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25. september 2020

Markedsdialog
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Dato: marts
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tilbudsgiverne
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Forhandling med 
tilbudsgiverne
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Møde Kommunen, 
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Brugerrådet: Tildeling
Dato: ikke angivet
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Justering af salgsmateriale  

17. august 2020
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Advokat Andreas Christensen
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 184876

17. august 2020

Horten Advokatpartnerselskab
CVR 33775229

VURDERING AF ANSØGNINGER OM PRÆKVALIFIKATION

Ishøj Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med at sælge Ishøj Fællesantennenet.

Som en del af processen skal aktører, som ønsker at erhverve Ishøj Fællesantennenet, 
ansøge om prækvalifikation. Alene aktører, som bliver prækvalificeret, har mulighed for 
at afgive tilbud. Fristen for ansøgning om prækvalifikation var 1. august 2020.

Der er modtaget to ansøgninger om prækvalifikation fra:

- Stofa A/S

- Ishøj Ny Antenneforening

Det er en forudsætning for at blive prækvalificeret, at ansøgerne lever op til de egnetheds-
kriterier, som Ishøj Kommune har opstillet:

- Økonomisk og finansiel formåen:

o Krav om positiv egenkapital

o Krav om årlig omsætning på minimum 100 mio. kr.

- Teknisk og faglig formåen:

o Krav om mindst 2 lignende eller tilsvarende referencer inden for de sene-
ste 3 år (regnet fra fristen for ansøgning om prækvalifikation)

o Krav om at ansøgere på tidspunktet for kontraktindgåelse er i besiddelse 
af rettighederne/det nødvendige aftalegrundlag til at kunne levere tv-
indhold i henhold til aftalen.

Det er vores vurdering, at begge ansøgere lever op til egnethedskriterierne og derfor skal 
prækvalificeres.

Horten, den 17. august 2020
Hellerup

Andreas Christensen
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Stofa A/S Årsrapport 2019

Slet Parkvej 5, 8310 Tranbjerg J
CVR-nr. 42405310

Godkendt på selskabets generalforsamling, den
30.04.2020

Hideo Sawahata
Dirigent

1

1 - Stofa - Årsrapport 2019 Stofa AS

3

1026544#0 - Stofa, ansøgning om prækvalifikation

5

Hører til journalnummer: 13.10.00-A53-1-20

Udskrevet den 28-09-2020



Stofa A/S | Indhold 1

Indhold

Virksomhedsoplysninger 2

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5

Ledelsesberetning 8

Resultatopgørelse for 2019 11

Balance pr. 31.12.2019 12

Egenkapitalopgørelse for 2019 14

Noter 15

Anvendt regnskabspraksis 20

246

Hører til journalnummer: 13.10.00-A53-1-20

Udskrevet den 28-09-2020



Stofa A/S | Virksomhedsoplysninger 2

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
Stofa A/S

Slet Parkvej 5

  8310 Tranbjerg J

CVR-nr.: 42405310

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår:  - 01.01.2019 31.12.2019

Telefonnummer: 88303030

Hjemmeside: www.stofa.dk

E-mail: info@stofa.dk

Bestyrelse
Niels Duedahl, formand

Christian Greve

Esben Kolind Laustrup

Henrik Vallø

Søren Strøm

Arvid Thorndahl

Claus Flyger Pejstrup

Direktion
Sune Nabe Frederiksen, direktør

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Dokken 8 
 Postboks 200 
 6701 Esbjerg 
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  - 
 for .

01.01.2019
31.12.2019 Stofa A/S

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver  og 
finansielle stilling pr.  samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret  - 

.
31.12.2019 01.01.2019

31.12.2019

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 31.03.2020

Direktion

Sune Nabe Frederiksen
direktør

 

468

Hører til journalnummer: 13.10.00-A53-1-20

Udskrevet den 28-09-2020



Stofa A/S | Ledelsespåtegning 4
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Stofa A/S

Konklusion

Grundlag for konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for  for regnskabsåret  -  , der omfatter 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes  efter årsregnskabsloven. 

  Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver  og finansielle 
stilling pr.  samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret  -  i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Stofa A/S 01.01.2019 31.12.2019

31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019

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 selskabet 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 årsregnskabsloven. 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 selskabets 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 selskabet, 
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores 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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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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 selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den anvendte 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 selskabets 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 selskabet 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.

 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: 

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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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 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 herudover 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 væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Esbjerg, den 31.03.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jørn Jepsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24824

Stig Petersen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne35464
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

2017
 t.kr.

2016
 t.kr.

2015
 t.kr.

Hovedtal

Nettoomsætning 2.163.966 2.106.631 1.981.874 1.929.590 1.888.891

Bruttoresultat 597.371 570.494 475.604 506.054 531.804

Driftsresultat 27.583 68.211 (40.595) 14.229 91.581

Resultat af finansielle poster (7.304) (7.124) (3.627) (4.888) (6.525)

Årets resultat 7.826 39.891 (44.222) 7.317 62.880

Balancesum 1.999.507 1.752.725 1.389.253 1.195.420 1.317.887

Investeringer i materielle 
 aktiver

266.245 345.916 260.925 172.144 257.086

Egenkapital 272.783 264.957 225.066 281.089 273.772

Nøgletal

Bruttoavance (%) 27,61 27,08 24,00 26,23 28,15

Nettomargin (%) 0,36 1,89 (2,23) 0,38 3,33

Egenkapitalforrentning (%) 2,91 16,28 (17,47) 2,64 25,94

Soliditetsgrad (%) 13,64 15,12 16,20 23,51 20,77

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af 
“Anbefalinger & Nøgletal".

