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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Aalborg-Nørresundby Antenneforening for regnskabsåret 01.01.12 – 31.12.12.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med opstilling af regnskab, og vi skal bekræfte, at vi har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Aalborg, den 2. maj 2013

Bestyrelsen

Ole Davidsen

Per Neumann

Erling Schmidt

Jakob K. Svendsen

Peer Steen Hansen

Birthe Reese Christensen

Henrik Yde

Helle Frederiksen

(formand)

Godkendt på repræsentantskabsmødet.

Aalborg, den 23. maj 2013

Dirigent
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til repræsentantskabet for Aalborg-Nørresundby Antenneforening

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg-Nørresundby Antenneforening for regnskabsåret 01.01.12 – 31.12.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern
kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.12 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 2. maj 2013

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren V. Pedersen
Statsaut. revisor
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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 TV Aalborg samt informationskanalen.

Udviklingen i foreningens økonomiske aktiviteter og forhold
Årets resultat udgør t.DKK 1.271.
Der henvises i øvrigt til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter.
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Resultatopgørelse

2012
t.DKK

2011
t.DKK

Opkrævet hos abonnenter

137.509

130.302

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

-133.916

-125.140

Nettoabonnementsafgift til foreningen

3.593

5.162

Øvrige indtægter

1.992

1.869

Bruttofortjeneste

5.585

7.031

Faste omkostninger til administration, salg og udvikling, netto

-5.329

-5.028

256

2.003

Finansielle poster, netto

1.029

1.037

Årets resultat før skat

1.285

3.040

-14

-28

1.271

3.012

Henlagt til investeringer
Overført resultat

0
1.271

2.500
512

I alt

1.271

3.012

Resultat af primær drift

Skat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance

AKTIVER
31.12.12
t.DKK

31.12.11
t.DKK

Hovedstation samt kabelanlæg m.v.

6.199

3.040

Anlægsaktiver i alt

6.199

3.040

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte programafgifter

7.314
469
298
34.723

7.223
15
29
31.537

Tilgodehavender i alt

42.804

38.804

Likvide beholdninger

41.268

35.275

Omsætningsaktiver i alt

84.072

74.079

Aktiver i alt

90.271

77.119

28.320
6.500

27.049
6.500

34.820

33.549

Kreditinstitutter i øvrigt
Modtagne forudbetalinger fra abonnenter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig skat
Anden gæld

9.681
41.570
4.026
1
173

953
37.437
3.092
13
2.075

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

55.451

43.570

Gældsforpligtelser i alt

55.451

43.570

Passiver i alt

90.271

77.119

Note

PASSIVER

1
1

Overført resultat
Henlagt til investeringer
Egenkapital 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.

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.

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. 31.12.11
Årets resultat

27.049
1.271

6.500
0

33.549
1.271

Egenkapital pr. 31.12.12

28.320

6.500

34.820

Beløb i t.DKK

2. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er stillet sikkerhed i værdipapirbeholdning. Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør t.DKK 41.047.

3. Eventualaktiver og -forpligtelser
Der er mellem antenneforeningen og Stofa A/S indgået en samarbejdsaftale, der oprindeligt var uopsigelig indtil udgangen af 2010. Samarbejdsaftalen indebærer, at der i aftaleperioden løbende er visse rettigheder og forpligtelser for såvel antenneforeningen som
Stofa A/S. Stofa A/S stiller således visse beløb til disposition for investeringer m.v. til
forskellige formål, benævnt saldo A, B og C.
Der er mellem antenneforeningen og Stofa A/S indgået supplerende aftale om, at samarbejdsaftalen (efter udgangen af 2010) kan opsiges med 12 måneders varsel til udgangen
af en måned. Ved en opsigelse er antenneforeningen eventuelt pligtig til at overtage det
af Stofa A/S udbyggede anlæg til dagsprisen med tillæg af værdien af introducerede nye
tjenester.
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