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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 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       /      2013 
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Til ledelsen i Ebeltoft AntenneforeningTil ledelsen i Ebeltoft AntenneforeningTil ledelsen i Ebeltoft AntenneforeningTil ledelsen i Ebeltoft Antenneforening    
Påtegning på årsregnskabetPåtegning på årsregnskabetPåtegning på årsregnskabetPåtegning på årsregnskabet    
Vi har revideret årsregnskabet for Ebeltoft Antenneforening, c/o Knud Chr. Jensen for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens 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 ansvarRevisors ansvarRevisors ansvarRevisors ansvar    
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
vores revision 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 vurderingen af 
risici for væsentlig 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 retvisende 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. 
 
KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen Udtalelse om ledelsesberetningen 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. 
 
Ebeltoft, den       /        2013 
 
Kovsted & Skovgård 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
Henning Kovsted 
statsautoriseret revisor 
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SelskabetSelskabetSelskabetSelskabet    Ebeltoft Antenneforening 
c/o Knud Chr. Jensen 
Hestehaven 4 
8400  Ebeltoft 
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HovedaktiviteterHovedaktiviteterHovedaktiviteterHovedaktiviteter    
Selskabets hovedaktivitet er at udbyde og levere kabel-TV til medlemmerne indenfor forsyningsområdet 
i Ebeltoft By og nærmeste omegn 
 
Bestyrelsen for antenneforeningen har i 2012 vedtaget at gennemføre betydelige investeringer i at 
lovliggøre elforsyningen til foreningens anlæg. Det har betydet en større investering, som er valgt 
afskrevet med det samme. I en periode har en række kanaler været udsendt i forbindelse med 
omlægning til trepakkesystem, uden at der er opkrævet afgifter herfor og desuden er DK 4 udsendt i et 
halvt år uden at der var budgetmæssig dækning. Bestyrelsen vedtog desuden at udgifter til pakkeskift i 
forbindelse med den nævnte omlægning skulle være gratis for medlemmerne. En omlægning af 
radiokanalerne i systemet har også betydet ekstraordinære udgifter. Det har givet betydelige 
merudgifter, som er finansieret af foreningens likvide formue af oparbejdet overskud. 

Driftsresultat med et underskud på 363.000 kr. må derfor anses som værende tilfredsstillende med 

baggrund i de nævnte forhold og med baggrund i et ønske om at undlade at opbygge en stor formue i 

foreningen, men i stedet begrænse medlemmernes udgifter mest muligt. 

BetydningsfuldeBetydningsfuldeBetydningsfuldeBetydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag hændelser indtruffet efter statusdag hændelser indtruffet efter statusdag hændelser indtruffet efter statusdag    
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 
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GENERELTGENERELTGENERELTGENERELT    
    
Årsrapporten for Ebeltoft Antenneforening for 2012 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. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag 
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 
 
RESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSENRESULTATOPGØRELSEN    
 
NettoomsætningNettoomsætningNettoomsætningNettoomsætning    
Nettoomsætningen omfatter regnskabsårets abonnements- og drifsbidrag.. Nettoomsætningen er 
indregnet ekskl. moms. 
 
DriftsomkostningerDriftsomkostningerDriftsomkostningerDriftsomkostninger    
Driftsomkostninger omfatter regnskabsårets afholdte omkostninger til underleverandør, el og 
vedligeholdelse samt rabat til boligforeninger.. 
 
Andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostninger    
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, 
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 
 
Finansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostninger    
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 
 
Skat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultat    
Foreningen er ikke skattepligtig.  
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BALANCENBALANCENBALANCENBALANCEN    
    
Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
 
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. 
 
Foreningens bestyrelse har besluttet, at anlæggets værdi til enhver tid vil have en værdi på mindst kr. 
1.000.000. Der er ikke i den forbindelse ændret på de allerede fastsatte årlige afskrivninger.  
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen 
i anskaffelsesåret.  
 
