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Foreningsoplysninger  

Forening 
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Ledelsespåtegning 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Vibyantenne. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt 

foreningens vedtægter.  

Det er  vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finan-

sielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2014.  

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderin-

gen af foreningens finansielle stilling. 

 

Årsraporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Viby Sj., den 3. marts 2015. 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

 

 

John Farre Allan Wiinholt           Steen Frobenius 

formand næstformand           kasserer 

 

 

 

 

Claus Lindorff                  Kenneth Andersen                       Henrik Debel 
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 

Til medlemmerne i Vibyantenne. 

 

 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Vibyantenne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslo-

vens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvi-

dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af vores revision. Vi har udført vores 

revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning. 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 års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder-

ne, 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 konklu-

sion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 

31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, 

som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. 

 

Gadstrup, den 14. februar 2015. 

 

 

Ramsø Revisionsanpartsselskab 

Hovedgaden 5 – 4621 Gadstrup 

 

Bonet Ringvad 

Registreret revisor 

Medlem af FSR – danske revisorer  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Vibyantenne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regn-

skabsklasse A samt foreningens vedtægter. 

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og 

vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede afgift er tilstrækkelig. 

Årsregnskabet for 2014 er ændret i forhold til tidligere, idet afregning af alle omkostninger til Stofa sker inden 

udbetaling af kontingent til foreningen. 

Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Opstillingsform 

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i for-

hold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede afgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige 

til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. 

 

Indtægter 

Indtægter vedrørende regnskabsperioden indregnes i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet. Indtæg-

ter indregnes eksklusive moms og Copydan afgift.   

 

Omkostninger 

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indregnes i resultatopgørelsen efter periodiseringsprincippet. 

 

Afskrivninger 

Tekniske anlæg og antennehus er nedskrevet til nul pr. 31/12-2013. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabspe-

rioden. 

 

Forslag til resultatdisponering 

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat. 
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Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Foreningens tekniske anlæg, mast mv. indregnes på anskaffelsestidspunktet og måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages afskrivninger baseret på vurdering af aktivernes forven-

tede brugstider. 

 

Tekniske anlæg, mast mv…………………………………………værdien er nedskrevet til 0 kr. ultimo 2011 

Antennehus………………………………………………………..værdien er nedskrevet til 0 kr. ultimo 2013 

 

Aktiver med en kostpris under 25.000 kr. pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen på  

anskaffelsestidspunktet. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. 

 

Egenkapital 

Under foreningens egenkapital indregnes årets overførte resultat. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2014 
   

  Ej revideret 

 

   
  Regnskab   Budget   Regnskab 

   
  2014   2014   2013 

 
Note 

 
kr. kr. kr. 

Indtægter 
     Kontingent 
  

95.800,47 50.000 470.668,00 

Tilslutningsafgift 
  

0,00 0 1.596,00 

Programafgift 
  

0,00 0 0,00 

Opkrævningsgebyr 
  

0,00 0 1.600,00 

Restancegebyr 
  

0,00 0 900,00 

Pakkeskift 
  

0,00 0 0,00 

Diverse indtægter 
  

0,00 0 0,00 

Indtægter i alt 
  

95.800,47 50.000 474.764,00 

      
Omkostninger 

     Driftsomkostninger 1 
 

-56.053,76 -36.850 -271.392,03 

Markedsføringsbidrag   42.388,62 0 45.627,33 

Programafgift TV2 
  

0,00 0 -99.122,00 

Administrationsomkostninger 2 
 

-15.158,59 -10.300 -27.189,89 

Øvrige omkostninger 3 
 

-2.267,71 -2.850 -13.162,00 

Tab på debitorer 
  

0,00 0 0,00 

Regulering af moms 
  

0,00 0 0,00 

Omkostninger i alt 
  

-31.091,44 -50.000 -365.238,59 

      
Afskrivninger 

  
0,00 0 -51.661,00 

      Resultat før finansielle poster 
  

64.709,03 0 57.864,41 

      Finansielle indtægter 
  

0,00 0 0,00 

Finansielle omkostninger 
  

0,00 0 -604,19 

Finansielle poster, netto 
  

0,00 0 -604,19 

      

      Årets resultat 
  

64.709,03 0 57.260,22 

      
Forslag til resultatdisponering 

     Overført til næste år 
  

64.709,03 0 57.260,22 

Anvendt af tidligere års henlæggelse 
  

0,00 0 0,00 

Disponeret i alt  
  

64.709,03 0 57.260,22 

 



Vibyantenne 7 

 

Balance pr. 31.12.2014 
    

   
2014 2013 

 
Note 

 
kr. kr. 

