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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2010 for
Aalbæk Bugt Fællesantenneforening.

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. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ålbæk, den 21. marts 2011

Bestyrelse:

________________________
Kurt Pedersen
Formand

________________________
Johnnie Møller Knudsen

________________________
Heike Gru

________________________
Mogens Brun

________________________
Carsten Christensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne i Aalbæk Bugt Fællesantenneforening

Vi har revideret årsregnskabet for Aalbæk Bugt Fællesantenneforening for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 rede-
gørelse 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
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af
vores revision. Vi har udført vores 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 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hirtshals, den 21. marts 2011

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ole Pedersen
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Aalbæk Bugt Fællesantenneforening for 2010 er aflagt i overensstemmelse med den
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-
skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en  kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag
af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at af-
gøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til programmer, administration, vedligeholdelse,
tab på debitorer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og
forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og
omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Anlæggene måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi.

Brugstid Restværdi

Hovedanlæg........................................................... 10-15 år 0 kr.

Småanskaffelser med en kostpris på under 12,3 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatop-
gørelsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehaven-
der henholdsvis forpligtelser.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder krite-
rierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resul-
tatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede
forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt
på egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser,
overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for
henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkost-
ninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode,
hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2010 2009
kr. tkr.

NETTOOMSÆTNING..................................................... 1 3.233.186 2.761

Andre eksterne omkostninger.......................................... 2 -2.564.506 -2.160
Af- og nedskrivninger................................................... 3 -499.058 -502

DRIFTSRESULTAT........................................................ 169.622 99

Renteindtægter.......................................................... 4 12.556 20
Renteudgifter............................................................ 5 -130.936 -157

ÅRETS RESULTAT........................................................ 51.242 -38
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2010 2009
kr. tkr.

Hovedanlæg.............................................................. 2.206.136 2.705
Materielle anlægsaktiver.............................................. 6 2.206.136 2.705

Aktier, Spar Nord Holding.............................................. 20.130 18
Finansielle anlægsaktiver............................................. 20.130 18

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 2.226.266 2.723

Tilgodehavender......................................................... 50.510 110
Periodeafgrænsningsposter............................................ 8.129 37
Tilgodehavender........................................................ 58.639 147

Nordjyske Bank A/S..................................................... 8.289 9
Danske Bank A/S......................................................... 1.452 3
Spar Nord Bank A/S, driftskredit...................................... 650.887 235
Likvide beholdninger .................................................. 660.628 247

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 719.267 394

AKTIVER................................................................... 2.945.533 3.117

PASSIVER

Egenkapital primo....................................................... 841.495 880
Overført overskud....................................................... 51.242 -38

EGENKAPITAL............................................................ 892.737 842

Spar Nord Bank A/S, nom. 101.480 CHF............................. 0 508
Spar Nord Bank A/S, nom 68.133 EUR................................ 507.894 0
Spar Nord Bank A/S, driftskredit...................................... 999.985 1.000
Spar Nord Bank A/S, ramme 700 tkr.................................. 225.611 203
Finansielle instrumenter................................................ 7 27.883 22
Langfristede gældsforpligtelser...................................... 1.761.373 1.733

Moms....................................................................... 234.844 168
Leverandører af varer og tjenesteydelser........................... 6.579 373
Diverse omkostningskreditorer........................................ 50.000 0
Skyldige renter........................................................... 0 1
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 291.423 542

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 2.052.796 2.275

PASSIVER.................................................................. 2.945.533 3.117

Finansielle instrumenter 7
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NOTER

2010 2009 Note
kr. tkr.

Nettoomsætning 1
Kontingenter.............................................................. 2.804.588 2.354
Rykkergebyrer, afbrydelser og genåbninger......................... 3.268 4
Oprettelseskontrakter.................................................. 63.985 172
Afregnet til Nord Radio................................................. -54.957 -113
CopyDan................................................................... 278.814 210
Internetindtægter....................................................... 107.488 104
Masteleje.................................................................. 30.000 30

3.233.186 2.761

Andre eksterne omkostninger 2
Betalingskanaler......................................................... 1.567.320 1.362
CopyDan................................................................... 278.814 210
Infokanal.................................................................. 12.599 10
Vedligeholdelse og servicekontrakt................................... 388.591 216
El........................................................................... 54.657 57
Nye kanaler, omlægning mv........................................... 34.558 66
Erstatning fra forsikring................................................ -12.464 -10
Udvidelse af anlæg...................................................... 82.902 94
Kombineret antenneforsikring......................................... 85.394 83
Kontingent, FDA.......................................................... 15.856 12
Generalforsamling og mødeomkostninger........................... 847 2
Repræsentation.......................................................... 818 0
Annoncer, porto og gebyrer............................................ 15.345 16
Regnskabsførelse........................................................ 23.680 22
Revision................................................................... 8.300 7
Kontoromkostninger..................................................... 3.915 3
Edb-omkostninger....................................................... 421 0
Kørsel...................................................................... 783 1
Tab på debitorer......................................................... 2.170 9

 2.564.506 2.160

Af- og nedskrivninger 3
Hovedanlæg.............................................................. 499.058 502

499.058 502

Renteindtægter 4
Renteindtægter.......................................................... 11 0
Kursgevinst og nettoudbytte, aktier.................................. 1.858 0
Finansielle instrumenter................................................ 13.436 13
Kursregulering, valutalån............................................... -2.749 7

12.556 20
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NOTER

2010 2009 Note
kr. tkr.

Renteudgifter 5
Kassekredit............................................................... 7.027 35
Banklån.................................................................... 41.128 45
Valutalån.................................................................. 42.823 30
Regulering, finansielle instrumenter................................. 5.864 22
Låneomkostninger....................................................... 0 9
Kurstab.................................................................... 0 -4
Finansielle instrumenter................................................ 34.094 20

130.936 157

Materielle anlægsaktiver 6

Hovedanlæg

Kostpris 1. januar 2010.............................................................. 5.645.266
Tilgang................................................................................ 0
Afgang................................................................................ 0
Kostpris 31. december 2010....................................................... 5.645.266

Afskrivninger 1. januar 2010........................................................ 2.940.072
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.............................. 0
Årets afskrivninger .................................................................. 499.058
Afskrivninger 31. december 2010................................................. 3.439.130

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010..................................... 2.206.136

Finansielle instrumenter 7
Foreningen har som led i sikring af indregnede transaktioner anvendt renteswaps. Foreningen
har i 2009 indgået rentebytningskontrakt vedrørende lån på 1.000.000 kr. I forhold til dags-
værdien på balancedagen har kontrakten en negativ værdi på 27.883 kr. Kurstabet er indreg-
net i resultatopgørelsen.


