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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Ebeltoft Antenneforening. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor 
opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Ebeltoft, den       /      2011 
 
 
 
BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen    
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Til ledelsen i Ebeltoft AntenneforeningTil ledelsen i Ebeltoft AntenneforeningTil ledelsen i Ebeltoft AntenneforeningTil ledelsen i Ebeltoft Antenneforening    
Vi har revideret årsregnskabet for Ebeltoft Antenneforening for regnskabsåret 1. januar til 31. december 
2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter 
samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningenLedelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningenLedelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningenLedelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen    
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et 
årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og 
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revisionRevisors ansvar og den udførte revisionRevisors ansvar og den udførte revisionRevisors ansvar og den udførte revision    
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor 
revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at 
opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig 
fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 
årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 
der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 
En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er 
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den 
samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Ebeltoft, den       /        2011 
 
Kovsted & Skovgård 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
Henning Kovsted 
statsautoriseret revisor 
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HovedaktiviteterHovedaktiviteterHovedaktiviteterHovedaktiviteter    
Selskabets aktiviteter er at udbyde og levere kabel TV i Ebeltoft og omegn.  
 
Udviklingen i akUdviklingen i akUdviklingen i akUdviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdtiviteter og økonomiske forholdtiviteter og økonomiske forholdtiviteter og økonomiske forhold    
På baggrund af et forventet underskud på driften på knap 30.000 kr., ekstra afskrivning på anlæg og 
øgede programudgifter i løbet af året må resultatet trods underskud på 71.000 kr. anses for 
tilfredsstillende.  
 
BegivenhedeBegivenhedeBegivenhedeBegivenheder efter statusdagr efter statusdagr efter statusdagr efter statusdag    
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 
 

 



 Anvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksisAnvendt regnskabspraksis    
  

  
 

 7 

GENERELTGENERELTGENERELTGENERELT    
    
Årsrapporten for Ebeltoft Antenneforening for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning og målingGenerelt om indregning og målingGenerelt om indregning og målingGenerelt om indregning og måling    
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder 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 
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. 
 
RESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSEN    
 
Skat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultat    
Foreningen er ikke skattepligtig.  
 
BALANCENBALANCENBALANCENBALANCEN    
    
Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver    
Foreningens anlæg er overtaget vederlagsfrit fra Ebeltoft Kommune 1. januar 2007 
Der afskrives ikke på anlæget.  
 
Udgifter ved nytilslutning og udvidelse aktiveres i anlægsåret.  
Tilslutningsbidrag overføres til egenkapitalen. 
Nyinvesteringer afskrives lineært over 10 år. 
 
GældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelser    
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder 
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 

   

 



 ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    
 1. januar 1. januar 1. januar 1. januar ---- 31. december 31. december 31. december 31. december    
 2010201020102010    2009200920092009    
            
NoteNoteNoteNote   
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 1 Nettoomsætning  5.398.076 4.890.164 

   

 2 Driftsomkostninger.  -4.902.575 -4.168.782 

 3 Andre eksterne omkostninger  -293.888 -215.695 
     

 BRUTTORESULTATBRUTTORESULTATBRUTTORESULTATBRUTTORESULTAT  201.613201.613201.613201.613 505.687505.687505.687505.687    
   

   Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  -286.017 -277.476 
     

 DRIFTSRESULTATDRIFTSRESULTATDRIFTSRESULTATDRIFTSRESULTAT  ----84.40484.40484.40484.404 228.211228.211228.211228.211    
   

 4 Andre finansielle indtægter  18.382 34.211 

 5 Øvrige finansielle omkostninger  -4.984 -2.550 
     

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATORDINÆRT RESULTAT FØR SKATORDINÆRT RESULTAT FØR SKATORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT  ----71.00671.00671.00671.006 259.872259.872259.872259.872    
     

 ÅRETS RESULÅRETS RESULÅRETS RESULÅRETS RESULTATTATTATTAT  ----71.00671.00671.00671.006 259.872259.872259.872259.872    
     

   

         FORSLAG TIL RESULTATDISPONERINGFORSLAG TIL RESULTATDISPONERINGFORSLAG TIL RESULTATDISPONERINGFORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat  -71.006 259.872 
     

 DISPONERET I ALTDISPONERET I ALTDISPONERET I ALTDISPONERET I ALT  ----71.00671.00671.00671.006 259.872259.872259.872259.872    
     
 



 Balance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. december    
 AKTIVERAKTIVERAKTIVERAKTIVER    
 2010201020102010    2009200920092009    
            
NoteNoteNoteNote   
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 6 Antenneanlæg  2.019.644 2.220.263 
     

   Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver  2.019.6442.019.6442.019.6442.019.644 2.220.2632.220.2632.220.2632.220.263    
     

 ANLÆGSAKTANLÆGSAKTANLÆGSAKTANLÆGSAKTIVERIVERIVERIVER  2.019.6442.019.6442.019.6442.019.644 2.220.2632.220.2632.220.2632.220.263    
     

   

   Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  37.403 47.789 

   Negativ moms  222.585 168.362 
     

 TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender  259.988259.988259.988259.988 216.151216.151216.151216.151    
     

 7 Likvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdninger  1.327.1181.327.1181.327.1181.327.118 1.107.3171.107.3171.107.3171.107.317    
     

 OMSÆTNINGSAKTIVEROMSÆTNINGSAKTIVEROMSÆTNINGSAKTIVEROMSÆTNINGSAKTIVER  1.587.1061.587.1061.587.1061.587.106 1.31.31.31.323.46823.46823.46823.468    
     

   

 AKTIVERAKTIVERAKTIVERAKTIVER  3.606.7503.606.7503.606.7503.606.750 3.543.7313.543.7313.543.7313.543.731    
     
 



