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Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for
Grambynet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gram, den 7. april 2015

Bestyrelse

Steen Dall Tom Christensen Knud Sindberg
Formand Næstformand Kasserer

Mads Skuldbøl Nielsen Jens Christian Bruun Morten Kudsk
Sekretær

Jan Borring
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Grambynet
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Grambynet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregn-
skabsloven. 

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 foreningens 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 foreningens 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.
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Foreningen har medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015. Resultatbudgettet har,
som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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.

Aabenraa, den 7. april 2015

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Egon Dall Nørgaard
Statsaut. revisor
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Sønderjyllands Revision

Påtegning generalforsamlingsvalgte revisorer

Vi har tilset,

at foreningens formålsparagraf overholdes,

at foreningens midler anvendes til de formål der er beskrevet i vedtægterne, samt besluttet på en
generalforsamling, og

at foreningen overholder sine økonomiske forpligtelser.

Vi har ikke revideret årsrapporten.

Gram, den           /            2015

Arne Andresen Mogens Marcussen
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Sønderjyllands Revision

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årsrapporten for 2014 er afsluttet med et overskud på kr. 193.285 mod et overskud i 2013 på t.kr. 115.
Foreningens resultat anses som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 kr. 1.323.767.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb, herunder usikkerhed ved indregning og måling
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke foreningens
finansielle stilling væsentligt.
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Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grambynet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en
klasse B-virksomhed.  

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

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-
bet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 med de beløb som vedrører regnskabsåret.

Omkostninger til programkøb mv.
Omkostninger til programkøb mv. omfatter omkostninger for programkøb, afgift til Copy-dan samt drift
af internet, herunder operationelle leasingomkostninger mv. og indregnes med de beløb som vedrører
regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til forbedring og vedligeholdelse af anlæg samt om-
kostninger til administration mv. og indregnes med de beløb som vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter honorar til formanden.
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Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger Finansielle ind-
tægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Netforbedring indgår til kostpris og afskrives over 5 år.

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

Værdipapirer
Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, bestående af et anfordringsgældsbrev, der
henstår rente- og afdragsfrit, måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende
det efterfølgende år.
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Sønderjyllands Revision

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2014 2013
Note kr. t.kr.

1 Omsætning 2.756.510 2.434
2 Omkostninger til programkøb mv. -2.337.105 -2.059

Bruttoresultat 419.405 375

3 Andre eksterne omkostninger -240.209 -261
4 Personaleomkostninger -20.000 -20

Resultat før renter 159.196 94

Renteindtægter 34.089 21

Årets resultat 193.285 115

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 193.285 115

Disponeret i alt 193.285 115
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Sønderjyllands Revision

Balance

Aktiver
31/12 2014 31/12 2013

Note kr. t.kr.

Anlægsaktiver

5 Netforbedring 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.171 4
6 Andre tilgodehavender 28.643 32

Tilgodehavender i alt 36.814 36

7 Andre værdipapirer 192.230 192
Værdipapirer 192.230 192

Likvide beholdninger 1.179.221 1.013

Omsætningsaktiver i alt 1.408.265 1.241

Aktiver i alt 1.408.265 1.241
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Sønderjyllands Revision

Balance

Passiver
31/12 2014 31/12 2013

kr. t.kr.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 1.130.482 654
Tilbagebetaling fra ASOM-Net vedrørende 2012 0 169

Korrigeret egenkapital 1. januar 1.130.482 823
Konvertering ejerandel i ASOM-Net til lånekapital 0 192
Overført resultat 193.285 115
Egenkapital i alt 1.323.767 1.130

Gældsforpligtelser

Anden gæld 74.205 91
Periodeafgrænsningsposter 10.293 20
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 84.498 111

Gældsforpligtelser i alt 84.498 111

Passiver i alt 1.408.265 1.241

8 Andel i ASOM-Net
9 Eventualposter
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Sønderjyllands Revision

Noter

2014 2013
kr. t.kr.

