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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for Aalborg-Nørresundby Antenneforening for regnskabsåret 01.01.16 – 31.12.16.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.16 - 31.12.16.
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
samt bogføring og/eller lønservice, og jeg/vi skal bekræfte, at jeg/vi har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Aalborg, den 11. maj 2017

Bestyrelsen

Ole Davidsen

Jakob K. Svendsen

Erling Schmidt

Per Neumann

John Hjelm

Birthe Reese Christensen

Henrik Yde

Helle Frederiksen

Formand

Godkendt på repræsentantskabsmødet.

Aalborg, den 31. maj 2017
Dirigent

4

Aalborg-Nørresundby Antenneforening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet for Aalborg-Nørresundby Antenneforening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg-Nørresundby Antenneforening for regnskabsåret
01.01.16 - 31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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 foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler
for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom
vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede 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 foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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:
• 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 foreningens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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.
Vi kommunikerer med ledelsen 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.

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 derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg, den 11. maj 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

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 -263.
Der henvises i øvrigt til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter.
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Resultatopgørelse

2016
t.DKK

2015
t.DKK

Opkrævet hos abonnenter

127.885

138.164

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

-125.087

-135.512

Nettoabonnementsafgift til foreningen

2.798

2.652

Øvrige indtægter

2.144

2.202

Bruttofortjeneste

4.942

4.854

Faste omkostninger til administration, salg og udvikling, netto

-5.697

-5.023

-755

-169

Finansielle poster, netto

504

-139

Årets resultat før skat

-251

-308

-12

-13

-263

-321

Henlagt til investeringer
Overført resultat

0
-263

0
-321

I alt

-263

-321

Resultat af primær drift

Skat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering

9

Aalborg-Nørresundby Antenneforening

Balance

AKTIVER
31.12.16
t.DKK

31.12.15
t.DKK

Hovedstation samt kabelanlæg m.v.

8.484

8.484

Anlægsaktiver i alt

8.484

8.484

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte programafgifter
Andre tilgodehavender

2.783
135
270
29.167
392

5.649
85
201
31.888
0

Tilgodehavender i alt

32.747

37.823

Likvide beholdninger

33.342

33.494

Omsætningsaktiver i alt

66.089

71.317

Aktiver i alt

74.573

79.801

24.845
8.500

25.108
8.500

33.345

33.608

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

0
33.163
7.986
6
73

0
38.162
7.842
7
182

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

41.228

46.193

Gældsforpligtelser i alt

41.228

46.193

Passiver i alt

74.573

79.801

Note

PASSIVER

1
1

Overført resultat
Henlagt til investeringer
Egenkapital i alt

2
3

Sikkerhedsstillelser
Eventualaktiver og -forpligtelser samt kontraktlige 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 retningslinjer. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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. 31.12.15
Årets resultat

25.108
-263

8.500
0

33.608
-263

Egenkapital pr. 31.12.16

24.845

8.500

33.345

Beløb i t.DKK

2. Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er stillet sikkerhed i værdipapirbeholdning.
Den regnskabsmæssige værdi heraf udgør t.DKK 27.973.

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.
Aftalen kan på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen opsiges med 12 måneders varsel. 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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