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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for
Munkebo Antennelaug.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.

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

Munkebo, den 17. februar 2016

Bestyrelse

Claus Thor Hansen
Sekretær

c;;Rtf~pn
Henry Poulsen
Formand

-4h==
""<O: KJfPedersen Michael Hewalo
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

Til kapitaiejeme j Munkebo Antenne/aug

PÅTEGNING PÅ DET INTERNE ÅRSREGNSKAB

Vi har revideret årsregnskabet for Munkebo Antennelaug for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-
bejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen 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 virk-
somhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation 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 selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 17. februar 2016

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 2022 26 70
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at levere antennesignal og internetforbindelse til foreningens
medlemmer.

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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RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING................................ . . . 1

Driftsomkostninger...................................................... .. 2

BRUTTOFORTJENESTE. .

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

DRIFTSRESULTAT .

Andre finansielle indtægter............................................. 4
Andre finansielle omkostninger......................................... 5

ARETS RESULTAT ..

Skat af årets resultat..................................................... 6

ARETS RESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat .

I ALT ..
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2015 2014

486.568 442.069

·153.694 -144.367

332.874 297.702

-25.847 -41.318
-78.011 O

229.016 256.384

8.952 14.980
-198 -503

237.770 270.861

-14.900 -16.600

222.870 254.261

222.870 254.261

222.870 254.261
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BALANCE31.DECEMBER

AKTIVER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .
Materielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Andre værdipapirer ..
Værdipapirer .

Likvider .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Overført overskud .

EGENKAPITAL .

Selskabsskat .
Anden gæld. .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER '

PASSIVER , ", .. , ,

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Note 2015 2014

312.037 O
7 312.037 O

312.037 O

18.520 16.740
18.520 16.740

2.047.676 2.141.235

2.066.196 2.157.975

2.378.233 2.157.975

2.332.403 2.109.533

8 2.332.403 2.109.533

6.900 8.450
38.930 39.992
45.830 48.442

45.830 48.442

2.378.233 2.157.975

9

10
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NOTER

Nettoomsætning
Medlemskontingenter .
Kontingent internet. .....•................................................
Tilslutning internet .
Udlejning antenneplads .
Fyens Total Radio .
Markedsføringsbidrag .
Diverse indtægter ...•.....................................................

Driftsomkostninger
Programafg. afregning .
Kontingent FDA .
El. .
Forbedringer .
Tilslutning antenne .
Tilbagebetalt kontingentlprogramafgift. .
Tilbagebetalt udlæg .
Lukning/ åbning antenne .
Copydan - Regulering .
Internet .

Administrationsomkostninger
Kontorhold og tryksager .
Revision og regnskabsmæssig assistance .
Rest revisor vedrørende tidligere år. .............•. " " .
Porto og gebyrer .
PBS .
Annoncer og reklamer .
Gaver .
Møder / kørselsgodtgørelse .............................................•.
Telefontilskud .
Inventar. " .

Andre finansielle indtægter
Renteindtægter pengeinstitutter .
Kursregulering værdipapirer .

Andre finansielle omkostninger
Rentetillæg selskabsskat. .

9

2015 2014 Note

1
185.022
222.566

800
70.691
5.300
511

1.678

105.017
241.933

1.600
83.137
6.360

O
4.022

486.568 442.069

2
8.710 672
15.729 16.367
24.775 47.419
3.899 2.927

66 O
2.320 2.240
1.000 O
159 637

O -22.136
97.036 96.241

153.694 144.367

3
1.260 918

11.400 13.400
-2.000 O

952 1.370
3.685 3.659
1.629 1.576
250 725

3.471 10.878
5.200 5.200

O 3.592

25.847 41.318

4
7.172 10.680
1.780 4.300

8.952 14.980

5
198 503

198 503
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NOTER

2015

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst . 14.900

14.900

Materielle anlægsaktiver

Tilgang .
Kostpris 31. december 2015 ..

Årets afskrivninger ..
Af- og nedskrivninger 31. december 2015 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 .

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2015 .
Forslag til årets resultatdisponering .

10

2014 Note

6
16.600

16.600

7

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

390.046
390.046

78.009
78.009

312.037

8

Overført
overskud

2.109.533
222.870

Egenkapital31. december 2015 2.332.403

Eventualposter mv.
Ingen

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen

9

10
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Munkebo Antennelaug for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn-
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Foreningen har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse B:

• Ledelsesberetning indgår

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

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, amortisering af finansielle aktiver og forplig-
telser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost-
ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Årets skat, som består af skat af lejeindtægter ved udlejning af antennefaciliteter fratrukket
forholdsmæssig andel af administrationsomkostningerne og udgifter til el, indregnes i resultat-
opgørelsen.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.

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

Brugstid Restværdi

Produktionsanlæg og maskiner . 5-10 år 0%
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Ikke børsnoterede værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.


