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LEDELSESPÄTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2013 for
Aalbæk Bugt Fællesantenneforening.

Arsrapporten 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 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2013.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albæk, den 22. marts 2014

Kim K. Nielsen
Næstformand

Ragnhild Nielsen Carsten Kristensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

TUmedlemmerne; Aalbæk Bugt Fællesantenneforening

Vi har revideret årsregnskabet for Aalbæk Bugt Fællesantenneforening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser 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
vores revision 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 virksomhedens 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 virksom-
hedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-
praksis 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hirtshals, den 22. marts 2014

(jflriseret revisionsaktieselskab

Ole Pedersen
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS

Årsrapporten for Aalbæk Bugt Fællesantenneforening for 2013 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 fore-
ningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser 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
årsrapporten 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, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administrati-on,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasing omkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkost-
ninger 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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Anlæggene måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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 mv .
Internet. .

10-15 år
3 år

O
O

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

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.



BOO
RESULTATOPGØRELSE 1.JANUAR-31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

Andreeksterne omkostninger........................................... 2
Af-og nedskrivninger..................................................... 3

DRIFTSRESULTAT .

Andrefinansielleindtægter............................................. 4
Renteudgifter.............................................................. 5

ÅRETS RESULTAT .
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2013 2012
kr. tkr.

3.984.724 3.473

-3.271.996 -2.774
-698.789 -551

13.939 148

15.444 3
-98.389 -80

-69.006 71
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BALANCE31.DECEMBER

AKTIVER Note

Hovedanlæg mv , " .
Materielle anlægsaktiver............................................... 6

Aktier, Spar Nord Holding ..
Finansielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavender, .
Tilgodehavender .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Egenkapital primo .
Overført resultat. .

EGENKAPITAL .

Spar Nord Bank AIS, driftskredit .
Langfristede gældsforpligtelser .

Spar Nord Bank AIS, driftskredit.. .
Moms .
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..
Diverse omkostningskreditorer .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .
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2013 2012
kr. tkr.

3.119.776 3.043
3.119.716 3.043

32.472 17
32.472 17

3.152.248 3.060

113.756 47
113.756 47

113.756 47

3.266.004 3.107

980.725 910
-69.006 71

911.719 981

O 1.000
O 1.000

1.807.019 457
181.807 111
165.459 358
200.000 200

2.354.285 1.126

2.354.285 2.126

3.266.004 3.107
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NOTER

Nettoomsætning
Kontingenter .
Oprettelseskontrakter .
Internetindtægter .
Afregnet til Nord Radio .
Rykkergebyrer, afbrydelser og genåbninger .
CopyDan .
Masteleje .
Markedsføringstilskud .

Andre eksterne omkostninger
Betalingskanaler .
CopyDan .
Infokanal. .
Vedligeholdelse og servicekontrakt. .
El ..
Nye kanaler, omlægning mv .
Udvidelse af anlæg .
Kombineret antenneforsikring .
Kontingent, FDA .
Generalforsamling og mødeomkostninger .
Annoncer, porto og gebyrer .
Regnskabsførelse .
Revision .
Kontoromkostninger .
Edb-omkostninger .
KørseL .
Repræsentation .
Tab på debitorer .

Af- og nedskrivninger
Hovedanlæg mv .

Andre finansielle indtægter
Finansielle instrumenter .
Kursgevinst og nettoudbytte, aktier ..
Kursregulering, valutalan .

2013
kr.

3.263.351
26.748

323.843
-74.415
26.238

376.020
30.000
12.939

3.984.724

2.183.295
376.020
11.251

383.935
73.984
49.839
78.402

O
25.088
1.195

22.969
38.060
8.900
2.894
8.137
2.535
375

5.117

3.271.996

698.789

698.789

O
15.444

O

15.444
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2012 Note
tkr.

1
3.197

48
105
-217
12

298
30
O

3.473

2
1.763
298
15

282
68
40
125
50
26
3

30
36
9
6

16
4
1
2

2.774

3
551

551

4
3
1
-1

3
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NOTER

2013
kr.

Renteudgifter
Kassekredit " .
Banklån .
Valutalån .
Regulering, finansielle instrumenter ..
Finansielle instrumenter .

92.002
6.387

O
O
O

98.389

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2013 .
Tilgang .
Afgang ,
Kostpris 31. december 2013 .

Afskrivninger 1. januar 2013 .
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver .
Årets afskrivninger , " ..
Afskrivninger 31. december 2013 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013 .
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2012 Note
tkr.

5
15
49
14
-11
13

80

6

Hovedanlæg mv.

7.579.961
775.777

O
8.355.738

4.537.173
O

698.789
5.235.962

3.119.776