Bruttoavance (%):
 Bruttoresultat * 100
 Nettoomsætning

Nettomargin  (%):
 Årets resultat * 100
 Nettoomsætning

Egenkapitalforrentning (%):
 Årets resultat * 100
 Gns. egenkapital

Soliditetsgrad (%):
 Egenkapital * 100
 Balancesum

91113
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabet er totalleverandør af TV, internet og telefoni til det danske telemarked. Service eller produkter leveres 
kollektivt til antenne- og boligforeninger, individuelt til foreningernes medlemmer samt direkte via egne eller 
lejede net, samt at opbygge infrastruktur for egen- og fremmed regning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Stofa A/S har i 2019 kun delvist indfriet de forventninger ledelsen stillede i 2018 årsrapporten. Omsætningen er 
steget med 2,7%, hvilket er meget tilfredsstillende, men EBITDA er faldet med 10 mio. kr. og gør altså at 
forventningerne til året ikke indfries helt.  

 Væksten i omsætningen har primært været drevet af den positive udvikling, der har været i virksomhedens 
kerneforretning. Her har man set en positiv udvikling på bredbåndsbeholdning, og samtidig har man formået at 
minimere afgangen på Tv-området sammenlignet med tidligere år.  

 I efteråret har Stofa også lanceret sin nye Tv-boks og den er blevet godt modtaget af kunderne og har været med
 til at drive salget op i den efterfølgende periode. 

 2019 var også et år præget af store forandringer, hvor Stofa er blevet en del af Norlys, og hvor specielt 2. halvår 
været påvirket af integrationen ind i den nye koncern, hvilket også har medvirket til at EBITDA forventninger til 
året ikke blev indfriet helt.  

 På trods af at forventningerne til året kun delvist blev indfriet, er det alligevel ledelsens opfattelse at årets resultat
 er tilfredsstillende. Resultat før skat lander på 20,3 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 40,8 mio. kr.  

 Oplysninger om ikke-finansielle forhold 
  Konkurrencesituationen for selskabet bød i 2019 fortsat på stigende konkurrence på tv- og internetmarkedet. 
Specielt tv-markedet er under hastig forandring, nye aktører kommer til og streaming fylder fortsat mere. Derfor 
skal der investeres og udvikles yderligere i tjenesterne. Stofa imødekommer den nye virkelighed ved at indgå de 
rette aftaler med leverandørerne og lancerede i 2019 blandt andet TV 2 Play og HBO. Samarbejde med HBO blev 
præsenteret i forlængelse af at Stofa lancerede en ny Android Tv-boks som i højere grad kan samle og omfavne 
de fulde udbud af underholdning på tværs af kanaler. Den nye Stofa Tv-boks blev præsenteret i efteråret og er 
udviklet i samarbejde med Google. 

 2019 blev også et år hvor der var opbrud i værdikæden, hvor contentproduktion blev et vilkår i markedet og en 
større konflikt mellem to stærke aktører gav genlyd i hele branchen og skabte en ny virkelighed i kampen om 
kunderne.

 Det er fortsat et klart fokusområde at bevare og fortsat styrke det gode samarbejdet med antenne- og 
boligforeninger.

 Medarbejdere 
 I 2019 har Stofa A/S i gennemsnit beskæftiget 717 fuldtidsansatte medarbejdere mod 725 i 2018. 

 Medarbejderne er fordelt på de fleste af Norlys-koncernens lokationer i hele Danmark.
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Forventet udvikling
Stofa A/S forventer i 2020, at omsætningen og EBITDA ender på cirka samme niveau som i år.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
 Stofa A/S stiller høje krav til stabiliteten og kvaliteten i løsninger og services. Med det afsæt blev der i 2019 
arbejdet på at færdigudvikle den nye Tv-boks baseret på Android TV, som ramte markedet i efteråret.   
 I 2020 ønsker selskabet at udnytte styrken i fusionen til Norlys til at videreudvikle et endnu mere brugervenligt tv-
 og underholdningsunivers til de danske hjem. Et univers som gør underholdningsoplevelsen stærkere ved at 
samle indholdet for brugerne, det vil sige både live-tv, streamingtjenester og muligheder inden for film og 
arkivtjenester. 

Redegørelse for samfundsansvar
For beskrivelse af koncernens politikker for samfundsansvar henvises til årsrapporten for Norlys a.m.b.a. for 
2019.

Redegørelse for det underrepræsenterede køn
For beskrivelse af koncernens politikker for det underrepræsenterede køn, og for redegørelse for status på 
opfyldelse af måltal for selskabet, henvises til årsrapporten for Norlys a.m.b.a. for 2019.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig indvirkning på  
 virksomhedens finansielle stilling og udvikling.
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Resultatopgørelse for 2019

Note  
2019
t.kr.   

2018
t.kr.

Nettoomsætning 1 2.163.966 2.106.631

Arbejde udført for egen   regning og opført under   aktiver 27.655 25.342

Andre driftsindtægter 0 700

Omkostninger til  råvarer og  hjælpematerialer (1.272.068) (1.251.299)

Andre eksterne  omkostninger (322.182) (310.880)

Bruttoresultat 597.371 570.494

Personaleomkostninge r 2 (390.205) (353.767)

Af- og nedskrivninger (179.445) (148.516)

Andre  driftsomkostninger (138) 0

Driftsresultat 27.583 68.211

Andre finansielle  indtægter 3 3.885 3.279

Andre finansielle  omkostninger 4 (11.189) (10.403)

Resultat før skat 20.279 61.087

Skat af årets resultat 5 (12.453) (21.196)

Årets resultat 6 7.826 39.891
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Balance pr. 