 Balance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. december    
 PASSIVERPASSIVERPASSIVERPASSIVER    
 2010201020102010    2009200920092009    
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   Virksomhedskapital  2.418.137 2.418.137 

   Overført resultat  735.672 806.678 

   Tilslutningsafgifter  284.400 234.000 
     

   EGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITAL  3.438.2093.438.2093.438.2093.438.209 3.458.8153.458.8153.458.8153.458.815    
     

   

   Leverandører af varer og tjenesteydelser  150.098 66.815 

 8 Anden gæld  18.443 18.101 
     

 Kortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelser  168.541168.541168.541168.541 84.91684.91684.91684.916    
     

   GÆLDSFORPLIGTELSERGÆLDSFORPLIGTELSERGÆLDSFORPLIGTELSERGÆLDSFORPLIGTELSER  168.541168.541168.541168.541 84.91684.91684.91684.916    
     

   

 PASSIVERPASSIVERPASSIVERPASSIVER  3.606.7503.606.7503.606.7503.606.750 3.543.7313.543.7313.543.7313.543.731    
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    1111 NettoomsætningNettoomsætningNettoomsætningNettoomsætning  

 Copydan  601.086 538.271 

 Driftsbidrag  672.423 595.556 

 Programafgift  3.518.411 3.357.028 

 Filter Leje  8.993 33.983 

 Digital TV  202.537 0 

 Lejeindtægt masten  104.983 95.415 

 Markedsføringstilskud  279.480 231.336 

 Royalty Stofa  0 25.000 

 Gebyr excl moms  10.163 13.575 
     

 5.35.35.35.398.07698.07698.07698.076 4.890.1644.890.1644.890.1644.890.164    
     

   

    2222 Driftsomkostninger.Driftsomkostninger.Driftsomkostninger.Driftsomkostninger.  

 Copydan  573.543 487.623 

 Programmer  3.616.537 3.373.287 

 Vedligeholdelse/servicekontrakt  204.892 182.909 

 Fordelsaftale  416.322 0 

 Elforsyning  28.408 41.267 

 Infokanal  0 25.000 

 Kompensation Skanseparken  25.160 21.700 

 Pakkeskifte  37.713 36.996 
     

 4.902.5754.902.5754.902.5754.902.575 4.168.7824.168.7824.168.7824.168.782    
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    3333 Andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostninger  

 SalgsomkostningerSalgsomkostningerSalgsomkostningerSalgsomkostninger  

 Anden repræsentation  294 1.250 

 Annoncer  20.270 2.002 
     

 20.56420.56420.56420.564 3.2523.2523.2523.252    
     

 AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostningerAdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger  

 Kontorartikler/tryksager  493 6.118 

 EDB-udgifter  2.408 4.834 

 Porto  24.126 9.057 

 Revisorhonorar  18.500 16.000 

 Administrativ udgift  99.683 95.215 

 Kontingenter  30.326 26.848 

 Generalforsamling  0 920 

 Bestyrelsesmøder  2.135 1.298 

 Bestyrelseshonorar  42.000 40.250 

 Studietur  0 1.500 

 Diverse  25.716 9.283 

 Kurser  0 1.120 
     

 245.387245.387245.387245.387 212.443212.443212.443212.443    
     

 Øvrige kapacitetsomkostningerØvrige kapacitetsomkostningerØvrige kapacitetsomkostningerØvrige kapacitetsomkostninger  

 Tab på varedebitorer, konstateret  27.937 0 
     

 27.93727.93727.93727.937 0000    
     

 293.888293.888293.888293.888 215.695215.695215.695215.695    
     

   

    4444 Andre finansielle indtægterAndre finansielle indtægterAndre finansielle indtægterAndre finansielle indtægter  

 Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver  18.382 34.211 
     

 18.38218.38218.38218.382 34.21134.21134.21134.211    
     

   

    5555 Øvrige finansielle omkostningerØvrige finansielle omkostningerØvrige finansielle omkostningerØvrige finansielle omkostninger  

 Renter, pengeinstitutter  2.574 0 

 Gebyrer mv.  2.410 2.550 
     

 4.9844.9844.9844.984 2.5502.5502.5502.550    
     

   



 NoterNoterNoterNoter    
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    6666 Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver  

 Kostpris 1. januar 2010  2.774.775 

 Udvidelse af anlæg  85.398 

 Tilslutningsafgifter  0 
   

 Kostpris 31. december 2010Kostpris 31. december 2010Kostpris 31. december 2010Kostpris 31. december 2010  2.860.1732.860.1732.860.1732.860.173    
   

   

 Af-/nedskrivninger 1. januar 2010  -554.512 

 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver  0 

 Af-/nedskrivninger  -286.017 
   

 AfAfAfAf----/nedskrivninger /nedskrivninger /nedskrivninger /nedskrivninger 31. december 201031. december 201031. december 201031. december 2010  ----840.529840.529840.529840.529    
   

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010  2.019.6442.019.6442.019.6442.019.644    
   

   

   

 2010201020102010    2009200920092009    
            
    7777 Likvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdninger  

 Driftskonto 4920 0010203686  231.439 168.135 

 Driftskonto 4920 0010239303  34.525 86.917 

 Netopsparing - 4920 163 157  710.384 852.265 

 Djurslands Bank - 7320 1060915  350.770 0 
     

 1.327.1181.327.1181.327.1181.327.118 1.107.3171.107.3171.107.3171.107.317    
     

   

    8888 Anden gældAnden gældAnden gældAnden gæld  

 Skyldig A-skat  15.143 14.881 

 Skyldigt AM-bidrag  3.300 3.220 
     

 18.44318.44318.44318.443 18.10118.10118.10118.101    
     

   

 

 


