
Redegørelse vedrørende ”HRCD-sagen” 
Divergenser mellem HRCD regnskab og EDR regnskab 

Indledning 
 
”Sagen” starter da EDR HB modtager første udkast til EDR regnskab for 2019. Dette sker på 
formandens foranledning forud for HB mødet den 30. april 2020. 
For at få det fulde overblik skal medtages facts om HRCD op til denne dato. 
 
Februar 2020 
Med baggrund i sagen om OZ6EG, som RM behandlede medio februar 2020, ønsker den ene 
af de tre direktører i HRCD, OZ7AMB Finn, at fratræde sin stilling pr. 31. marts 2020. 
 
Marts 2020 
Ultimo marts fremsendes et udkast til regnskab for HRCD til godkendelse i RM. Det må 
antages at regnskabet er udarbejdet af de tre direktører i fællesskab, idet OZ7ABM endnu 
ikke er fratrådt på dette tidspunkt. 
Regnskabet bliver godkendt efter elektronisk afstemning, hvor der deltager i alt 11 stemmer. 
*) 
RM måtte antage at det fremsendte regnskab nok var stemplet UDKAST, men at regnskabet i 
uændret form efterfølgende ville blive fremsendt til Erhvervsstyrelsen. 
 
*) Som en kuriositet kan bemærkes, at såfremt OZ7ABM og/eller OZ8AGB har deltaget i 
afstemningen er den ikke gyldig, da de som en del af direktionen har part i sagen og dermed 
er inhabile. 
 
April 2020 
I lyset af de mange besværligheder HRCD i praksis volder EDR, den ringe udsigt til at HRCD 
kommer i aktiv tjeneste igen og især det faktum, at EDR årligt taber penge på driften, 
foreslog formanden ved HB mødet den 30. april, at HB skulle iværksætte nedlæggelse af 
selskabet. 
Dette er en RM beslutning, men efter indstilling fra HB kunne det startes op elektronisk og så 
betids, at de nødvendige vedtægtsændringer kunne ligge klar til vedtagelse i november 
2020. 
 
Forslaget blev udsat til evt. senere afgørelse fordi OZ4VW mente, at EDR nok ville kunne 
overtage udstedelsen af certifikater og fordi OZ1RH foreslog, at løse HRCDs finansielle 
forpligtelser med et ulovligt aktionærlån i EDR. 
 

Og så til sagen 
 
Som skrevet i indledningen har HB modtaget udkast til EDRs regnskab for 2019. Dette 
behandler vi på mødet den 30. april 2020. I forbindelse med rundsendelse af udkastet dagen 
før, kommenterer formanden, at opgørelsen omkring HRCD ser underligt ud, så det må vi 
have forklaret på HB mødet. 
 
Formanden påpeger samtidigt at HB stadig kun har modtaget et udkast til HRCD regnskabet. 
Da det blev godkendt af RM i marts måned, bør det ultimo april foreligge i endelig form. 
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HB gennemgår EDRs regnskab og fokuserer på 2 ting, henholdsvis HRCD opgørelsen og en 
post i resultatopgørelsen ”Avance ved salg fra webshop kr. - 7.368”. Dette store tab på 
driften af webshoppen satte en del diskussion i gang mellem Handelsudvalget og kassereren. 
Det blev aftalt, at kassereren skulle vende alle problemstillinger med MM Regnskab, der er 
EDRs regnskabsassistance i Odense. 
 
Maj 2020 
MM Regnskab (Marie) modtager HRCD regnskabet til brug for sit arbejde. I sin gennemgang 
kan Marie se, at der både i 2018 og i 2019 er divergenser mellem HRCDs regnskab og EDRs 
regnskab. Marie skriver om dette i en mail til kontoret, hvoraf dette uddrag sendes til 
udtalelse hos OZ1EW Niels: 
 
Værdi af anparter og mellemregning? (konto 7300   50.000,00 kr., konto 7310   45.554,10 kr.) 
a. Jeg kan se på det aflagte regnskab for Ham Radio Certificate Denmark pr. 31.12.18, at 
de har optaget 50 tkr. i egenkapital og 25 tkr. i overkurs ved emission. Dvs. selskabet har blot 
optaget de 25 tkr. som ekstra betaling for anparterne, og ikke på mellemregningen, som det 
er i jeres bogføring (konto 7310). Jeg vil mene, at de 25 tkr. skal omposteres i jeres bogføring 
fra konto 7310 til konto 7300. Ellers er deres regnskab forkert!  
b. Er der ikke sket nogen på mellemregningen (konto 7310) i løbet af 2019? 
 