Aktiver

31.12.2019

Note  
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter 8 43.787 30.323

Erhvervede immaterielle aktiver 33.255 26.951

Goodwill 21.772 25.875

Immaterielle aktiver 7 98.814 83.149

Grunde og bygninger 1.033 485

Produktionsanlæg og maskiner 999.427 896.416

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 196 631

Indretning af lejede lokaler 0 0

Materielle aktiver under udførelse 104.529 115.438

Materielle aktiver 9 1.105.185 1.012.970

Anlægsaktiver  1.203.999 1.096.119

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 305.203 305.965

Igangværende arbejder for fremmed regning 10 165.359 85.857

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 73.216 40.296

Udskudt skat 11 35.396 35.396

Andre tilgodehavender 43.744 42.754

Periodeafgrænsningsposter 12 137.471 116.659

Tilgodehavender 760.389 626.927

Likvide beholdninger 35.119 29.679

Omsætningsaktiver 795.508 656.606

Aktiver 1.999.507 1.752.725
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Passiver

Note  
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Virksomhedskapital 13 30.000 30.000

Reserve for udviklingsomkostninger 34.155 23.654

Overført overskud eller underskud 208.628 211.303

Egenkapital 272.783 264.957

Anden gæld 11.820 0

Periodeafgrænsningsposter 14 12.475 0

Langfristede gældsforpligtelser 15 24.295 0

Kortfristet del af langfristede forpligtelser 15 4.159 0

Bankgæld 54.266 50.766

Modtagne forudbetalinger fra kunder 25.558 17.603

Leverandører af varer og tjenesteydelser 138.031 106.340

Gæld til tilknyttede virksomheder 907.077 778.141

Skyldige sambeskatningsbidrag 12.578 796

Anden gæld 16 326.109 293.062

Periodeafgrænsningsposter 17 234.651 241.060

Kortfristede gældsforpligtelser 1.702.429 1.487.768

Gældsforpligtelser 1.726.724 1.487.768

Passiver 1.999.507 1.752.725

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 18

Eventualaktiver 19

Eventualforpligtelser 20

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 21

Transaktioner med nærtstående parter 22

Koncernforhold 23
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Egenkapitalopgørelse for 2019

Virksomheds-
kapital

 t.kr.

Reserve for 
udviklings-

omkostninger
 t.kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
 t.kr.

I alt
 t.kr.

Egenkapital primo 30.000 23.654 211.303 264.957

Overført til reserver 0 10.501 (10.501) 0

Årets resultat 0 0 7.826 7.826

Egenkapital ultimo 30.000 34.155 208.628 272.783
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Noter

 Nettoomsætning1

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Kabel TV 950.283 939.967

Anlægsarbejder for fremmed regning 297.941 308.874

Internet og telefoni 776.779 737.323

Service og udlejning af medarbejdere 138.963 120.467

Aktiviteter i alt 2.163.966 2.106.631

Nettoomsætningen er på hjemmemarkedet.

 Personaleomkostninger2

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Gager og lønninger 357.255 322.266

Pensioner 27.676 26.565

Andre omkostninger til social sikring 5.274 4.936

390.205 353.767

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 717 725

 
 Ledelses-
 vederlag

 
 
2019
t.kr.

 
 Ledelses- 
  vederlag

 
 
2018
t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 1.732 1.962

1.732 1.962

Vederlag til ledelsen er baseret på et skøn over tidsanvendelsen for direktionen og bestyrelsen, da ledelsen 
indgår som ledelsesmedlem i flere af koncernens selskaber. Ledelsesaflønningen afholdes delvist af 
koncernselskab og betales af selskabet via administrationsfee.

 Andre finansielle indtægter3

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 419 480

Renteindtægter i øvrigt 3.466 2.799

3.885 3.279
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 Andre finansielle omkostninger4

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 7.626 6.631

Renteomkostninger i øvrigt 3.563 3.772

11.189 10.403

 Skat af årets resultat5

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Aktuel skat 12.578 796

Regulering vedrørende tidligere år (125) 20.400

12.453 21.196

 Forslag til resultatdisponering6

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Overført resultat 7.826 39.891

7.826 39.891

 Immaterielle aktiver7

Færdiggjorte
  udviklings-

 projekter
 t.kr.

Erhvervede
  immaterielle

 aktiver
 t.kr.

Goodwill
 t.kr.

Kostpris primo 35.553 40.716 60.790

Tilgange 20.292 10.043 2.000

Afgange (349) 0 0

Kostpris ultimo 55.496 50.759 62.790

Af- og nedskrivninger primo (5.230) (13.765) (34.915)

Årets afskrivninger (6.596) (3.739) (6.103)

Tilbageførsel ved afgange 117 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo (11.709) (17.504) (41.018)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 43.787 33.255 21.772

 Udviklingsprojekter8
De indregnede udviklingsprojekter vedrører specifikt udviklingen af nye platforme til distribution af TV-indhold. 
De påløbne udviklingsomkostninger er klart definerede og vedrører lønninger, fremmedydelser og andre  
omkostninger. Udviklingsprojektet omkring udbygningen af platforme er sat i gang for at styrke virksomhedens 
position på et konkurrencemæssigt hårdt marked, som er under konstant udvikling. Med baggrund i ledelsens 
vurderinger om den fremtidige indtjening som følge af nye platforme, vurderes udviklingsprojekternes værdi 
forsvarligt værdisat.
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 Materielle aktiver9

Grunde
  og bygninger

 t.kr.

Produktions-
 anlæg og
 maskiner

 t.kr.

Andre anlæg,
  driftsmateriel

 og inventar
 t.kr.

Indretning af
 lejede lokaler

 t.kr.

Materielle 
aktiver
  under

  udførelse
 t.kr.

Kostpris primo 677 2.664.092 11.285 9.566 115.438

Overførsler 0 52.210 0 0 (52.210)

Tilgange 568 224.376 0 0 41.301

Afgange 0 (11.442) 0 0 0

Kostpris ultimo 1.245 2.929.236 11.285 9.566 104.529

Af- og nedskrivninger primo (192) (1.767.676) (10.654) (9.566) 0

Årets afskrivninger (20) (162.552) (435) 0 0

Tilbageførsel ved afgange 0 419 0 0 0

Af- og nedskrivninger 
ultimo

(212) (1.929.809) (11.089) (9.566) 0

Regnskabsmæssig værdi 
ultimo

1.033 999.427 196 0 104.529

 Igangværende arbejder for fremmed regning10

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Igangværende arbejder for fremmed regning 189.875 91.934

Foretagne acontofaktureringer (24.516) (6.077)

165.359 85.857

 Udskudt skat11

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Immaterielle aktiver (14.458) (7.948)

Materielle aktiver 55.438 53.106

Tilgodehavender (5.584) (9.762)

Udskudt skat i alt 35.396 35.396

 Bevægelser i året  
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Primo 35.396 35.396

Ultimo 35.396 35.396

Udskudte skatteaktiver vedrører primært regnskabsmæssige merafskrivninger som følge af forskellig 
regnskabsmæssig og skattemæssig behandling på distributionsanlæg. Som følge af selskabets og koncernens 
forventninger til de kommende års regnskabsmæssige resultater,  skønnes det at det udskudte skatteaktiv kan 
udnyttes i selskabet og koncernen indenfor en periode på 3-5 år.
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 Periodeafgrænsningsposter 12
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver vedrører forudbetalte omkostninger vedrørende 2019, 
 samt tilskud til kunder der løber i 3-8 år. 

