Vibyantenne
Årsrapport 2019

Vibyantenne

Indholdsfortegnelse
Side
____
Foreningsoplysninger

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

3

Resultatopgørelse

5

Balance

6

Noter

7

Anvendt regnskabspraksis

8

Vibyantenne

1

Foreningsoplysninger
Forening
Vibyantenne
Kløverengen 12
4130 Viby Sjælland
CVR-nr.: 20 02 71 93

Bestyrelse
John Farre, Formand
Allan Wiinholt, Næstformand
Steen Frobenius, Kasserer
Claus Lindorff
Kenneth Andersen
Henrik Debel

Revision
Dansk Revision Roskilde
Godkendt Revisionsaktieselskab
Køgevej 46A
4000 Roskilde
CVR-nr.: 14 67 80 93

Bank
Nordea Danmark
Filial af Nordea bank Abp
Finland

Godkendt på foreningens generalforsamling, den

Dirigent

/

- 2020.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Vibyantenne.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2019 -31. december 2019.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsraporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viby Sjælland, den

/

- 2020.

Bestyrelse
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Vibyantenne.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vibyantenne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt
foreningens vedtægter.

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.

Fremhævelse af forhold ved revisionen
Foreningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for foreninger, der
aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse
og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. 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 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.
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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 selskabets 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.
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 den øverste ledelse 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.

Roskilde, den

/

- 2020.
Dansk Revision Roskilde
Godkendt Revisionsaktieselskab
Køgevej 46A – 4000 Roskilde
CVR-nr.: 14 67 80 93

John Lorey Petersen – mne3328
Partner, Registreret revisor

Bonet Ringvad – mne10922
Registreret revisor
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Resultatopgørelse 2019
Note
Indtægter
Kontingent
Andre indtægter
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
Driftsomkostninger
Administrationsomkostninger
Øvrige omkostninger
Tab på debitorer
Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Finansielle poster netto
Årets resultat

1
2
3

Regnskab
2019
kr.

Ej revideret
Budget
2019
kr.

Regnskab
2018
kr.

92.491,00
32.000,00
20.073,58
144.564,58

90.000,00
0,00
20.000,00
110.000,00

97.428,00
0,00
19.555,19
116.983,19

-33.022,89
-14.576,78
-6.254,00
0,00

-60.400,00
-17.600,00
-11.400,00
0

-159.696,62
-15.162,45
-11.103,00
0,00

-53.853,67

-89.400,00

-185.962,07

90.710,91

20.600,00

-68.978,88

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

90.710,91

20.600,00

-68.978,88

90.710,91
0,00
90.710,91

20.600,00
0
20.600,00

-68.978,88
0,00
-68.978,88

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
Anvendt af tidligere års henlæggelse
Disponeret i alt
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Balance pr. 31.12.2019
2019
kr.

2018
kr.

Anlæg primo
Anlæg tilgang
Afskrivning anlæg
Materielle anlægsaktiver 31/12

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Anlægsaktiver

0,00

0,00

3.942,78

45.044,68

Likvide beholdninger

342.147,75

253.403,60

Omsætningsaktiver

346.090,53

298.448,28

Aktiver i alt

346.090,53

298.448,28

Egenkapital 01.01

255.194,62

324.173,50

Årets resultat
Egenkapital 31.12

90.710,91
345.905,53

-68.978,88
255.194,62

185,00
0,00
0,00
0,00
185,00

0,00
3.253,66
0,00
40.000,00
43.253,66

346.090,53

298.448,28

Note

Tilgodehavender, moms

Skyldig bogføring
Skyldig ØRSTED A/S, el
Skyldig moms
Skyldig Stofa
Kortfristede gældsforpligtelser
Passiver i alt
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Noter
Note 1 - Driftsomkostninger
Reparation og vedligeholdelse
Nodeopdeling
Vedligeholdelse af HF-hus
El-forsyning
Internet
Andre driftsomkostninger

Note 2 - Administrationsomkostninger
Regnskabsassistance/revisor
Kontorartikler og fotokopier
Porto og bankgebyrer
Telefon i HE
Småanskaffelser
Møder
Kørselsgodtgørelse

Note 3 - Øvrige omkostninger
Kontingent A2012
Bestyrelsesansvarsforsikring
Gaver

Regnskab
2019
kr.
19.999,52
0,00
1.211,75
10.617,12
1.194,50
0,00

Ej revideret
Budget
2019
kr.
35.000,00
0,00
5.000,00
19.000,00
1.400,00
0,00

Regnskab
2018
kr.
141.045,00
0,00
0,00
17.457,12
1.194,50
0,00

33.022,89

60.400,00

159.696,62

5.000,00
3.532,15
300,00
0,00
2.835,95
2.908,68
0,00
14.576,78

5.000,00
2.000,00
500,00
100,00
4.000,00
6.000,00
0,00
17.600,00

4.500,00
2.556,95
500,00
0,00
2.779,60
4.638,28
187,62
15.162,45

1.503,00
800,00
3.951,00
6.254,00

1.600,00
800,00
9.000,00
11.400,00

1.539,00
800,00
8.764,00
11.103,00

Note 4 – Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Foreningen har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.

Note 5 – Eventualposter
Ingen.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Vibyantenne er aflagt i overensstemmelse med den årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden,
og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede afgift er tilstrækkelig.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
De i resultatopgørelse og noter anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise
afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede afgifter i henhold til budget har
været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.
Indtægter
Indtægter vedrørende regnskabsperioden indregnes i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet.
Indtægter indregnes eksklusive moms og Copydan afgift.
Omkostninger
Omkostninger i regnskabsperioden indregnes i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet.
Afskrivninger
Tekniske anlæg og antennehuse er nedskrevet til nul pr. 31/12-2013.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører
regnskabsperioden.
Forslag til resultatdisponering
Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponereing af regnskabsperiodens resultat.
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BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Foreningens tekniske anlæg, mast m.v. indregnes på anskaffelsestidspunktet og måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages afskrivninger baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.
Tekniske anlæg, mast m.v………………………………………værdien er nedskrevet til 0 kr. ultimo 2011
Antennehuse……………………………………………...……. værdien er nedskrevet til 0 kr. ultimo 2013
Aktiver med en kostpris under 25.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen på
anskaffelsestidspunktet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger er foreningens indestående i pengeinstitutter.
Egenkapital
Under foreningens egenkapital indregnes årets overførte resultat.
Kortfristede gældsforpligtigelser.
Kortfristede gældsforpligtigelser måles til nominel værdi.
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