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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Ebeltoft Antenneforening. 
 
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       /      2021 
 
 
Bestyrelse 
 
 
 
 
Knud Chr. Jensen 
Formand  
  
  

Thomas Helligsø 
Næstformand 
 
 
 

Lars Clement 
  
  
  

Vibeke Wandahl-Bundesen 
  
  
  

Kim Jensen 
  
  
  

Bent Rasmussen 
  
  
  

Hakon V. Koch 
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Til ledelsen i Ebeltoft Antenneforening 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 
- 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
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. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen.  
 
Herudover: 
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
Ebeltoft, den       /        2021 
 
Kovsted & Skovgård 
Statsautoriseret revisionspartnerselskab 
CVR-nr.: 38751646 
 
 
Diana Poulsen 
statsautoriseret revisor 
MNE nr.: mne35437 
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Selskabet Ebeltoft Antenneforening 
c/o Knud Chr. Jensen 
Hestehaven 4 
8400  Ebeltoft 

  
    
  CVR-nr: 30 21 44 71 
  Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
    
Bestyrelse Knud Chr. Jensen, formand 
 Thomas Helligsø, næstformand 
 Lars Clement 
 Vibeke Wandahl-Bundesen 
 Kim Jensen 
 Bent Rasmussen 
 Hakon V. Koch 
  
Pengeinstitut Danske Bank 

Jernbanegade 29 
8400  Ebeltoft 
 
Sparekassen Kronjylland 
Strandvejen 7 
8400  Ebeltoft 
 
Djurslands Bank 
Jernbanegade 1 
8400  Ebeltoft 
 
 

Revisor  Kovsted & Skovgård 
 Statsautoriseret revisionspartnerselskab 
  Østeralle 8  
  8400  Ebeltoft 
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Hovedaktiviteter 
Foreningens hovedaktivitet er at udbyde og levere kabel-TV til medlemmerne indenfor 
forsyningsområdet i Ebeltoft By og nærmeste omegn. Der udbydes samtidigt i samarbejde med den 
eksterne partner, Stofa A/S, løsninger indenfor bredbånd og forskellige former for telefoni. 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Den store konkurrence mellem udbydere af TV og internet har vi oplevet igen i 2020. Færre husstande 
end tidligere ser TV med de traditionelle TV-pakker, hvorimod streaming via PC, tablet og mobiltelefon 
fortsat breder sig hastigt. Men vi kan nu udover de tre billige TV-pakker også tilbyde alle de former for frit 
valg, som medlemmerne kan ønske sig. 
 
Der er igen i 2020 konstateret en nedgang i antallet af medlemmer som har en fast TV-pakke, mens flere 
går over til kun at have bredbånd gennem foreningen. Det betyder et stigende pres på internettet i 
anlægget. Foreningen har i 2020 indgået en ny samarbejdsaftale med Stofa. Den indebærer en stor 
udbygning af anlægget fremover med øget kapacitet til glæde for både TV-seere og internetbrugere. 
 
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 2020 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. 
 
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. 
 
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.  
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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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 indtægtføres 
 
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. 14.100 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, tilknyttede og associerede virksomheder 
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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 1 Nettoomsætning  248.005 247.143 
   

 2 Driftsomkostninger.  -59.210 -70.699 
 3 Andre eksterne omkostninger  -124.157 -152.791 
     

 BRUTTORESULTAT  64.638 23.653      

 4 Andre finansielle indtægter  99 196 
 5 Andre finansielle omkostninger  -2.999 -60 
     

 RESULTAT FØR SKAT  61.738 23.789      

 ÅRETS RESULTAT  61.738 23.789      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  
   Overført resultat  61.738 23.789 
     

 DISPONERET I ALT  61.738 23.789      

   

 



 Balance 31. december 
 AKTIVER 
   
   
 2020 2019 
Note    
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 6 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  13.047 0 
 7 Andre tilgodehavender  42.122 16.081 
     

 Tilgodehavender  55.169 16.081      

 8 Likvide beholdninger  2.212.335 2.189.384 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER  2.267.504 2.205.465      

   

 AKTIVER  3.267.504 3.205.465 
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 2020 2019 
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   Virksomhedskapital  2.418.137 2.418.137 
   Overført resultat  839.767 778.028 
     

   EGENKAPITAL  3.257.904 3.196.165 
     

   

   Leverandører af varer og tjenesteydelser  9.600 9.300 
   Anden gæld  0 0 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser  9.600 9.300      

   GÆLDSFORPLIGTELSER  9.600 9.300 
     

   

 PASSIVER  3.267.504 3.205.465 
     

   

   

 



 Noter 
  
   
   
 2020 2019 
 

 13 

 1 Nettoomsætning  
 Kontingent fra Stofa  77.099 80.480 
 Medlem Bredbånd only  18.337 11.626 
 Medlem Mit TV  0 2.949 
 Lejeindtægt masten  121.602 119.885 
 Royalty Stofa  30.967 30.160 
 Regulering Copydan  0 2.043 
     

 248.005 247.143 
     

   

 2 Driftsomkostninger.  
 Vedligeholdelse/servicekontrakt  6.107 15.323 
 Elforsyning  53.103 55.376 
     

 59.210 70.699 
     

   

 3 Andre eksterne omkostninger  
 Salgsomkostninger  

 Anden repræsentation  993 450 
 Annoncer  10.695 29.068 
 Web-side  0 2.673 
     

 11.688 32.191 
     

 Administrationsomkostninger  

 Kontorartikler/tryksager  560 141 
 EDB-udgifter  3.095 1.445 
 Porto  76 29 
 Revisorhonorar  9.700 9.450 
 Kontingenter  32.071 32.088 
 Generalforsamling  289 2.620 
 Bestyrelsesmøder  0 5.086 
 Bestyrelseshonorar  60.000 63.000 
 Diverse  6.678 6.741 
     

 112.469 120.600 
     

 124.157 152.791 
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 4 Andre finansielle indtægter  
 Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver  99 196 
     

 99 196 
     

   

 5 Andre finansielle omkostninger  
 Renter, pengeinstitutter  2.489 0 
 Gebyrer mv.  510 60 
     

 2.999 60 
     

   

 Antennean- 
 læg 
 6 Materielle anlægsaktiver  
 Kostpris 1. januar 2020  2.922.514 
   

 Kostpris 31. december 2020  2.922.514 
   

   

 Af-/nedskrivninger 1. januar 2020  -1.922.514 
   

 Af-/nedskrivninger 31. december 2020  -1.922.514 
   

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020  1.000.000 
   

   

   

   
   
 2020 2019 
 7 Andre tilgodehavender  
 Negativ moms  42.122 16.081 
     

 42.122 16.081 
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 8 Likvide beholdninger  
 Danske Bank Driftskonto 4920 0010203686  829.265 815.700 
 Djurslands Bank - 7320 1060915  585.052 588.051 
 Sparekassen Kronjylland kronekonto  782.372 767.599 
 Sparekassen Kronjylland Driftskonto  15.646 18.034 
     

 2.212.335 2.189.384 
     

   

 

 