 Virksomhedskapital13

Antal

Pålydende 
 værdi

 t.kr.

Nominel
 værdi

 t.kr.

Aktier 300.000 0,1 30.000

300.000 30.000

Aktierne er ikke opdelt i klasser.

 Periodeafgrænsningsposter 14
Selskabets periodeafgrænsningsposter består af tilslutningsbidrag på 12.475 t.kr. som indtægtsføres i takt med 
at det tilhørende aktiv afskrives.

 Tilslutningsbidraget periodiseres over 5 år svarende til afskrivningsperioden for de tilsvarende aktiver, således 
der sker matching imellem indtægter og omkostninger. 

 Langfristede forpligtelser15
Forfald inden

  for 12 
 måneder

 
 
2019
t.kr.

Forfald
 efter 12

  måneder
 
 
2019
t.kr.

Anden gæld 0 11.820

Periodeafgrænsningsposter 4.159 12.475

4.159 24.295

 Anden gæld16

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Moms og afgifter 28.755 35.190

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 14.177 20.997

Feriepengeforpligtelser 34.536 29.545

Anden gæld i øvrigt 248.641 207.330

326.109 293.062

 Periodeafgrænsningsposter 17
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver vedrører forudbetalte indtægter vedrørende 2019.
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 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser18

 
2019
t.kr.  

2018
t.kr.

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt 164.596 44.736

Heraf forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede  
 virksomheder

35.920 31.660

 Eventualaktiver19
Selskabet har ikke-indregnede udskudte skatteaktiver for 24.951 t.kr. 

 Eventualforpligtelser20
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med SYD ENERGI Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 
selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de 
sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen 
fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

 Selskabet hæfter solidarisk med fællesregistrerede koncernvirksomheder for den samlede momsforpligtelse. 
 Den aktuelle forpligtelse udgjorde pr. 31.12.2019 55.375 t.kr. 

 Selskabets bankforbindelse har på vegne af selskabet stillet arbejdsgarantier for 4 t.kr. 

 Nærtstående parter med bestemmende indflydelse21
Følgende nærtstående parter har bestemmende indflydelse på selskabet: 
 Norlys a.m.b.a., Silkeborg (ultimativt moderselskab)
 SYD ENERGI Holding A/S, Esbjerg
 SE Kommunikation Holding A/S, Esbjerg (moderselskab) 

 Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markedsmæssige vilkår22
I henhold til årsregnskabslovens §98c, stk. 7 oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke 
 er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

 Koncernforhold23
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største og mindste 
koncern:   
 Norlys a.m.b.a., Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Resultatopgørelsen

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §96, stk. 3 undladt at angive honorar til generalforsamlingsvalgt  
 revisor.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
I forbindelse med selskabets indtræden i Norlys koncernen er det valgt at ændre præsentationen af udskudte  
 skatteaktiver fra finansielle anlægsaktiver til omsætningsaktiver i overensstemmelse med koncernens  
 regnskabspraksis. Sammenligningstallene er ligeledes tilpasset denne præsentation. 

  Ændringen har ingen beløbsmæssig effekt på hverken resultat, balancesum eller egenkapital. 

   Bortset fra ovennævnte forhold er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig  eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,  og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg og installation af kabel-TV og internet indregnes i resultatopgørelsen, når salget er 
gennemført. Dette anses at være tilfældet, når:

 - levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
 - der foreligger en forpligtende salgsaftale,
 - salgsprisen er fastlagt. 

 Nettoomsætningen periodiseres over den aftalte periode. 

 Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 
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Igangværende arbejder for fremmed regning (kontrakter) vedrørende levering af ombygning af antenneanlæg 
og serviceydelser indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til 
salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede 
indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og 
det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selsakbet. 

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver omfatter personaleomkostninger og andre 
omkostninger, der er afholdt i regnskabsåret og indregnet i kostprisen for egenudviklede immaterielle og 
materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, 
herunder gevinst ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer 
efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt 
svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til biler, vedligeholdelse, reklame, edb, administration og 
lokaler mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger 
opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte 
nedskrivningstest.

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens 
hovedaktivitet, herunder tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter 
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos 
tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 
af finansielle aktiver mv.

Andre finansielle omkostninger 
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til 
tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 
finansielle forpligtelser mv.
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Balancen

Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er sambeskattet med SYD ENERGI Holding A/S og dette selskabs dattervirksomheder. Den aktuelle 
danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige 
indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 

Goodwill
Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser i 
virksomhedsovertagelser. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund 
af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Brugstiderne er fastlagt ud fra en vurdering af, i 
hvilket omfang der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet 
indtjeningsprofil. Brugstiderne revurderes årligt. De anvendte afskrivningsperioder udgør 5-20 år.

 Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Immaterielle rettigheder mv. 
Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter og erhvervede immaterielle rettigheder.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den 
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller  udviklingsmulighed i 
virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller   anvende det pågældende 
produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle  anlægsaktiver. Øvrige 
udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når  omkostningerne afholdes. Ved 
indregning af udviklingsprojekter som immaterielle anlægsaktiver bindes  et beløb svarende til de afholdte 
omkostninger med fradrag af udskudt skat på egenkapitalen under reserve for udviklingsomkostninger, der 
nedbringes i takt med af- og nedskrivninger på  udviklingsprojekterne.  

  Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte  og 
indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. 

  Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og  
  afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen,  
 indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt. 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid, der fastsættes ud fra  en 
konkret vurdering af det enkelte udviklingsprojekt. Hvis brugstiden ikke kan skønnes pålideligt, fastsættes den til 
10 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale 
afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. De anvendte afskrivningsperioder udgør 5 år.  

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  
 Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives lineært over  
 aftaleperioden.  Afskrivningsperioden udgør 3-5 år, dog maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder.
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   Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den  
 regnskabsmæssige værdi. 

Materielle aktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning 
af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 

 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver 
omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og 
lønninger. 

 Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle 
og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det 
medgåede timeforbrug for det enkelte aktiv. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 10-50 år

Produktionsanlæg og maskiner 2-20 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden 
maksimalt aftaleperioden. 

 Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.  

 Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning 
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. 

 Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte 
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske 
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. 

 Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede 
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. 
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 Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, 
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er 
positiv eller negativ. 

 Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. 

Udskudt skat 
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv. 

 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, 
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over 
leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder 
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort
 som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige 
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i 
sambeskatningen.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelse
Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 undladt at udarbejde pengestrømsopgørelsen.
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Erklæring om distributionsrettigheder til Stofas prækvalifikation ved køb af Ishøj 

Fællesantenneanlæg 
 
På given foranledning skal jeg som koncernadvokat i Norlys Holding A/S bekræfte, at 
koncernens datterselskab, Stofa A/S, har indgået distributionsaftaler med alle større TV 
Broadcastere i Danmark, som fremgår af Stofas oversigt over TV pakker, der 
distribueres.  
 
Distributionsrettighederne gælder alle platforme som i kabel-tv net, fibernet og OTT. 
 
Disse aftaler indeholder også digitale rettigheder til optagelser, spol, start forfra og 7 
dages arkiv, bland selv muligheder, web-tv mv. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  

 
Hans Bremholm Jahn  
Advokat i Norlys Holding A/S 

Til rette vedkommende  
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Stofa A/S 
Slet Parkvej 5-7 
8310 Tranbjerg 
 
Tel. 88 30 30 30  
www.stofa.dk 
 
Sales Manager, Foreningssalg 
Lars Christian Olsen 
Tel.: 30 46 31 63 
Mail: laol@stofa.dk  

Ishøj Kommune 
Salg af Ishøj Fællesantenne 
Ishøj Store Torv 20 
2635 Ishøj 

 
  

 
 
 
 

Anmodning om prækvalifikation 
 
Hermed er Stofa’s dokumentation for ønske om prækvalifikation til at købe Ishøj Fællesantenne (IFA). 
Med reference til Ishøj Kommunes udbudsmateriale, Salgsbetingelser pkt. 3. 
 
Dokumentation for pkt. 3.2:  
Krav til økonomisk og finansiel formåen med overblik over Positiv egenkapital og Årlig omsætning samt 
Seneste årsregnskab. 
Vedlagt som pdf: Årsrapport 2019 Stofa AS  
 
Dokumentation for pkt. 3.2: 
Krav til teknisk og faglig formåen for Tv-indhold. 
Vedlagt som pdf: Erklæring om distributionsrettigheder  
 
Dokumentation for pkt. 3.2: 
Krav til teknisk og faglig formåen for Referencer. 
Referencer er nedenstående. 

- Brørup Medie Net 
- Samsignal (tidligere Grenaa Kommunes Byantenne) 
- Horsens Fælles Antenne-forening.  

  
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Christian Olsen 
Sales Manager, Foreningssalg 
Tel.: 30 46 31 63 
Mail: laol@stofa.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. juli 2020 
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Ishøj Ny antenneforening 

Att: Wagn B. Jensen 

         04-07-2020 

       

 

Markedsføringsaftale pr. 1 januar  2021       
            
            
            
           
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
_____________________ 
Michael Juel   
Allente  Danmark       
Aftalen er gældende i 36 måneder . Opsigelse skal ske med 3 mdrs. varsel før kontraktudløb, alternativt forlænges aftalen 
automatiskmed 12mdr. af gangen. Der henvises i øvrigt til gældende opsigelsesbetingelser jf. visningsaftale. Vi gør opmærksom 
på, at oplysningerne i nærværende er fortrolige og ikke i nogen form må Formidles til 3. part. Såfremt priserne og ovennævnte 
betingelser ikke bliver overholdt bortfalder markedsføringstilskuddet med tilbagevirkende kraft. De tages forbehold for 
prisreguleringer/ Prisstigninger fra de enkelte kanaler som er CD uvedkommende. 
Alle priser er i danske kroner og pr. måned pr. hussstand. 
Priserne er eks. Moms og externe rettigheder. 

Pakke 1

TV2 Danmark Kr.

Pakke 2

6'eren r.

dk4 r.

Kanal 4 r.

Kanal 5 r.

TV2 Charlie r.

TV2 News r.

Markedsføringstilskud r.

Total Pakkepris r.

Pakke 3

Animal Planet Kr.

BBC pakke Kr.

Canal 9 Kr.

Cartoon/Boomerang Kr.

Discovery Channel Kr.

Eurosport 1 Kr.

Eurosport 2 Kr.

TLC Kr.

TV2 Fri Kr.

TV2 Sport Kr.

TV2 Zulu Kr.

Markedsføringstilskud Kr.

Total Pakkepris Kr.
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Ishøj Ny Antenneforening 

Att.: Formand Wagn B. Jensen  
 
 

København, d.
 
 

Tilbud  
 

Her er tilbud på fremtidig kanallevering via Ishøj Ny Antenneforening.   
 
Baggrund for tilbud 
Ishøj Ny Antenneforeningen er stiftet med det formål, at sikre fortsat borgerbaseret 
ejerskab af Ishøj Fællesantenne. Viasat A/S har i dag en aftale med Ishøj Antenneforening 
om levering af tv-kanaler. 