1. Omsætning

Kontingenter 417.529 424
Programpakker 1.532.736 1.444
Pakkeændringer 15.040 4
Copy-dan 318.684 300
Netleje 8.486 8
Bredbånd 447.382 206
Markedsføringsbidrag 0 38
Salg af tilslutninger 0 5
Gebyrer, forbrugere 16.653 5

2.756.510 2.434

2. Omkostninger til programkøb mv.

Programkøb 1.575.565 1.501
Pakkeændringer 12.794 10
Copy-dan 318.684 300
Udvidelse af anlæg, nytilslutninger 1.121 11
TV - drift og support 80.211 55
Bredbånd - drift 183.164 98
Bredbånd - support 41.054 21
Bredbånd - leje af udstyr inkl. forsikring 124.512 63

2.337.105 2.059

3. Andre eksterne omkostninger

Forbedring og vedligeholdelse af anlæg 59.958 29
Elektricitet 15.105 16
Kontorhold inkl. porto og telefon 16.246 12
Administration, ASOM-Net/Jerlev Radio 15.600 47
Nets, PBS-omkostninger 15.526 3
Forsikringer 43.149 42
Kontingenter 15.332 15
Markedsføring 27.665 13
Revisorhonorar 27.700 28
Tab på debitorer -4.517 37
Mødeudgifter 8.445 19

240.209 261
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Sønderjyllands Revision

Noter

2014 2013
kr. t.kr.

4. Personaleomkostninger

Honorar til formanden 20.000 20

20.000 20

5. Materielle anlægsaktiver
Netforbedring

kr. 

Kostpris primo 1.000.000

Kostpris ultimo 1.000.000

Af- og nedskrivninger primo 1.000.000

Af- og nedskrivninger ultimo 1.000.000

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0

6. Andre tilgodehavender

Moms 0 30
Øvrige tilgodehavender 28.643 2

28.643 32

7. Andre værdipapirer

Rente- og afdragsfrit udlån til ASOM-Net 192.230 192

192.230 192
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Sønderjyllands Revision

Noter

8. Andel i ASOM-Net

Grambynet har en ejerandel i ASOM-Net på 5-6 %. ASOM-Net.dk forventer i 2014 et overskud på
t.kr. 500-600 og vil pr. 31. december 2014 herefter have en egenkapital på ca. t.kr. 500.

Grambynet har valgt ikke at indregne, hverken sin andel af resultatet eller egenkapitalen i årsrap-
porten for 2014 da beløbet anses for uvæsentligt.

9. Eventualposter 

Operationel leasing

Foreningen har indgået operationel leasingkontrakt med en gennemsnitlig månedlig leasingydelse
på 10 t.kr. Leasingkontrakten har en restløbetid på 18 måneder og en samlet restleasingydelse på
179 t.kr.
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Sønderjyllands Revision

Budget 1. januar - 31. december 2015
Budget 2015 

t.kr.
Faktisk 2014 

t.kr.

Kontingentindtægter 420 426
Programpakker 1.624 1.533
Pakkeændringer 15 15
Copy-dan 306 319
Netleje 10 0
Bredbånd 490 447
Salg af tilslutninger 10 0
Gebyrer, forbrugere 15 17

Indtægter i alt 2.890 2.757

Programkøb 1.624 1.576
Pakkeændringer 10 13
Copy-dan 306 319
Udvidelse af anlæg, nytilslutninger 10 1
TV - drift og support 80 80
Bredbånd - drift 205 183
Bredbånd - support 45 41
Bredbånd - leje af udstyr inkl. forsikring 125 125

Omkostninger til programkøb mv. 2.405 2.338

Bruttoresultat 485 419

Forbedring og vedligeholdelse af anlæg 200 60
Elektricitet 18 15
Kontorhold inkl. porto og telefon 25 16
Administration 15 16
Nets, PBS-omkostninger 16 16
Forsikringer 45 43
Kontingenter 15 15
Markedsføring 30 28
Revisorhonorar 20 28
Tab på debitorer 10 -5
Mødeudgifter 20 8

Andre eksterne omkostninger i alt 414 240

Personaleomkostninger 20 20

Resultat før renter 51 159

Renteindtægter 5 34

Årets resultat 56 193
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