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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 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       /      2015 
 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
 
Knud Chr. Jensen 
Formand  
  
  

Lars Clement 
  
  
  

Vibeke Wandahl-
Bundesen 
  
  
  

Kim Jensen 
  
  
  

Bent Rasmussen 
  
  
  

Thomas Helligsø 
  
  
  

Hakon V. Koch 
  
  
  

  

 
   

   

 



 Den uafhængige revisors erklæringer 
  
  
 

 4 

Til ledelsen i Ebeltoft Antenneforening 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Ebeltoft Antenneforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
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 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 
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. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
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       /        2015 
 
Kovsted & Skovgård 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
Henning Kovsted 
statsautoriseret revisor 
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Hovedaktiviteter 
Selskabets hovedaktivitet er at udbyde og levere kabel-TV til medlemmerne indenfor forsyningsområdet 
i Ebeltoft By og nærmeste omegn.  Sammen med ekstern partner, Stofa A/S, tilbydes også løsninger 
indenfor bredbånd og telefoni. 

 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
 
2014 har som de foregående år budt på en voldsom konkurrence fra andre udbydere af de samme 
ydelser. Konkurrencen mellem udbydere er blevet yderligere skærpet, og alle antenneforeninger bliver 
presset, fordi man ikke som konkurrenterne kan komme med attraktive kortvarige tilbud. Men vi mener 
stadig, at Ebeltoft Antenneforening er et godt og billigt alternativ til de store udbydere. Bortfaldet i 2014 
af den kommunale tilslutningspligt har helt naturligt betydet et fald i medlemstallet, men udviklingen er 
nu fladet ud, så medlemsafgangen er langt mindre end de foregående to år. 

Ebeltoft Antenneforenings bestyrelse valgte med generalforsamlingens godkendelse sidste år at 
restafskrive foreningens anlæg til en scrapværdi på 1.000.000 kr. Det betyder, at pakkepriserne ikke 
belastes af afskrivninger.. 

Bestyrelsen anser på baggrund af konkurrencesituationen og den økonomiske udvikling driftsresultatet 
for 2015 med et overskud på 128.398 kr., som værende særdeles tilfredsstillende. 

 
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag 
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
selskabets finansielle stilling. 
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GENERELT 
 
Årsrapporten for Ebeltoft Antenneforening for 2014 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 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. 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter regnskabsårets abonnements- og driftsbidrag, samt tilslutningsafgift.. 
Nettoomsætningen er indregnet ekskl. moms. 
 
Driftsomkostninger 
Driftsomkostninger omfatter regnskabsårets afholdte omkostninger til underleverandør, el og 
vedligeholdelse samt rabat til boligforeninger.. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, tab på debitorer mv. 
 
Finansielle 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 resultat 
Foreningen er ikke skattepligtig.  
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BALANCEN 
 
Materielle 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 anlægget.  
 
Udgifter ved nytilslutning og udvidelse udgiftsføres i anlægsåret, ligesom tilslutningsafgifter 
indtægtsføres. 
 
Foreningens bestyrelse har vurderet, at anlæggets værdi til enhver tid vil have en scrapværdi på mindst 
kr. 1.000.000. Der afskrives således ikke i 2013 og fremover på anlægget. 
 
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen 
i anskaffelsesåret.  
 
 
Tilgodehavender 
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. 
 
Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 

   

 



 Resultatopgørelse 
 1. januar - 31. december 
   
   
 2014 2013 
Note    
 

 9 

 1 Nettoomsætning  388.228 652.838 
   

 2 Driftsomkostninger.  -163.383 -296.803 
 3 Andre eksterne omkostninger  -99.175 -142.309 
     

 BRUTTORESULTAT  125.670 213.726 
   

 4 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  0 -152.163 
     

 DRIFTSRESULTAT  125.670 61.563 
   

 5 Andre finansielle indtægter  2.868 3.861 
 6 Andre finansielle omkostninger  -146 -56 
     

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT  128.392 65.368      

 ÅRETS RESULTAT  128.392 65.368 
     

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  
   Overført resultat  128.392 65.368 
     