 
Ishøj Ny Antenneforening har kontaktet Viasat A/S, som er en del af Nordic Entertainment 

Group, for at få et tilbud på levering af tv-kanaler.  
   
På møde d. ar Ishøj Ny Antenneforening fremlagt deres planer for 
foreningen og herunder ønsket om at indgå aftale med Viasat A/S. 

 
 
Priser 
Alle priser der fremgår af tilbuddet er pr. den 1. januar 2020 og angivet eksklusiv moms 
og sekundære rettigheder, herunder betaling til Copydan, per Betalingspligtig Husstand 
per måned.  
 

 
I øvrigt gælder Viasats almindelige betingelser for Aftalen. Viasat almindelige betingelser 
er vedlagt som bilag 3. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne 
ordrebekræftelse og Viasats almindelige betingelser, har bestemmelserne i denne Aftale 
forrang. 

 
Fortrolighed 

Tilbuddet er fortrolig og må ikke videregives til tredjepart.  
Alle oplysninger vedrørende Parternes forretningsmæssige forhold, som måtte være blevet 
udvekslet mellem Parterne i forbindelse med aftaleforhandlingerne eller senere måtte blive 
udvekslet i forbindelse med aftalens opfyldelse, skal betragtes som fortrolige og er 
underlagt fortrolighedserklæringen.  
 

Tilbuddet er gældende til og med  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Brian Nielson 
Senior Commercial Manager, Nordic Entertainment Group A/S 
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Forudsætninger i tilbuddet. 

Der er tale om et samlet tilbud, hvor de enkelt elementer er afhængige af hinanden. 
Såfremt Ny Ishøj Antenneforening vil forhandle enkelte elementer vil det samlede tilbud 
blive påvirket. Der tages højde for trykfejl. 

Det er en forudsætning for tilbuddet, at Ny Ishøj Antenneforening fungerer selvstændigt 

  
Aftaleperiode 
Aftalen løber frem til

 

Viasat leverer tv-kanaler og Web TV til Ishøj Ny Antenneforening  
Viasat leverer ukodede tv-kanaler, kodede tv-kanaler (tilvalgskanaler) og rettigheder til 
Web TV og andre digitale tjenester (inden for hjemmet, uden for hjemmet, StartForfra og 
SidsteDøgn) til Ishøj Ny Antenneforening. Priser, kanaloversigt og vilkår er vedlagt i bilag 
1 
 

Kabelplus som administrator og teknisk leverandør 
Viasat har godkendt Kabelplus som administrator og teknisk leverandør af Viasats ukodede 
og kodede tv-kanaler samt Web TV til medlemmer i Ishøj Ny Antenneforenings kabelnet. 

Rettighederne forudsætter, at Viasats tekniske krav overholdes. 
 

Rapportering 
Ishøj Ny Antenneforening har pligt til senest den 15. i hver kalendermåned at sende en 
skriftlig opgørelse over det gennemsnitlige antal Private Husstande samt antallet af Private 
Husstande primo og ultimo i den foregående kalendermåned til Viasat. Hvis den 15. ikke er 
en hverdag, skal opgørelsen være modtaget af Viasat senest den sidste hverdag før den 
15. Viasat foretager endelig afregning, når grundlaget for beregningen foreligger. 
Foreningen er forpligtet til at rapportere på de af Viasat anviste rapporteringsskemaer, jf. 

bilag 2.   
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Bilag 1 

 
Prisreguleringer 
Alle priser er per 1. januar 2020.

Web TV rettigheder 
For Web TV betaler Ishøj Ny Antenneforening et beløb til Viasat på 

 
Ishøj Ny Antenneforening har en ikke-eksklusiv ret til at tilbyde følgende digitale tjenester 

og tillægsprodukter relateret til kanalerne til medlemmer af Ishøj Fællesantenne: 

 
a) StartForfra og SidsteDøgn (24 timers catch up): Tjenesterne StartForfra og SidsteDøgn 
består af adgang til tidsforskudt sening. 
 
b) Web TV (inden for og uden for hjemmet): Under forudsætning af at den pågældende 
husstand: 1) har en bredbåndløsning hos Ishøj Ny Antenneforening og 2) abonnerer på 

den/de pågældende kanaler.

Distributionsrettighederne til Web TV, andre digitale tjenester og tillægsprodukter 
forudsætter, at Ishøj Ny Antenneforening implementerer Gallup-tagging og løbende leverer 

data til Gallup via det måleværktøj, som er valgt af branchen for seertalsmåling for web 
tv-udsendelser. Undladelse heraf anses for væsentlig misligholdelse, der medfører at 
rettighederne til Web TV, andre digitale tjenester og tillægsprodukter bortfalder uden 
varsel. Kanaler uden reklamer kan dog lanceres uden Gallup-
tagging er implementeret.   
 
Distributionsrettighederne til Web TV, andre digitale tjenester og tillægsprodukter 

forudsætter, at brugerne ikke kan spole gennem reklamer. 
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En forudsætning for levering af kanalerne via digitale tjenester er, at kanalernes indhold 

præsenteres, så det tydeligt fremgår, at indholdet er en del af sendefladen på de 
pågældende Kanaler. 

 
Viasats levering af ukodede tv-kanaler: 
 

 

            

      

      

     

    

    

    

    

  

  

    

     

    

    

    

 

 

    

  

  

 
 
 
Tilvalgskanaler (kodede tv-kanaler) 
Ishøj Ny Antenneforening har ret til at videredistribuere de Tilvalgskanaler, der fremgår af 
listen over Tilvalgskanaler nedenfor.  
 

Tilvalgskanaler må udelukkende udsendes digitalt via en krypteret (kodet) løsning, som på 
forhånd er skriftligt godkendt af Viasat.  

For Tilvalgskanaler gælder en for 

Private Husstande.
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Private Husstande skal være i besiddelse af en set top boks eller et CA modul for at kunne 

modtage Tilvalgskanalerne. Viasat skal forudgående godkende set top bokse og CA 
moduler, der sælges af Ishøj Ny Antenneforening. 
 