OZ1EW svarer ikke på det konkrete spørgsmål, men skriver: 
 
”Hej Lone! 
 I følge hyggelig telefonsamtale fremsendes div.informationer vedr. HRCD regnskaber 2018 
og 2019 
 I 2018 blev der lavet straks nedskrivning af alle lager varer, del fordi de 5000 Certifikat kort 
måske ikke ville være tidssvarende når/hvis HRCD blev aktiv. 
Ligeledes de 100 kortholdere, for at der ikke hvert år skulle laves optælling til regnskabet. 
 Håber at der nok informationer.... ellers ringer/skriver du bare” 
 
Kassereren rejser spørgsmålet overfor Marie, der svarer: 
 
”Ifl regnskabet som HRCD har aflagt for 2018 (hvilket først blev indberettet efter vi havde 
lavet EDR regnskabet pr. 31.12.18 færdigt), står de 25 tkr. som ”Overkurs ved emission”, 
hvilket betyder, at de ikke skal stå på mellemregningen. Derfor er de flyttet til kontoen for 
anparter, hvilket jeg stadig mener de skal stå som. 
Grunden til, at de ikke blev sat rigtigt sidste år, var fordi regnskabet for HRCD ikke var aflagt 
endnu, og jeg fik kun oplysninger om, at det var et lån (aka mellemregning). Men det viser sig 
så, at sådan anser HRCD det ikke. Hvis det er en fejl, skal regnskabet for 2018 for HRCD 
ansøges genoptaget, og indberettes på ny hos Erhvervsstyrelsen og SKAT.” 
 
MM Regnskab forklarer overfor EDR, at HB er ansvarlig for EDRs regnskab og herunder 
angivelse af anpartsværdien, såfremt Erhvervsstyrelsen eller SKAT skulle finde på at 
sammenligne de to regnskaber. 
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Marie anbefaler derfor at HB formelt påtaler sagen overfor HRCD, således at det kan 
dokumenteres, at HB har levet op til sit ansvar. 
 
Dette er baggrunden for den påtale, der indføres i referatet på HB mødet den 28. maj 2020. 
 

Efterdønninger 
 
Juni 2020 
Denne ”sag” har OZ1EW taget meget fortrydeligt op med påstand om, at formanden har 
rejst sagen af personlige grunde, måske som en del af valgkampen til RM. 
OZ1EW har valgt at gøre denne sag til sit hovedargument, der kunne supportere anklagerne 
fra OZ1RH om formandens ledelsesstil. 
 
HB kan konstatere at det endelige regnskab er tilrettet den 28. maj, før det blev indsendt til 
Erhvervsstyrelsen.  
Dette er RM ikke informeret om. 
OZ1EW forklarer også overfor HB, at OZ8AGB Michael ikke er informeret eller spurgt til råds i 
sagen. 
 
Afslutningsvis skal anføres, at OZ1RH i mail af 20. juni skriver følgende til MM Regnskab: 
 
”Endelig er der sagen om HRCD's regnskaber, som jeg tidligere har skrevet om. HRCD's 
regnskaber er nu blevet korrekte så EDR skal tilpasse sig hertil. EDR er bekendt med at der 
har været underskud i HRCD og jeg mener ikke det er retvisende hvis EDR i sit regnskab 
opfører anparterne til mere end den indre værdi på 51.789,- kr. Naturligvis er der en chance 
for at HRCD om 5-10 år indtjener tabet, men det kan EDR vel ikke bare afvente. Jeg mener 
derfor at EDR har lidt et tab svarende til HRCD's resultat. Tabet skal med i resultatopgørelsen 
for EDR og modposten skal nedskrives i værdien af anparterne for HRCD. Det burde være sket 
allerede sidste år, men mon ikke det er tilstrækkeligt med en note i EDR's regnskab for 2019, 
evt. med en linje for 2018 og en for 2019.” 
 
Altså en bekræftelse af, at der har været fejl i regnskabet og at EDR taber penge på HRCD. 
 
Juli 2020 
 
Jan Anderschou - OZ3QY 
 

 
 