 DISPONERET I ALT  128.392 65.368      
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 7 Antenneanlæg  1.000.000 1.000.000 
     

   Materielle anlægsaktiver  1.000.000 1.000.000 
     

   ANLÆGSAKTIVER  1.000.000 1.000.000 
     

   

   Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  108.667 92.241 
     

 Tilgodehavender  108.667 92.241      

 8 Likvide beholdninger  1.619.124 1.532.098 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER  1.727.791 1.624.339      

   

 AKTIVER  2.727.791 2.624.339 
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   Virksomhedskapital  2.418.137 2.418.137 
   Overført resultat  291.121 162.729 
     

   EGENKAPITAL  2.709.258 2.580.866 
     

   

   Leverandører af varer og tjenesteydelser  8.000 15.000 
 9 Anden gæld  10.533 28.473 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser  18.533 43.473      

   GÆLDSFORPLIGTELSER  18.533 43.473 
     

   

 PASSIVER  2.727.791 2.624.339 
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 1 Nettoomsætning  
 Kontingent fra Stofa  241.689 268.639 
 Lejeindtægt masten  121.539 117.999 
 Royalty Stofa  25.000 25.000 
 Tilslutningsafgift  0 241.200 
     

 388.228 652.838 
     

   

 2 Driftsomkostninger.  
 Copydan  7.080 0 
 Vedligeholdelse/servicekontrakt  5.754 3.352 
 Elforsyning  48.544 52.974 
 Nye filtre  0 40.872 
 Infokanal  1.788 44.575 
 Udg. til nytilslutning  0 155.030 
 Udvidelse af anlæg  100.217 0 
     

 163.383 296.803 
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 3 Andre eksterne omkostninger  
 Salgsomkostninger  

 Anden repræsentation  0 695 
 Annoncer  1.418 8.209 
     

 1.418 8.904 
     

 Administrationsomkostninger  

 Kontorartikler/tryksager  703 1.050 
 EDB-udgifter  4.350 0 
 Småanskaffelser  3.120 0 
 Porto  371 229 
 Revisorhonorar  7.000 15.400 
 Kontingenter  32.884 36.956 
 Generalforsamling  880 765 
 Bestyrelsesmøder  1.200 2.268 
 Bestyrelseshonorar  42.000 42.000 
 Diverse  5.249 6.660 
     

 97.757 105.328 
     

 Øvrige kapacitetsomkostninger  

 Tab på varedebitorer, konstateret  0 28.077 
     

 0 28.077 
     

 99.175 142.309 
     

   

 4 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  
 Restafskrivning  0 497.763 
 Tilbageførte tilslutningsafgifter  0 -345.600 
     

 0 152.163 
     

   

 5 Andre finansielle indtægter  
 Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver  2.868 3.861 
     

 2.868 3.861 
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 6 Andre finansielle omkostninger  
 Gebyrer mv.  146 56 
     

 146 56 
     

   

 Antennean- 
 læg 
 7 Materielle anlægsaktiver  
 Kostpris 1. januar 2014  2.922.514 
 Udvidelse af anlæg  0 
 Tilslutningsafgifter  0 
   

 Kostpris 31. december 2014  2.922.514 
   

   

 Af-/nedskrivninger 1. januar 2014  -1.922.514 
 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver  0 
 Af-/nedskrivninger  0 
   

 Af-/nedskrivninger 31. december 2014  -1.922.514 
   

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014  1.000.000 
   

   

   

   
   
 2014 2013 
 8 Likvide beholdninger  
 Driftskonto 4920 0010203686  704.120 676.597 
 Djurslands Bank - 7320 1060915  103.277 103.293 
 Kronjylland Hovedkonto  802.145 723.184 
 Kronjylland Driftskonto  9.582 29.024 
     

 1.619.124 1.532.098 
     

   

 9 Anden gæld  
 Moms og afgifter  10.533 9.712 
 Skyldig A-skat  0 18.761 
     

 10.533 28.473 
     

  


