligt påvirket af

konsekvenserne af coronakrisen. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for 2020 er afsluttet med et underskud på t.kr. 134 mod et overskud i 2019 på t.kr. 100. Idet

der var budgetteret med et underskud på t.kr. 167, anses foreningens resultat som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 t.kr. 1.509.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer, at foreningen ikke vil blive omfattet af restriktioner, som myndighederne i Danmark

indfører for at imødegå udbredelsen af coronavirussen, hvorfor det er ledelsens forventning, at forening-

ens finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2021 ikke vil blive væsentligt påvirket af konsekven-

serne her.
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Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GramBynet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en

klasse A-virksomhed. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-

bet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-

ningen indregnes med de beløb som vedrører regnskabsåret.

Omkostninger til programkøb mv.

Omkostninger til programkøb mv. omfatter omkostninger for programkøb, afgift til Copy-dan samt drift

af internet, herunder operationelle leasingomkostninger mv. og indregnes med de beløb som vedrører

regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til forbedring og vedligeholdelse af anlæg samt om-

kostninger til administration mv. og indregnes med de beløb som vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter honorar til formanden.
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Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger Finansielle ind-

tægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver indgår til kostpris og afskrives over 5 år.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indi-

kationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at

imødegå forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, bestående af et anfordringsgældsbrev, der

henstår rente- og afdragsfrit, måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,

hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende

det efterfølgende år.
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Sønderjyllands Revision

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2020 2019
Note kr. t.kr.

1 Omsætning 2.900.515 2.694

2 Omkostninger til programkøb mv. -2.396.903 -1.973

Bruttoresultat 503.612 721

3 Andre eksterne omkostninger -360.319 -347

4 Personaleomkostninger -27.000 -27

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -247.000 -247

Resultat før renter -130.707 100

Renteindtægter 300 0

Renteomkostninger -3.591 0

Årets resultat -133.998 100

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 100

Disponeret fra overført resultat -133.998 0

Disponeret i alt -133.998 100
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Sønderjyllands Revision

Balance

Aktiver

31/12 2020 31/12 2019
Note kr. t.kr.

Anlægsaktiver

5 Netforbedring/ Forstærkerudskiftning 167.300 414

Materielle anlægsaktiver i alt 167.300 414

Anlægsaktiver i alt 167.300 414

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.089 1

Andre tilgodehavender 120 6

Tilgodehavender i alt 5.209 7

6 Andre værdipapirer 57.790 69

Værdipapirer 57.790 69

Likvide beholdninger 1.401.921 1.234

Omsætningsaktiver i alt 1.464.920 1.310

Aktiver i alt 1.632.220 1.724
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Sønderjyllands Revision

Balance

Passiver

31/12 2020 31/12 2019
kr. t.kr.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 1.642.622 1.542

Overført resultat -133.998 100

Egenkapital i alt 1.508.624 1.642

Gældsforpligtelser

7 Anden gæld 115.338 73

Periodeafgrænsningsposter 8.258 9

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 123.596 82

Gældsforpligtelser i alt 123.596 82

Passiver i alt 1.632.220 1.724

8 Andel i ASOM-Net
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Sønderjyllands Revision

Noter

2020 2019
kr. t.kr.

