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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Fakse
& Fakse-Ladeplads Antenneforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 11. marts 2016

Bestyrelse

Niels Svane Bjarne Christensen Jørn Manon Jensen
Formand Næstformand Kasserer

Svend Lundstrøm Leif Olsen
Sekretær Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2015, 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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 risi-
ci for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi-
kovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregn-
skab, 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 selskabets interne kon-
trol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle 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.

København, den 11. marts 2016

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41
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Selskabsoplysninger

Selskabet Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening

Odinsvej 6

4640 Faxe

Telefon: 40205854

Hjemmeside: www.antenneforening.dk

CVR-nr.: 17 90 69 33

Stiftet: 1. juli 1994

Hjemsted: Faxe

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Niels Svane, Formand

Bjarne Christensen, Næstformand

Jørn Manon Jensen, Kasserer

Svend Lundstrøm, Sekretær

Leif Olsen, Bestyrelsesmedlem

Revision Christensen Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Foreningens væsentligeste aktiviteter er i lighed med tidligere år, drift af antennenet i Faxe og Faxe-
Ladeplads.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 282 t.kr. mod 110 t.kr. sidste år. Balancen udviser en samlet
aktivmassse på kr. 17.915.544 samt en egenkapital på kr. 17.785.984. Årets resultat svarer til ledelsens
forventninger.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets fi-
nansielle stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015 2014

Nettoomsætning 12.680.540 11.889.344
1 Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -8.437.446 -8.130.067
2 Andre eksterne omkostninger -4.007.964 -3.673.302

Bruttoresultat 235.130 85.975

3 Andre finansielle indtægter 7.507 23.910
4 Øvrige finansielle omkostninger 38.900 -297

Resultat før skat 281.537 109.588

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 281.537 109.588

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 281.537 109.588

Disponeret i alt 281.537 109.588
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 280.000 280.000
Produktionsanlæg og maskiner 16.557.841 16.557.841

Materielle anlægsaktiver i alt 16.837.841 16.837.841

7 Andre værdipapirer og kapitalandele 62.535 59.335

Finansielle anlægsaktiver i alt 62.535 59.335

Anlægsaktiver i alt 16.900.376 16.897.176

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 126.600 246.256
Andre tilgodehavender 468.505 225.380

Tilgodehavender i alt 595.105 471.636

Likvide beholdninger 706.730 491.823

Omsætningsaktiver i alt 1.301.835 963.459

Aktiver i alt 18.202.211 17.860.635
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Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014

Egenkapital

8 Virksomhedskapital 17.681.526 17.681.526
9 Overført resultat 391.125 109.588

Egenkapital i alt 18.072.651 17.791.114

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 78.862 7.956

Hensatte forpligtelser i alt 78.862 7.956

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.294 622
Anden gæld 25.404 60.943

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 50.698 61.565

Gældsforpligtelser i alt 50.698 61.565

Passiver i alt 18.202.211 17.860.635
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Noter

2015 2014

1. Omkostninger til råvarer og hjælpemidler

YouSee 7.091.196 6.848.312
Diverse varekøb 295 0
Afregning Copydan 1.345.955 1.281.755

8.437.446 8.130.067

2. Andre eksterne omkostninger

Reperation og vedligeholdelse. 3.483.350 3.234.155
Salgsomkostninger 84.022 29.056
Administrationsomkostninger 440.592 378.199
Øvrige omkostninger 0 31.892

4.007.964 3.673.302

3. Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 1.065 4.062
Renter, tilgodehavender 0 17.600
Aktieudbytte 6.442 2.248

7.507 23.910

4. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger -38.900 297

-38.900 297

5. Grunde og bygninger

Kostpris 1. januar 2015 280.000 280.000

Kostpris 31. december 2015 280.000 280.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 280.000 280.000
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Noter

31/12 2015 31/12 2014

6. Produktionsanlæg og maskiner

Kostpris 1. januar 2015 16.557.841 16.557.841

Kostpris 31. december 2015 16.557.841 16.557.841

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 16.557.841 16.557.841

7. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. januar 2015 59.335 59.335

Kostpris 31. december 2015 59.335 59.335

Årets opskrivninger 3.200 0

Opskrivninger 31. december 2015 3.200 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 62.535 59.335

8. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2015 17.681.526 17.681.526

17.681.526 17.681.526

9. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2015 109.588 109.588
Årets overførte overskud eller underskud 281.537 0

391.125 109.588
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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. Nettoomsæt-
ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til programudgifter, drift af antennenet, reklame samt administration
mm.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, tab på
debitorer.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger ind-

regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på bygninger og antenneanlæg der gennem løbende vedligeholdelse og modernisering
anses for at bevare værdien.

Produktionsanlæg er optaget til dagsværdi.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

11



Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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 af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdi-
papirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende ar-

bejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tid-
ligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtel-

sen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen
forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år.
De hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi og indregnes på baggrund af erfaringerne med
garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen tilbagedis-
konteres med den gennemsnitlige obligationsrente.

Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i
det omfang, de er besluttet senest på overtagelsestidspunktet i opgørelsen af anskaffelsessummen og der-
med i goodwill eller koncerngoodwill.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende ar-
bejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen ind-
regnes som omkostning under produktionsomkostninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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