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Gistrup Antenneforerring

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsårel 01.01.18

An[enneforening.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

31,.12.1,8 for Gislrup

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passrver og finansielle stilling pr.31..1.2.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01 1B - 31,.1,2.18.

Årsrapporlen indstilles tr1 generalforsamlingens godkendelse.

Gistrup, den 18. marts 2019

Bestyrelsen

Jan Olesen
Formand

Jens Christensen

Rene Wiebenson
Næstformand

Finn Buttner

Carsten Grrem
Kasserer

Foreningen har tegnet en kollektiv forsikring via Danske Forsikring til dækning af

bestyrelses- og ledelsesansvar, rådgiveransvar og kriminalttet.

Bestyrelsesansvar dækker kr 2 000.000 med kr 0 i selvrisiko.

Erhvervsansvar dækker kr. 10.000.000 med kr. 5.716 i selvrisiko.

Kriminalltet dækker kr.4.500.587 med kr. 5 71,6 t selvrisiko.

Cyberdriftstab dækker kr" 1.000.000 med kr. 5.71.6 t selvrisiko.

Efterfølgende regnskab er gennemgået, der er foretaget gennemgang af bilag, kontl og

specifikationer. Revisionen har lkke glvet anledning [i1 bemærkninger

Gistrup, den 18. marts 2019

_z(/b_
Revisor Henrik Nissen
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Gistrup Antenneforening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

TiI medlemmet i Gistrup Antenneforening

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Glstrup Antenneforening for regnskabsåret 01.01.18 -

31 .12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forenrngens aktiver,

passrver og finansielle stilling pr. 31,.1,2.18 samt af resultatet af foreningens ak[iviteter for

regnskabsårel 01.01 .18 - 31.1,2.1,8 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med lnternatlonale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark. Vores ansvar ilølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revrsionspålegningens afsnit "Revlsors ansvar for revisionen af

årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen r overensstemmelse med internationale

etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, ligesom vr 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 e11er fej1.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor delte er relevant, saml

at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre

ledelsen enten har tllhensigt at likvidere foreningen, indstille driften e11er ikke har andel rea-

listisk alternatrv end at gøre dette.
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Gistrup Antenneforening

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som heihed er uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser e11er fej1, og at afgive en revl-

sionspåtegning med en konklusion. Hø1grad af slkkerhed er et højt nlveau af sikkerhed, men

er lkke en garantr for, at en revisron, der udføres i overensstemmelse med tnternationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende j Danmark, altid vi1 afdække

væsenthg fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som føIge af

besvlgelser e11er fejl og kan betragles som væsenllige, hvis det med rimellghed kan forven-

tes, at de enkeltvis el1er samlet har indflydelse på de økonomiske beslulninger, som regn-

skabsbrugerne 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 r Danmark, foretager vi faglige vurderrnger og

opretholder professionel skepsls under revisionen Herudover:

o Identificerer og vurderer vi risikoen for væsenllig fejlinformation i årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl udformer og udfører revisionshandlinget som reak-

tion på disse rislcl samt opnår revtsionsbevis, der er tilstlækkeligt og egnet ti1 at danne

grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke al opdage væsentlig fejlinformation forår-

saget af besvigelser er højere end ved væsenllig fejhnformation forårsaget af fejl, idet

besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

o Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revistonen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændlghederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

o Tager vi stilling til, om den regnskabspraksls, som er anvendt af iedelsen, er passende,

samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysnlnger, som ledelsen har udar-

bejdet. er rimelige.

o Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

clppet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte drrften. Hvis vi konkluderer, at der er

en væsentlig usrkkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gØre opmærksom på oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkeIige, modifl-

cere vores konkluslon. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået

frem ti1 datoen for vores revisionspålegning. Fremtidige beglvenheder eller forhold kan

dog medføre, at foreningen ikke Iængere kan fortsætle driften.
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Gistrup Antennef orenixrg