1. Omsætning

Kontingentindtægter, netleje 338.837 336

Programkøb, programpakker 1.635.181 1.470

Programkøb, fritvalg 28.724 24

Rabatordning ifbm indførelse af web-tv -119.929 0

Pakkeændringer 13.120 9

Copydan 397.824 271

Bredbånd 598.945 576

Gebyrer, forbrugere 7.813 8

2.900.515 2.694

2. Omkostninger til programkøb mv.

Programkøb 1.670.943 1.433

Programkøb, fritvalg 23.411 21

Pakkeændringer 8.180 6

Copydan 397.824 271

Udvidelse af anlæg, nytilslutninger 51.269 9

Bredbånd - drift 131.361 117

Bredbånd - support 51.168 49

Bredbånd - leje af udstyr inkl. forsikring 9.219 37

Bredbånd - modem, kabler og stik m.m. 53.528 30

2.396.903 1.973

3. Andre eksterne omkostninger

Forbedring og vedligeholdelse af anlæg 18.866 11

Elektricitet 28.497 21

Kontorhold inkl. porto og telefon samt drift af hjemmeside 17.257 18

TV - drift og support 64.575 66

Service, fællesantenneanlæg 60.281 60

Administration, ASOM-Net 28.000 28

Nets, PBS-omkostninger 20.217 21

Forsikringer 36.611 37

Kontingenter 15.329 16

Markedsføring 41.605 32

Revisorhonorar 17.500 18

Tab på debitorer/indgået på tidligere afskrevne fordringer -307 -3

Mødeudgifter 11.888 22

360.319 347
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Sønderjyllands Revision

Noter

2020 2019
kr. t.kr.

4. Personaleomkostninger

Honorar til formanden 27.000 27

27.000 27

5. Materielle anlægsaktiver

Netforbedring/
Forstærker-
udskiftning

kr.

Kostpris 1. januar 2020 2.233.116

Kostpris 31. december 2020 2.233.116

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020 1.818.816

Årets afskrivninger 247.000

Af- og nedskrivninger 31. december 2020 2.065.816

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 167.300

6. Andre værdipapirer

Rente- og afdragsfrit udlån til ASOM-Net 57.790 69

57.790 69

Udlånet vil blive nedbragt med fremtidige regninger fra ASOM-Net.

7. Anden gæld

Moms 48.047 52

Mellemregning med forbrugere 1.688 3

Leverandørgæld 65.603 18

115.338 73
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Sønderjyllands Revision

Noter

8. Andel i ASOM-Net

Grambynet har en ejerandel i ASOM-Net på 5-6 %. ASOM-Net.dk havde pr. 31. december 2019

en egenkapital på ca. 6,6 mio. kr.

Grambynet har valgt ikke at indregne, hverken sin andel af resultatet eller egenkapitalen i årsrap-

porten for 2020.
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Budget 1. januar - 31. december 2021
Budget 2021

t.kr.
Faktisk 2020

t.kr.

Kontingentindtægter, netleje 303 339
Programkøb, programpakker 1.637 1.635
Programkøb, fritvalg 41 29
Rabatordning ifbm. indførelse af web-tv -125 -120
Pakkeændringer 10 13
Copy-dan 400 398
Bredbånd 591 599
Salg af tilslutninger 0 0
Gebyrer, forbrugere 9 8

Indtægter i alt 2.866 2.901

Programkøb, programpakker 1.637 1.671
Programkøb, fritvalg 41 24
Pakkeændringer 10 8
Copy-dan 400 398
Udvidelse af anlæg, nytilslutninger 50 51
Bredbånd - drift 126 131
Bredbånd - support 51 51
Bredbånd - leje af udstyr inkl. forsikring 0 9
Bredbånd - modem, kabler og stik m.m. 200 54

Omkostninger til programkøb mv. 2.515 2.397

Bruttoresultat 351 504

Forbedring og vedligeholdelse af anlæg 13 19
Elektricitet 30 28
Kontorhold inkl. porto og telefon samt drift af hjemmeside 18 17
TV - drift og support 65 65
Service, fællesanlæg 60 60
Administration, ASOM-Net 28 28
Nets, PBS-omkostninger 22 20
Forsikringer 36 37
Kontingenter 16 15
Markedsføring 36 42
Revisorhonorar 18 18
Tab på debitorer/indgået på tidligere afskrevne fordringer 1 0
Mødeudgifter 15 12

Andre eksterne omkostninger i alt 358 361

Personaleomkostninger 27 27

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 167 247

Resultat før renter -201 -131

Renteindtægter -2 -3

Årets resultat -203 -134
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