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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 for Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 18. marts 2016
Bestyrelse:

Anders Lisvad
formand

Hans Henrik Hougaard
næstformand

Søren Holck

Jens Reckweg Poul-Erik Jensen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Vi har revideret årsregnskabet for Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015. Årsregnskabet 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 overensstemmelse 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 revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning. 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 års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 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.

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.

Grenaa, den 18. marts 2016
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Gert Foldager
statsaut. revisor
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Selskabsoplysninger

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a
Havnevej 26
8500 Grenaa

Hjemmeside: www.samsignal@stofanet.dk
E-mail: www.samsignal.dk

CVR-nr.: 32 56 32 36
Stiftet: 16. september 2009
Hjemstedskommune: Norddjurs
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Anders Lisvad (formand)
Hans Henrik Hougaard (næstformand)
Søren Holck
Jens Reckweg
Poul-Erik Jensen

Revision

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Storegade 1
8500 Grenaa
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a for 2015 er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved opkrævning af programafgifter m.v. indregnes i resultatopgørelsen,
såfremt levering/risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af anlæg, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksom-
hedens aktiviteter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resul-
tatopgørelsen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Antenneanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugs-
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

tid.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, af-
skrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes for-
ventede brugstider:

Antenneanlæg 10-15 år

Aktiver med en kostpris på under 20.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdi-
forringet. 

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodeha-
vender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af
eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive
rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på
balancedagen svarende til børskurs. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatop-
gørelsen.

Hensættelse til tilslutningsafgifter

Hensættelse til tilslutningsafgifter måles til forventede udgifter, der medgår til at afslutte
ubebyggede grunde, der forefandtes ved selskabets stiftelse.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-
ster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ænd-
ring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes
ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til
amortiseret kostpris.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nomi-
nel værdi.
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Resultatopgørelse

Note 2015 2014

tkr.
Bruttofortjeneste 1.247.689 1.234
Personaleomkostninger 1 -284.817 -253
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -312.929 -297

Resultat af primær drift 649.943 684
Andre finansielle indtægter 14.610 24
Finansielle omkostninger -588 -8

Ordinært resultat før skat 663.965 700
Skat af ordinært resultat 2 -73.725 -73

Årets resultat 590.240 627

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 590.240 627
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Balance

Note 2015 2014

tkr.
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 3
Antenneanlæg 2.554.459 2.735

Anlægsaktiver i alt 2.554.459 2.735

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 276.149 356
Periodeafgrænsningsposter 12.721 5

288.870 361

Værdipapirer og kapitalandele 2.003.990 2.027

Likvide beholdninger 1.932.976 1.306

Omsætningsaktiver i alt 4.225.836 3.694

AKTIVER I ALT 6.780.295 6.429
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Balance

Note 2015 2014

tkr.
PASSIVER
Egenkapital 4
Overført resultat 5.335.336 4.746

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til tilslutningsafgifter 5 240.000 240

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser 6
Kommunekredit 993.750 1.069

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld 75.000 75
Leverandører af varer og tjenesteydelser 60.088 38
Anden gæld 76.121 261

211.209 374

Gældsforpligtelser i alt 1.204.959 1.443

PASSIVER I ALT 6.780.295 6.429

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 7
Selskabets hovedaktivitet 8
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Noter

2015 2014

tkr.
1 Personaleomkostninger

Bestyrelseshonorar 142.250 142
Andre administrative ydelser 103.675 65
Andre personaleomkostninger 38.892 46

284.817 253

2 Skat af ordinært resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 73.725 73

3 Materielle anlægsaktiver
Antenne-
anlæg

Kostpris 1. januar 2015 3.845.881
Årets tilgang 132.210

Kostpris 31. december 2015 3.978.091

Afskrivninger 1. januar 2015 1.110.703
Årets afskrivninger 312.929

Afskrivninger 31. december 2015 1.423.632

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 2.554.459

2015 2014

tkr.
4 Egenkapital

Virksomhedskapital
Saldo primo 0 0

Overført resultat
Saldo primo 4.745.096 4.119
Årets bevægelser 590.240 627

5.335.336 4.746

Egenkapital 31. december 5.335.336 4.746
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2015 2014

tkr.
5 Hensættelse til tilslutningsafgift

Saldo primo 240.000 327
Årets regulering 0 -87

Hensættelse til tilslutningsafgift 31. december 240.000 240

6 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld i alt
1. januar
2015

Gæld i alt
31.
december
2015

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

Kommunekredit 1.068.750 993.750 75.000 993.750 693.750

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Lejekontrakt for Havnevej 26, Grenaa kan af lejer og udlejer opsiges med 6 måneders varsel
til fraflytning den første i en måned. Årlig leje inkl. forbrug udgør på balancedagen 42 tkr.

Lejekontrakt for Møgelbjergparken 71, Grenaa (grund) kan af lejer opsiges med 6 måneders
varsel til fraflytning den første i en måned. Årlig leje udgør p.t. 16 tkr.

Der er indgået samarbejdsaftale med Stofa, som tidligst kan opsiges med 2 års varsel den 31.
december 2016 til ophør 31. december 2018 mod, at Norddjurs Antenneforsyning indbetaler
sin forpligtigelse til Stofa vedrørende det nye antenneanlæg. Opretholdes aftalen til den 31.
december 2021 og aftalen herefter opsiges med 1 års varsel udgør forpligtelsen 0 kr.

8 Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at distribuere TV- og radioprogrammer, at bringe et
varieret udbud af TV- og radiokanaler, at tilbyde brugerne hurtig internetadgang, at tilbyde
serviceydelser, som naturligt lader sig udbyde over bredbåndsanlæg, at give brugerne
indflydelse på programvalget til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger
skal dække forsvarlige afskrivninger på anlæg og rimelige hensættelser til fornyelser og
nødvendige udvidelser.
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