Aktiver 
    Anlæg primo 
  

               0,00  51.661,00 

Anlæg tilgang 
  

0,00 0,00 

Afskrivning anlæg  
  

0,00 -51.661,00 

Materielle anlægsaktiver 31/12 
  

      0,00 0,00 

     Anlægsaktiver  
  

0,00 0,00 

     Tilgodehavender hos medlemmer 
  

0,00 0,00 

Tilgodehavende på Skattekontoen 4 
 

10,00 54.543,29 

Tilgodehavender  
  

10,00 54.543,29 

     
Likvide beholdninger 

  
542.705,18 442.273,80 

     Omsætningsaktiver  
  

542.715,18 496.817,09 

     Aktiver i alt  
  

542.715,18 496.817,09 

     Passiver 
    

     Egenkapital 01.01 
  

470.877,46 413.617,24 

Årets resultat 
  

64.709,03 57.260,22 

Egenkapital 31.12 
  

535.586,49 470.877,46 

     

     Udlæg Copy-Dan/Koda  
  

0,00 23.271,54 

Skyldig FDA 
  

0,00 1.101,95 

Skyldig DONG 
  

1.300,49 1.566,14 

Skyldig moms 
  

5.828,20 0,00 

Kortfristede gældsforpligtelser 
  

7.128,69 25.939,63 

     Passiver i alt  
  

542.715,18 496.817,09 

     

     



Vibyantenne 8 

 

Noter 
   

 Ej revideret 

 

 
Note 

 
 Regnskab    Budget   Regnskab 

   
 2014    2014   2013 

Note 1 - Driftsomkostninger 
  

kr. kr. kr. 

Reparation og vedligeholdelse 
  

45.562,46 2.450 37.506,19 

Udvidelsesomkostninger 
  

-1.098,00     0 942,40 

Kortgebyr 
  

               0,00 1.500 0,00 

Service Telia Stofa 
  

0,00 0 25.218,81 

Fordelsaftale 
  

274,95 0 178.992,45 

Vedligeholdelse af HF-hus 
  

0,00 20.000 0,00 

El-forsyning 
  

9.357,55 11.000 9.429,58 

Internet 
  

1.188,00 1.000 0,00 

Medielicens 
  

768,80 900 761,60 

Nye programmer 
  

0,00 0 0,00 

Forsikring 
  

0,00 0 18.541,00 

   
56.053,76 36.850 271.392,03 

      Note 2 - Administrationsomkostninger 
    Regnskabsassistance inkl. revisor 

  
4.655,00 5.000 10.628,37 

Mobiltelefon 
  

318,24 1.000 48,00 

Hjemmeside 
  

0,00 1.000 1.188,00 

Kontorartikler og fotokopier 
  

7.808,35 500 0,00 

Porto 
  

80,00 200 712,60 

Andre bestyrelsesomkostninger 
  

0,00 1.000 0,00 

Div. Bank, PBS, SKAT  
  

300,00 500 2.205,10 

Småanskaffelser 
  

28,00 0 9.812,20 

Møder 
  

1.969,00 1.000 2.389,34 

Kørselsgodtgørelse 
  

0,00 0 206.28 

   
15.158,59 10.200 27.189,89 

      Note 3 - Øvrige omkostninger 
     Kontingent FDA 
  

0,00 0 12.187,00 

Kontingent A2012 
  

1.348,00 2.000 0,00 

Bestyrelsens ansvarforsikring 
  

631,71 850 975,00 

Gaver 
  

288,00 0 0,00 

   
2.267,71 2.850 13.162,00 

      

      

 Note 4 – Tilgode på Skattekontoen 
Der er betalt 10 kr. ekstra til 
Skattekontoen hos Skat, da denne 

trak renter af et ukendt restbeløb. 
 

       
     

      

     

      

     

      
 


