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Aalborg Nørresundby Antenneforening

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.09 – 31.12.09 for AalborgNørresundby Antenneforening.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver
og passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 5. maj 2010

Bestyrelsen

Ole Davidsen

Per Neumann

Peer Steen Hansen

Jakob K. Svendsen

Erik Lundsgaard

Birthe Reese Christensen

Henrik Yde

Helle Frederiksen

(formand)

Godkendt på repræsentantskabsmødet.

Aalborg, den 20. maj 2010

Dirigent
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Aalborg Nørresundby Antenneforening

Den uafhængige revisors erklæring

Til repræsentantskabet for Aalborg-Nørresundby Antenneforening

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg-Nørresundby Antenneforening for regnskabsåret 01.01.09 - 31.12.09, omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter, samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der
indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette
ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der
er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt
valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på
grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet
og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger,
der er anført i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af
revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede,
samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse,
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige
skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og
ledelsesberetningen.
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Aalborg Nørresundby Antenneforening

Den uafhængige revisors erklæring

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.09 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.09 - 31.12.09 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 5. maj 2010

Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Søren V. Pedersen
Statsaut. revisor
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Aalborg Nørresundby Antenneforening

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Foreningens aktivitet består i, på medlemmernes vegne, at forestå modtagning og viderespredning af gratis og low-pay radiofoni- og fjernsynsprogrammer via analog og digital
platform, herunder viderespredning via lokal-tv stationen AN Lokal-tv (Aalborg+) samt
informationskanalen.

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold
Årets resultat udgør t.DKK 4.190.
Der henvises i øvrigt til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter.
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Resultatopgørelse

2009
t.DKK

2008
t.DKK

104.289

102.091

-99.207

-99.311

Nettoabonnementsafgift til foreningen

5.082

2.780

Øvrige indtægter

1.677

1.611

Bruttofortjeneste

6.759

4.391

Faste omkostninger til administration, salg og udvikling, netto

-4.470

-3.753

Resultat af primær drift

2.289

638

0

198

Resultat før finansielle poster

2.289

836

Finansielle poster, netto

1.901

1.407

Årets resultat

4.190

2.243

Henlagt til investeringer
Overført resultat

2.000
2.190

0
2.243

I alt

4.190

2.243

Opkrævet hos abonnenter
Afregnet for programafgifter, Copy-Dan/Koda, service,
vedligeholdelse, forsikring og abonnentadministration

Resultat vedr. indfusionerede antenneforeninger

Resultatdisponering
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Balance

AKTIVER
31.12.09
t.DKK

31.12.08
t.DKK

Hovedstation samt kabelanlæg m.v.

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte programafgifter

1.289
422
22
493

898
249
30
23.554

Tilgodehavender i alt

2.226

24.731

Likvide beholdninger

28.259

39.336

Omsætningsaktiver i alt

30.485

64.067

Aktiver i alt

30.485

64.067

26.234
2.000

24.044
0

28.234

24.044

Hensatte forpligtelser

725

725

Modtagne forudbetalinger fra abonnenter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

0
936
590

37.191
1.132
975

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.526

39.298

Gældsforpligtelser i alt

1.526

39.298

30.485

64.067

Note

PASSIVER

1
1

Overført resultat
Henlagt til investeringer
Egenkapital i alt

Passiver i alt

2
3

Sikkerhedsstillelser
Eventualaktiver og -forpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for
virksomheder i regnskabsklasse A og almindeligt anerkendte retningslinier. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Indtægter indregnes i henhold til faktureringsprincippet, dog sker der periodisering,
hvorved indtægterne henføres til den periode de vedrører.

Finansielle poster
Under renter indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

BALANCE
Anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Værdipapirer
Værdipapirer måles til dagsværdi i balancen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til pålydende værdi.
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Noter

1. Egenkapital
Overført
resultat

Henlagt til
investeringer

I alt

Egenkapital pr. 31.12.08
Årets resultat

24.044
2.190

0
2.000

24.044
4.190

Egenkapital pr. 31.12.09

26.234

2.000

28.234

Beløb i t.DKK

2. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er stillet sikkerhed i værdipapirbeholdning. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør t.DKK 13.090.

3. Eventualaktiver og -forpligtelser
Der er mellem antenneforeningen og Telia Stofa A/S indgået en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen indebærer, at der i såvel aftaleperioden som ved ophør heraf, vil bestå en
række rettigheder og forpligtelser for både antenneforeningen og Telia Stofa A/S.
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