 
Følgende for Tilvalgskanaler skal afregnes til Viasat: 
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Støtteerklæring 
 
Nærværende erklæring vedrører Ishøj Kommunes "Salg af Ishøj Fællesantennenet" 
 
Hvis Ansøger baserer sig på støtte fra en anden virksomhed, bedes den støttende virksomhed udfylde 
felterne markeret med gult nedenfor. 
 
Den støttende virksomhed (herefter benævnt "Støttevirksomheden") er: 
 

Virksomhedens navn GLOBALCONNECT A/S 
Adresse Hørskætten 3, Klovtofte 

Postnr. og by 2630 Taastrup 

CVR/VAT nr. 26759722 

Telefonnr. 7730 3000 
E-mail info@globalconnect.dk 

 
Støttevirksomheden erklærer herved, jf. salgsbetingelsernes pkt. 3.2 og 3.3 at Ishøj Ny Antenneforening, 
CVR nr. 41497394 kan basere sig på Støttevirksomhedens økonomiske og finansielle og/eller tekniske og 
faglige formåen i forbindelse med Ishøj Kommunes salg af Ishøj Fællesantennenet. 
 
Støttevirksomheden erklærer således over for Ishøj Kommune juridisk at forpligte sig til at stille sin 
økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige kapacitet til rådighed. 
 

Økonomisk og finansiel formåen, jf. 
salgsbetingelsernes pkt. 3.2 (ja/nej) 

Ja 

Teknisk og faglig formåen, jf. 
salgsbetingelsernes pkt. 3.2 (ja/nej) 

Nej 

 
Støttevirksomheden erklærer samtidig hermed at hæfte solidarisk, direkte og ubetinget over for Ishøj 
Kommune i forbindelse med kontraktens opfyldelse. 
 

Navn(e) og titel(ler): 
 
Martin Lippert, Administrerende direktør 
Louise Hahn, Bestyrelsesmedlem 
 

Dato: 
 
31. juli 2020 

Underskrift(er) i henhold til tegningsregel: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBS: Undertegnede enheder skal være opmærksomme på, at nærværende erklæring ikke 
dokumenterer Støttevirksomhedernes økonomiske og finansielle formåen. Enheder, som ansøger 
baserer sig på, skal således indgive de oplysninger, der anmodes om i salgsbetingelsernes pkt. 3.2, for så 
vidt angår de forhold, som ansøgeren baserer sin egnethed på. 
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CVR-nummer 26759722

Adresse Hørskætten 3 
Klovtofte

Postnummer og by 2630 Taastrup

Startdato 20.08.2002

Virksomhedsform Aktieselskab

Reklamebeskyttelse Nej

Status Normal

Tegningsregel Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af
bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den
samlede bestyrelse.

Direktion (Adm. dir.)
Martin Lippert
Elmehøjvej 65
8270 Højbjerg
Danmark 

Bestyrelse (Formand)
Jacob Kjær
Bistrupvej 39
3460 Birkerød
Danmark
Valgform: Generalforsamling 

Jannie Laurberg Sørensen
A N Hansens Alle 15, 1.
2900 Hellerup
Danmark

Tegningsregel, personkreds og revisor

Dato: 29.07.2020

GLOBALCONNECT A/S

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter,
anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der

måtte følge af brug af data.
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Valgform: Generalforsamling 

Louise Hahn
Danmark
Valgform: Generalforsamling 

Revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg 

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter,
anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der

måtte følge af brug af data.
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Mødereferat AAB2 
Yahoo/Indbakke 

Peter Fredsted From <peter.from@allente.tv> 

Til

Cc:Michael Juel 

ons. 24. jun. kl. 12.50 

Hej Wagn 

Tak for et godt møde nede i jeres Kulturhus i dag. Og tak for morgenmad. 

Som aftalt har jeg lavet et kort mødereferat: 

AAB i Ishøj har 1900 husstande 

Wagn har tidligere været formand for brugerrådet i Ishøj Fællesantenne. 

AAB har købt den interne kabling – finansieret over huslejen. 

Afdelingsmøde 9. sep. – beslutning om videre færd frem. 

Karsten fra BrøndbyNet yder teknisk bistand 

Mødet var en opfølgning på møde afholdt den 12. maj med deltagelse af Wagn Jensen og Michael Juel, 
hvor Allentes / Canal Digitals produkter og løsninger blev gennemgået. 

Peter orienterede om historikken i Ishøj og om vigtigheden af at kunne få nedenstående bekræftet. 

På mødet har Wagn bekræftet følgende: 

• Ishøj Ny Antenneforening’s medlemmer faktureres på foreningens brevpapir / afsender 
• Penge fra TV pakker sættes ind på foreningens egen konto og herfra afregnes der til distributører / 

indholdsleverandører. 
• Det er udelukkende foreningen, der tager beslutning om TV pakkernes indhold og prissætning. 

 

Ishøj Ny Antenneforening ønsker at fortsætte med nuværende TV pakker. Men vil gerne ændre udbud 
senere, måske 1. juni 2021. Og her ønsker foreningen valgfrihed (Mix). Det vil sige, at Ishøj Ny 
Antenneforening går over på Playmaker. 

Allente (Canal Digital) laver kontraktforslag / tilbud baseret på samme vilkår som idag og fremsender 
snarest. 

Foreningen ønsker en erklæring fra Allente om støtte i den videre proces. 

Du er meget velkommen til at kommentere på ovenstående. Er du enig, kan du kvittere med et OK. Jeg ser 
frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

Peter Fredsted From 
Nordic Head of Sales, SMATV 

+ 45 21 41 41 99 

peter.from@allente.tv 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

 

To the Annual Shareholders' Meeting of GlobalConnect Topholding AS 

 

Report on the audit of the financial statements 

Opinion 

We have audited the financial statements of GlobalConnect Topholding AS comprising the financial 
statements of the parent company and the Group. The financial statements of the parent company 
comprise the balance sheet as at 31 December 2019, the income statement and the statement of cash 
flows for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant 
accounting policies. The consolidated financial statements comprise the statement of financial position as 
at 31 December 2019, the statements of comprehensive income, cash flows and changes in equity for the 
year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting 
policies. 