 
TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
GældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelser    
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 

   

 



 ResultatopgøreResultatopgøreResultatopgøreResultatopgørelselselselse    
 1. januar 1. januar 1. januar 1. januar ---- 31. december 31. december 31. december 31. december    
 2012201220122012    2011201120112011    
            
NoteNoteNoteNote    
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 1 Nettoomsætning  6.242.550 5.567.657 

   

 2 Driftsomkostninger.  -6.067.099 -5.334.211 

 3 Andre eksterne omkostninger  -249.894 -231.007 
     

 BRUTTORESULTATBRUTTORESULTATBRUTTORESULTATBRUTTORESULTAT  ----74.44374.44374.44374.443 2.4392.4392.4392.439    
   

 4 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  -292.250 -291.972 
     

 DRIFTSRESULTATDRIFTSRESULTATDRIFTSRESULTATDRIFTSRESULTAT  ----366.693366.693366.693366.693 ----289.533289.533289.533289.533    
   

 5 Andre finansielle indtægter  8.823 17.069 

 6 Andre finansielle omkostninger  -5.477 -2.500 
     

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATORDINÆRT RESULTAT FØR SKATORDINÆRT RESULTAT FØR SKATORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT  ----363.347363.347363.347363.347 ----274.964274.964274.964274.964    
     

 ÅRETS RESULTATÅRETS RESULTATÅRETS RESULTATÅRETS RESULTAT  ----363.347363.347363.347363.347 ----274.964274.964274.964274.964    
     

   

         FORSLAG TIL RESULTATDISPONERINGFORSLAG TIL RESULTATDISPONERINGFORSLAG TIL RESULTATDISPONERINGFORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat  -363.347 -274.964 
     

 DISPONERET I ALTDISPONERET I ALTDISPONERET I ALTDISPONERET I ALT  ----363.347363.347363.347363.347 ----274.964274.964274.964274.964    
     
 



 Balance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. decemberBalance 31. december    
 AKTIVERAKTIVERAKTIVERAKTIVER    
 2012201220122012    2011201120112011    
            
NoteNoteNoteNote    
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 7 Antenneanlæg  1.497.763 1.787.227 
     

   Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver  1.497.7631.497.7631.497.7631.497.763 1.787.2271.787.2271.787.2271.787.227    
     

 ANLÆGSAKTIVERANLÆGSAKTIVERANLÆGSAKTIVERANLÆGSAKTIVER  1.497.7631.497.7631.497.7631.497.763 1.787.2271.787.2271.787.2271.787.227    
     

   

   Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  35.396 63.789 

   Andre tilgodehavender  368.052 100.526 
     

 TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender  403.448403.448403.448403.448 164.315164.315164.315164.315    
     

 8 Likvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdninger  1.007.7151.007.7151.007.7151.007.715 1.318.1911.318.1911.318.1911.318.191    
     

 OMSÆTNINGSAKTIVEROMSÆTNINGSAKTIVEROMSÆTNINGSAKTIVEROMSÆTNINGSAKTIVER  1.411.1631.411.1631.411.1631.411.163 1.482.5061.482.5061.482.5061.482.506    
     

   

 AKTIVERAKTIVERAKTIVERAKTIVER  2.908.9262.908.9262.908.9262.908.926 3.269.7333.269.7333.269.7333.269.733    
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   Virksomhedskapital  2.418.137 2.418.137 

   Overført resultat  97.361 460.708 

   Tilslutningsafgifter  345.600 316.800 
     

   EGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITALEGENKAPITAL  2.861.0982.861.0982.861.0982.861.098 3.195.6453.195.6453.195.6453.195.645    
     

   

   Leverandører af varer og tjenesteydelser  47.828 55.453 

 9 Anden gæld  0 18.635 
     

 Kortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelser  47.82847.82847.82847.828 74.08874.08874.08874.088    
     

   GÆLDSFORPLIGTELSERGÆLDSFORPLIGTELSERGÆLDSFORPLIGTELSERGÆLDSFORPLIGTELSER  47.82847.82847.82847.828 74.08874.08874.08874.088    
     

   

 PASSIVERPASSIVERPASSIVERPASSIVER  2.908.9262.908.9262.908.9262.908.926 3.269.7333.269.7333.269.7333.269.733    
     

   

   

 



 NoterNoterNoterNoter    
  

 2012201220122012    2011201120112011    
            
 

 12 

    1111 NettoomsætningNettoomsætningNettoomsætningNettoomsætning  

 Copydan  743.643 654.168 

 Driftsbidrag  463.317 867.577 

 Programafgift  4.580.022 3.673.627 

 Filter Leje  64.720 26.996 

 Regulering  563 0 

 Lejeindtægt masten  119.262 101.225 

 Markedsføringstilskud  243.013 210.664 

 Royalty Stofa  25.000 25.000 

 Gebyr excl moms  3.010 8.400 
     

 6.242.5506.242.5506.242.5506.242.550 5.567.655.567.655.567.655.567.657777    
     

   

