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Hundigegaard Antennelaug

Foreningsoplysninger

Foreningen

Hundigegaard Aritennelaug
Engrøjel 33
2670 Greve

CVR-nr. 18061090
Stiftelsesdato: I. juli 2014
Regnskabsår: I. januar - 3 I. december

Bestyrelse:

Vibeke Sneistrup
Ole Bjarno Jensen
Allan Puggaard

Intern Revisor

Henning Christoffersen

Revision

PROFIL REVISION A-S
Registrerede revisorer
Korskildeeng I
2670 Greve

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den
3. december 2019

Væsentligste aktiviteter

At varetage opgaver vedr, driften af hundigegaard antennnelaug
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Hundigegaard Antennelaug

Ledelsespåtegning

Der er dags dato aflagt årsregnskab for I. januar 201 7 - 3 I. december 2017 for Hundigegaard
Antennelaug.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet
giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den 3. december 2019

Henning Christoffersen

Bestyrelse:

Vibeke Sneist Ole Bjarno Jensen Allan Puggaarc/
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Hundigegaard Antennelaug

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Hundigegaard Antennelaug

Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet for Hundigegaard Antennelaug for regnskabsåret I. januar 2017 - 3 I.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet
i afsnittet “Grundlag for konklusion med forbehold”, giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 3 I. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret I. januar 2017 - 3 I. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold
Der tages forbehold for værdien af debitorerne på 214 t.kr, da vi ikke har kunne verificere
korrektheden heraf.

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 med forbehold.

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 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 enkelt’is eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Hundigegaard Antennelaug

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 foreningens 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.
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Hundigegaard Antennelaug

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Greve, den 3. december 2019

PROFIL REVISION A-S
CVR nr. 59051318
mne749

Jørgen Kristiansen
Registreret revisor FSR
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Hundigegaard Antenrielaug

Resultatopgørelse, I. januar 2017 - 31. december 2017

2017 2016
Note kr. kr.

Nettoomsætning I 2.178.250 1.710.278
Vareforbrug 2 -2.137.922 -1.628.286
Bruttoresultat 40.328 8 [922

Salgsomkostninger 3 -2.046 -3.530
Administrationsomkostninger 4 -221.764 -62.206
Resultat før afskrivninger -183.482 16.256

Resultat før finansielle poster -183.482 16.256

Finansieringsudgifter 5 -6.188 -7.3 I 3
Resultat før skat -189.670 8.943

ÅRETS RESULTAT -189.670 8.24.1

Overført fra tidligere år 784.60! 775.659
Arets resultat - 189.670 8.943
Til disposition 594.931 784.602

Overførsel til næste år 594.93 I 784.602
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Hundigegaard Antennelaug

Balance pr. 31. december 2017

2017 2016
Note kr. kr.

AKTIVER

Debitorer 364.324 151.150
Hensat til forventet tab -150.000 0
Tilgodehavende moms 179.434 25.558
Andre tilgodehavender 6 42.559 40.221
Likvide beholdninger 7 199.158 1.294.765
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 635.475 1.51 1.694

AKTIVER I ALT 635.475 1.5 11.694
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Hundigegaard Antennelaug

Balance pr. 31. december 2017

2017 2016
Note kr. kr.

PASSIVER

Overført resultat 8 594.93! 784.602
EGENKAPITAL I ALT 594.931 784.602

Skyldige omkostninger 9 40.544 727.092
KORTFRISTET GÆLD I ALT 40.544 727.092

PASSIVER IALT 635.475 1.511.694

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter 10
Pantsætning og sikkerhedsstillelser I I
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Hundigegaard Antennelaug

Noter

2017 2016
Note kr. kr.

Nettoomsætning
Medlemskontingent 1.845.600 1.706.008
CopyDan I Verdens TV 332.650 0
lndmeldelsesgebyr mv 0 3.220
Renteindtægter debitorer 0 1.050
Nettoomsætning i alt 2.178.250 1.710.278

2 Vareforbrug
YouSee -1.625.098 -1.505.718
Ørsted -14.457 -5.810
EI-afgfit 5.594 0
Dansk Kabel TV -78.359 -85.481
FDA -24.708 -31.277
CopyDan I Verdens TV -331.689 0
YouSeevedr. 2016 -69.205 0
Vareforbrug i alt -2.137.922 -1.628.286

3 Salgsomkostninger
Gaver o.lign -2.046 -3.530
Salgsomkostninger i alt -2.046 -3.530

4 Administrationsomkostninger
Kontorhold -618 -8.093

Taxa -1.379 .832
Bogføringsmæssig assistance -5.995 0
Bankomkostninger -5.375 -3.407

Vedligeholdelse driftsmidler 0 - 10.05 I
Telefon -1.130 0

Revisorhonorar -14.995 0

Forsikringer 0 $75

Abonnementer -2.4 I I 0

Hensat til tab på debitorer ultimo -150.000 0

Regnskabsmæssig assistance -8.495 0

Telefongodtgørelse - 12.800 - 16.000

Porto I omdeling 0 -9.021

Bestyrelsesmøde & generalforsamling - 18.566 -13.827
Administrationsomkostninger i alt -221.764 -62.206

5 Finansieringsudgifter
Renteudgifter, bank -4.550 -7.3 13

Renter, kreditorer -427 0
Renter,SKAT -1.211 0
Finansieringsudgifter i alt -6.188 -7.3 13
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Hundigegaard Antennelaug

Noter

2017 2016
Note kr. kr.

6 Andre tilgodehavender
CopyDan 40.221 40.221
Tilgode Dansk Kabel TV 2.338 0
Andre tilgodehavender i alt 42.559 40.221

7 Likvide beholdninger
Jyske bank 199.158 1.294.765
Likvide beholdninger i alt 199.158 1.294.765

8 Overført resultat
Overført resultat - primo 784.601 775.659
Arets overførsel netto -189.670 8.943
Overført resultat i alt 594.931 784.602

9 Skyldige omkostninger
Skyldige omkostninger I 1.059 727.092
Afsat skyldige omkostninger 29.485 0
Skyldige omkostninger i alt 40.544 727.092

I 0 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter
Kautionsforpligtelser

Foreningen har ikke afgivet kautionsforpligtelser.

Leasingkonzroktec

Foreningen har ingen leasingforpligtelser som ikke er indregnet i regnskabeL

Lejeforpligtelser

Foreningen har ingen lejeforpligtelser.

I I Pantsætning og sikkerhedsstillelser
Foreningen har ingen panzsætning eller sikkerhedsstillelse
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