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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018 for Aalbæk Bugt Fællesantenne. 

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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Ålbæk, den .J/7"- Jo/7 

Bestyrelse: 

Q __ /4J~ 
Ragnhild Nielsen 

Kim K. Nielsen 
Næstform~ 

{/~ 
Heike Gru 

Carsten Kristensen 
Bestyrelsesmedlem, Kasserer 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen for Aalbœk Bugt Fællesantenne 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Aalbæk Bugt Fællesantenne for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregn 
skabet udarbejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsår 
et 1. januar - 31. december 2018 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 overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser 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. 

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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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. 

• 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 
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. 

Hirtshals den 3/1/ - J.O /C) 
' 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr 22 26 

,~Ci'f-!=drsen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne28666 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje og drive fællesantenneanlæg. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
selskabets finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING . 

Administrationsomkostninger........................................... 2 
Af- og nedskrivninger..................................................... 3 

DRIFTSRESULTAT . 

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og 
tilgodehavender, der er anlægsaktiver . 
Andre finansielle omkostninger . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført resultat . 

I ALT . 

4 
5 

2018 2017 
kr. kr. 

4.722.505 3.828.706 

-4.427.085 -3.325.017 
-498.231 -459.435 

-202.811 44.254 

-11.382 
-33.891 

-248.084 

-3.465 
-37.730 

3.059 

-248.084 

-248.084 

3.059 

3.059 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Hovedanlæg mv . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 6 

Aktier, Spar Nord Bank A/S .. 
Finansielle anlægsaktiver.............................................. 7 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavender . 
Andre tilgodehavender................................................... 8 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender. . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital, primo . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL . 

2018 2017 
kr. kr. 

3.211.610 2.379.091 
3.211.610 2.379.091 

34.518 47.586 
34.518 47.586 

3.246.128 2.426.677 

39.491 178. 175 
348.214 55.292 
10.076 11.090 

397.781 244.557 

397.781 244.557 

3.643.909 2.671.234 

Gæld til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Medarbejderforhold 

1.083.341 1.080.282 
-248.084 3.059 

835.257 1.083.341 

785.783 971.740 
1.904.160 416.153 

9 500 200.000 
118.209 o 

2.808.652 1.587.893 

2.808.652 1.587.893 

3.643.909 2.671.234 

10 

11 

12 



10 

NOTER 

Nettoomsætning 
Kontingenter . 
Oprettelseskontrakter . 
Udgifter ifm. tilslutninger . 
Internetindtægter . 
Rykkergebyrer, afbrydelser og genåbninger . 
CopyDan . 
TV2 Play . 
Masteleje . 
Markedsføringstilskud . 
Leje Playmakerbokse . 

Administrationsomkostninger 
Leasingudgift . 
Internet . 
TV2 Play. . 
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. . 
Kursusudgifter . 
Indtægtsført hensættelse. . 

Af- og nedskrivninger 
Hovedanlæg mv . 

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og 
tilgodehavender, der er anlægsaktiver 
Aktier . 

2018 2017 Note 
kr. kr. 

1 
3.477. 744 3.229.272 

15. 984 33.502 
-671.626 -129.646 

1.322.266 250.198 
44.483 24.885 

384.513 370.842 
17.634 9.336 
41.527 40.317 
89.958 o 

22 o 
4.722.505 3.828.706 

2 
581.341 92.778 
107.675 76.426 
15.428 9.889 

2.228.430 2.063.604 
384.513 370.842 
18.844 15.294 

609.674 339.704 
54.529 61.569 
60.376 80.161 
96.205 27.168 
28.860 5.513 
30.090 22.646 
2.897 780 

86.579 57.875 
40.354 38.498 
10.200 9.900 
2.578 3.701 

263. 969 40.673 
2.697 4.016 
1.000 2.780 

846 1.200 
-200.000 o 

4.427.085 3.325.017 

3 
498.231 459.435 

498.231 459.435 

4 

-11.382 -3.465 

-11.382 -3.465 
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NOTER 

2018 
kr. 

Andre finansielle omkostninger 
Kassekredit. . 33.891 

33.891 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2018 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2018 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 . 

Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2018 . 
Kostpris 31. december 2018 . 

Årets opskrivninger . 
Opskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 . 

2017 Note 
kr. 

5 
37.730 

37.730 

6 
Hovedanlæg mv. 

9.557.907 
1.330. 750 

10.888.657 

7.178.816 
498.231 

7.677.047 

3.211.610 

7 
Aktier, Spar Nord 

Bank A/S 

47.586 
47.586 

-13.068 
-13.068 

34.518 

Andre tilgodehavender 
Moms og afgifter . 

Anden gæld 
Diverse omkostningskreditorer . 

2018 2017 
kr. kr. 

8 
348.214 55.292 

348.214 55.292 

9 
500 200.000 

500 200.000 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 
Foreningen har indgået operationel leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig ydelse 
på 754 tkr. 

Leasingkontrakterne har en restløbetid på 22-23 mdr. med en samlet restforpligtelse på 1.391 
tkr. 

Foreningen har indgået servicekontrakt med leverandør, som er uopsigelig indtil udgangen af 
2022. 

10 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

11 

Medarbejderforhold 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
1 (2017: 1) 

12 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Aalbæk Bugt Fællesantenne for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regn 
skabsklasse C. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på 
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørel 
sen over kontraktens løbetid. Foreningens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og 
lejeaftaler oplyses under eventualposter mv. 

Indtægter af andre værdipapirer 
Indtægter af andre værdipapirer indeholder renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster 
og -tab. 

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

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 . 5-15 år 0% 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse 
aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke må 
les til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved 
afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

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