In our opinion, 

► the financial statements are prepared in accordance with the law and regulations 

► the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the parent 
company as at 31 December 2019, and of its financial performance and its cash flows for the 
year then ended in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and 
practices generally accepted in Norway 

► the consolidated financial statements present fairly, in all material respects the financial position 
of the Group as at 31 December 2019 and of its financial performance and its cash flows for the 
year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by 
the EU 

Basis for opinion 

We conducted our audit in accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices 
generally accepted in Norway, including International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial 
statements section of our report. We are independent of the Company and the Group in accordance with 
the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Norway, and we have 
fulfilled our ethical responsibilities as required by law and regulations. We have also complied with our 
other ethical obligations in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we 
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

Other information 

Other information consists of the information included in the Company’s annual report other than the 
financial statements and our auditor’s report thereon. The Board of Directors and Chief Executive Officer 
(management) are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not 
cover the other information, and we do not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information, 
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial 
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, 
based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of the auditor’s 
report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to 
report that fact. We have nothing to report in this regard. 
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Independent auditor's report - GlobalConnect Topholding AS 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Responsibilities of management for the financial statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices generally 
accepted in Norway for the financial statements of the parent company and International Financial 
Reporting Standards as adopted by the EU for the financial statements of the Group, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the 
going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to 
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.  

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with law, regulations and generally accepted auditing principles in 
Norway, including ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit. We also 

► identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, 
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from 
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control; 

► obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Company’s internal control; 

► evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management; 

► conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material 
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on 
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may 
cause the Company to cease to continue as a going concern; 

► evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and 
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation; 

► obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business 
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for 
the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit.  

 

 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
EH

4E
A-

5M
T4

B-
X6

W
8X

-B
EV

A4
-X

CE
P8

-E
L4

VD

130159161

Hører til journalnummer: 13.10.00-A53-1-20

Udskrevet den 28-09-2020



  3 

Independent auditor's report - GlobalConnect Topholding AS 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Report on other legal and regulatory requirements  

Opinion on the Board of Directors’ report  
Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the information 
presented in the Board of Directors’ report concerning the financial statements, the going concern 
assumption and proposal for the allocation of the result is consistent with the financial statements and 
complies with the law and regulations. 

Opinion on registration and documentation 

Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have 
considered necessary in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 
3000, «Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information», it is 
our opinion that management has fulfilled its duty to ensure that the Company's accounting information is 
properly recorded and documented as required by law and bookkeeping standards and practices 
accepted in Norway.  

 

Oslo, 7 June 2020 

ERNST & YOUNG AS 

The auditor's report is signed electronically 

Leiv Aschehoug 

State Authorised Public Accountant (Norway) 
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Lukket punkt: Ishøj Fællesantenne, Resultat af prækvalifikation

Resumé

Ansøgninger om at blive prækvalificeret til at byde på Ishøj Fællesantenne til godkendelse. 

Sagsfremstilling

Salget af Ishøj Fællesantenne blev sat i gang den 15. juni 2020. Salget foregår i to trin - Trin 1 
prækvalifikation, hvor interesserede købere vurderes og gives ret til at give tilbud på køb og Trin 2, som 
er tilbudsprocessen, hvor prækvalificerede bydere fremsender konkret tilbud på erhvervelse af Ishøj 
Fællesantenne.

Den 1. august var der deadline for at ansøge om prækvalifikation. Kommunen har modtaget to 
ansøgninger om prækvalifikation fra henholdsvis Stofa og Ishøj Ny Antenneforening. 

Jævnfør salgsmaterialet skal ansøgere leve op til 3 krav for at blive prækvalificeret. De tre krav 
omhandler økonomisk formåen, teknisk erfaring og tv-aftaler. Der kan prækvalificeres op til tre 
ansøgere.  

Horten advokater vurderer, at begge ansøgere lever op til kriterierne. Derfor indstiller Horten, at begge 
ansøgere prækvalificeres og derved gives ret til at give et købstilbud. 

Hvis de to ansøgere prækvalificeres, er næste skridt i salgsprocessen, at begge ansøgere senest den 
25. september afgiver tilbud på at købe Ishøj Fællesantenne. Herefter vurderes ansøgernes købstilbud 
ud fra de tildelingskriterier, der er besluttet af byrådet. 

Tildeling og kontraktindgåelse forventes fremlagt til byrådets beslutning den 2. december. 

Alternativet til at prækvalificere de to ansøgere er at starte salgsprocessen forfra, dvs. udarbejde nye 
kriterier for prækvalifikation og afholde endnu en runde, hvor potentielle købere kan ansøge om at blive 
prækvalificeret. 

Navnene på de to ansøgere er indtil videre fortrolige. Hvis byrådet den 1. september beslutter at 
godkende de to ansøgninger til prækvalifikation, offentliggøres resultatet af prækvalifikationen og 
navnene på de to ansøgere umiddelbart efter byrådsmødet. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Stofa og Ishøj Ny antenneforening prækvalificeres til at byde 
på Ishøj Fællesantenne. 

Økonomi- og Planudvalget ønsker et uddybende juridisk notat.

Uddybende notat fra Horten eftersendes.

Tiltrådt.

Særindstilling fra Ole Wedel-Brandt (Ø) - Enhedslisten ønsker at prækvalifikationen går om med henblik 
på at få flere udbydere til at søge om at kunne byde på køb af Ishøj Fællesantenne.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende i Ishøj Byråd - 1. september 2020 :

Kasper Bjering Søby Jensen, Ebbe Rosenberg og Lennart Hartmann Nielsen

177. J.nr. 13.10.00-G10-2-20 Cæcilie Færch
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