    2222 Driftsomkostninger.Driftsomkostninger.Driftsomkostninger.Driftsomkostninger.  

 Copydan  662.910 596.682 

 Programmer  4.278.346 3.699.235 

 Vedligeholdelse/servicekontrakt  249.337 228.772 

 Fordelsaftale  542.180 501.374 

 Elforsyning  45.489 44.384 

 Vedligehold / reparation  207.447 98.418 

 Køb af inventar  483 22.400 

 Nye filtre  0 89.487 

 Infokanal  0 1.788 

 Kompensation boligforeninger  42.491 25.160 

 Pakkeskifte  38.416 26.511 
     

 6.067.0996.067.0996.067.0996.067.099 5.334.2115.334.2115.334.2115.334.211    
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    3333 Andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostninger  

 SalgsomkostningerSalgsomkostningerSalgsomkostningerSalgsomkostninger  

 Anden repræsentation  410 350 

 Annoncer  22.828 6.616 
     

 23.23823.23823.23823.238 6.9666.9666.9666.966    
     

 AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostningerAdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger  

 Kontorartikler/tryksager  850 617 

 EDB-udgifter  5.845 730 

 Porto  14.434 13.916 

 Revisorhonorar  19.500 19.000 

 Administrativ udgift  95.275 101.021 

 Kontingenter  39.004 30.200 

 Generalforsamling  1.072 900 

 Bestyrelsesmøder  1.680 3.763 

 Bestyrelseshonorar  42.000 42.000 

 Diverse  6.666 8.714 

 Kurser  330 320 
     

 226.656226.656226.656226.656 221.181221.181221.181221.181    
     

 Øvrige kapacitetsomkostningerØvrige kapacitetsomkostningerØvrige kapacitetsomkostningerØvrige kapacitetsomkostninger  

 Tab på varedebitorer, konstateret  0 2.860 
     

 0000 2.8602.8602.8602.860    
     

 222249.89449.89449.89449.894 231.007231.007231.007231.007    
     

   

    4444 AfAfAfAf---- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  

 Antenneanlæg  292.250 291.972 
     

 292.250292.250292.250292.250 291.972291.972291.972291.972    
     

   

    5555 Andre finansielle indtægterAndre finansielle indtægterAndre finansielle indtægterAndre finansielle indtægter  

 Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver  5.578 17.069 

 Renter, debitorer  3.245 0 
     

 8.8238.8238.8238.823 17.06917.06917.06917.069    
     

   



 NoterNoterNoterNoter    
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    6666 Andre finansielle omkostningerAndre finansielle omkostningerAndre finansielle omkostningerAndre finansielle omkostninger  

 Renter, pengeinstitutter  33 33 

 Gebyrer mv.  2.525 2.467 

 Renter, kreditorer  2.919 0 
     

 5.4775.4775.4775.477 2.5002.5002.5002.500    
     

   

 AntenneanAntenneanAntenneanAntennean----    
    læglæglæglæg    
    7777 Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver  

 Kostpris 1. januar 2012  2.919.728 

 Udvidelse af anlæg  2.786 

 Tilslutningsafgifter  0 
   

 Kostpris 31. december 2012Kostpris 31. december 2012Kostpris 31. december 2012Kostpris 31. december 2012  2.922.5142.922.5142.922.5142.922.514    
   

   

 Af-/nedskrivninger 1. januar 2012  -1.132.501 

 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver  0 

 Af-/nedskrivninger  -292.250 
   

 AfAfAfAf----/nedskrivninger 31. dece/nedskrivninger 31. dece/nedskrivninger 31. dece/nedskrivninger 31. december 2012mber 2012mber 2012mber 2012  ----1.424.7511.424.7511.424.7511.424.751    
   

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012  1.497.7631.497.7631.497.7631.497.763    
   

   

   

 2012201220122012    2011201120112011    
            
    8888 Likvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdninger  

 Driftskonto 4920 0010203686  36.703 12.433 

 Driftskonto 4920 0010239303  4.241 53.800 

 Netopsparing - 4920 163 157  203.200 693.096 

 Djurslands Bank - 7320 1060915  103.319 403.572 

 Kronjylland  660.252 155.290 
     

 1.007.7151.007.7151.007.7151.007.715 1.318.1911.318.1911.318.1911.318.191    
     

   



 NoterNoterNoterNoter    
  

 2012201220122012    2011201120112011    
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    9999 Anden gældAnden gældAnden gældAnden gæld  

 Moms og afgifter  0 0 

 Skyldig A-skat  0 15.275 

 Skyldigt AM-bidrag  0 3.360 
     

 0000 18.63518.63518.63518.635    
     

   

 

 