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

. Tager vl stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi rdentificerer under revisionen

Aalborg, den 18. marts 2019

Beierholm
Slalsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR'nr. 32 89 54 68

fi#,M*
Peter Thor Kellmer

Statsaut revisor
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Gistrup Antenneforening

Resultatopgørelse

2018
DKK

2017
DKK

Indtægter

Forbrug / køb

89.557

-8.754

263.595

-109.180

Bruttofortieneste I (90,2y" - 58,6%) 80.803 154.415

3

4

Udgifter tl1an1æg
Driftsomkostninger

-29.200
-35.370

-697.098
-60.119

Andre eksterne omkostninger i alt -64.570 -757.217

5

6

Resultat før af- og nedskrivninger

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

16.233

336
-131

-602.802

B84
-1.130

Finansielle poster i alt 205 -246

Årets resultat 16.438 -603.048

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 16.438 -603.048

I alt 16.438 -603.048
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Gistnrp Antenneforening

Balance

AKTIVER

31,.12.1,8

DKK
31.L2.17

DKK

Net og tilbehør

7 Materielle anlægsaktiver i alt

B

I
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

269.561
0

361.569
15.945

Tilgodehavender i alt 269.561 377.514

Indeslående i kredrtrnstilutter 2.245.766 2.1,1"8.1,04

10 Likvide beholdninger i alt 2.245.766 2.718.700

Omsætningsaktiver i alt 2.575.327 2.495.614

Aktiver i alt 2.575.327 2.495.614
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Gistrup Antenneforening

Balance

PASSIVER

31.1,2.18

DKK
31.1.2.17

DKK

Overførl resultal 2.511.512 2.495.074

Egenkapital i alt 2.571.572 2.495.O74

L1 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

1.100
2.71,5

540
0

Kortfristede gældsforpligrtelser i alt 3.815 540

Gældsforpligrtelser i alt 3.815 540

Passiver i alt 2.515.327 2.495.614

BTIERHOLlTl
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Gistrup Antenneforening

Noter

201.8

DKK
2017
DKK

1. Indtægrter

Eniig Fiber A/S
Konlingent og programafgifler
Pakkeskift
Faktura- og restancegebyr

89.557
0

0

0

240.580
26.561
-3.974

Aaa

I alt 89.557 263.595

2. Forbrug / køb

Elexcl elafgifter
Regningsservice mm FDA
Forsikring

-344
0

9.098

.11./JO

66.447
ootr

I alt B 754 109.180

3. Udgifter til anlæg

Afskrivnlng på net
Afskrivning på elmålerskabe
Afskrivnlng på reelablering af elmålerskabe
Ledningsoplysninger
Nedtagning af elmålerskabe

0

0

0

29.200
0

480.000
104.485

25.41,3

27.200
60.000

I a1t 29.200 697.098
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Gistrup Antenneforening

Noter

2018
DKK

2017
DKK

4- Driftsomkostninger

Kontorartikler
It-omkostninger
Gaver og blomster
Møder og kurser
Mindre nyanskaffelser
Lagerleje
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Advokat
Kontlngenter

0

7.845
4.000
4.379

0
0

696
18.300

0

150

/lo
1,4.046

4.600
2.339
2.017
a a'7.7

1".71,4

10.700
20.500

150

I alt 35.370 60.119

5. Finansielleindtægrter

Renter, Spar Nord 336 BB4

I alt 336 BB4

6. Finansielleomkostninger

Renter, Jyske Bank
Renter, kreditorer

0

131,

986
1,44

I alt 131 1.130

E,EIERHOLlTl
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Gistrup Antenneforening

