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Resultatopgørelse 

2016/17 2015/16 
kr. kr. ___________ ___________ 

Kontingenter - regulering 0 13.025 

Videreafregnet til signalleverandør 0 0 ___________ ___________ 

Indtægter, netto 0 13.025 ___________ ___________ 

Blomster og gaver 500 0 

Generalforsamling og møder 4.026 8.596 

Porto og gebyrer mv. 387 1.156 ___________ ___________ 

Omkostninger                                                                                                                4.913  9.752 ___________ ___________ 

Driftsresultat  (4.913) 3.273 ___________ ___________ 

Finansielle indtægter 0 0 

Finansielle udgifter 0 0 ___________ ___________ 

Finansielle poster 0 0 ___________ ___________ 

Årets resultat (4.913) 3.273___________ ___________ ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.03.2017 

2016/17 2015/16 
kr. kr. ___________ ___________ 

Antenneanlæg 

Anskaffelsessum primo 2.054.138 2.054.138 ___________ ___________ 

Anskaffelsessum ultimo 2.054.138 2.054.138 ___________ ___________ 

Tilslutninger primo 1.437.952 1.437.952 ___________ ___________ 

Tilslutninger ultimo 1.437.952 1.437.952 ___________ ___________ 

Nettoinvestering 616.186 616.186 

Nedskrivning primo (616.186) (616.186) ___________ ___________ 

Balanceværdi ultimo 0 0 ___________ ___________ 

Merværdiafgift 0 (3)  ___________ ___________ 

Tilgodehavender 0 (3)___________ ___________ 

Sydbank, kassekredit 158.977 163.890 ___________ ___________

Likvide midler 158.977 163.890 ___________ ___________ 

Aktiver 158.977 163.890 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Formue primo 163.890 160.617 

Årets resultat (4.913) 3.273 ___________ ___________ 

Formue ultimo 158.977 163.890 ___________ ___________ 

Kreditorer 0 0 ___________ ___________ 

Gæld i alt 0 0 ___________ ___________ 

Passiver 158.977 163.890___________ ___________ ___________ ___________ 
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Bestyrelse 

Fanø, den 01.06.2017 

Mogens Friis Nielsen Hans Henning Jensen Hans-Jørgen T. Jensen 
formand 

Revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Fanø Bad Antenneforening 
Jeg har revideret årsregnskabet for Fanø Bad Antenneforening for regnskabsåret 2016/17. Årsregnskabet er udar-

bejdet til medlemmernes eget brug. 

Antenneforeningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke 

en konklusion om årsregnskabet. 

Den udførte revision 

Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at 

opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter 

stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Det er 

min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 i overensstem-

melse med god regnskabsskik. 

Fanø, den 01.06.2017 

Erling Jacobsen 
revisor  
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