Noter

7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK Net og tilbehør

Koslpris pr. 01.01.18 1.451,.323

Kostpris pr. 31, "1,2.18 1..45L.323

Af- og nedskrlvninger pI. 01.01.18 -1..45L.323

Af- og nedskrrvninger pI. 31.1,2.18 -1,.45L323

Regnskabsmaessig værdr pr. 3L.12.1,B

8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Bredbånd Nord
Eniig

250.000
19.56i

250.000
111 .569

I alt 269.561 361.569

9. Andretilgodehavender

Moms og afgifter 15.945

I alt 1,5.945

10. tikvide beholdninger

Spar Nord Driftskonto
Spar Nord Driftskonto FDA
Nordjyske Bank

1..843.244

399.300
a aaa
J,L'L

1,.715.46r
399.387

e oRc
O.LJA

I alt 2.1,1,8.1,002.245.766

13
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Gistrup Antenneforening

Noter

31.12.18
DKK

31,.1,2.1,7

DKK

11. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Øvrtge skyldige omkoslninger 1.100 540

T ^l+I dtL 1.100

12. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrappor[en er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fia en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold ti1 foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resuitatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder tndregnes

værdiregrLrlerrnger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes 1ige1e-

des alie omkostnrnger, herunder afskrivninger og nedskrlvnrnger.

I balancen indregnes aktrver, når det er sandsynllgt, at fremtidige økonomlske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålidehgt Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, al fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og

forpllgtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregnrng måles aktiver og forpligtelser

til kostpris Efierfølgende måles aktrver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver

enkelL regnskabspos[.

Ved lndregning og må1ing tages hensyn til forudsrgellge tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

540

BEIERHOLlTl
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Gistrup Antenneforening

Noter

12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsaetning og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

samt andre eksterne omkoslninger.

Nettoomsætning

Omkostninger til råvarer og hjæIpematerialer

Omkostninger til råvarer og h;ælpemateriaier omfatter årets forbrug af råvarer og hjæ1pema-

terialer med ti1læg af eventuelle forskydninger r lagerbeholdningen, herunder evt. svind.

Under omkostninger lrl råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lager-

beholdninger af råvarer og h;ælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale ned-

skrivnlnger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-

nistralion, lokaler og tab på debltorer I det omfang, de ikke oversttger normale nedskrivnrn-

ger

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på anlægsaktiver tilsrgter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes

forventede brugstid. Der foretages hneære afskrivnrnger baseret på følgende brugstider og

restværdrer:

Rest-
Brugstid, værdi,

år procent

Net og tilbehør 00

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægtel og renteomkostninger m.v.

E,TITRHOLlTl
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Gistrup Antenneforening

Noter

12. Anvendt regnskabspraksis - forlsat -

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstænd1gt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnska-

bet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplemen-

taren/kommanditisterne og komplementaren.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatler produklionsaniæg og maskiner.

Materielle anlægsakliver måles i balancen til kostprls med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivnlnger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkoslninger drrekle tilknyttet anskaffelsen

indtil aktlvet er klar tl1 brug Renter af lån til at finansiere fiemstilllngen indregnes ikke i

kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstldel og Iestvaerdier, som fremgår

af afsnittet "Af- og nedskrivninger".

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktivel opgØres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæsstge værdi på

saigstldspunktet fratrukket eventuelle omkostnlnger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdl af anlægsaktiver, der rkke må1es tl1 dagsværdi, vurderes ålIigt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning"

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdrforringelse.

Foreltgger der rndikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkeh

aktiv henholdsvis hver $uppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genlndvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige vætdi.

BEIERHOLlTl
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Gistrup Antenneforening

Noter

12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Som genindvindingsværdi anvencles den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-

pitalværdien opgØres som nutidsværdien af de forventede neltopengestrØmme fia anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrØmme ved salg af aktivel el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Neclskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen lkke 1ængere består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiserel kostpris, hvilket sædvanhgvis svarer ti1 pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåe1se af tab

Neclskrivninger tr1 imødegåelse af tab opgØres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau forellgger en obiektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt konlante beholdninger.

Gældsforpligrtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles ti1 amortiseret kostprls, hvilket normalt svarer til gæ1-

dens pålydende værdi.
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