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Ringsted Antenneforening 

Ledelsens regnskabspätegning 

Foreningens ledelse har dags dato aflagt ärsrapporten for 2019 for Ringsted Antenneforening. 

Ârsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtagter og ga:ldende lovgivning. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig, säledes at ärsrapporten giver et retvisende bil 
lede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Ársrapporten indstilles tit generalforsamlingens godkendelse. 

Ringsted, den 4. marts 2020 
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'Jergen Fr. Skellingsted 

Interne revisorer 
Arsrapporten er ja:vnfär foreningens vedta:gter § 16 gennemgâet af nedenstäende generalforsamtings 
valgte revisor og revisorsuppleant. 

Gennemgangen er foretaget stikprovevis, hvilket ikke har givet anledning til bemerkninger. 

-G 
Bent Birch Pedersen 
Revisor 

Ole Hemmingsen 
Revisor 
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Ringsted Antenneforening 

Den uafhaengige revisors pátegning pá ärsregnskabet 

Til foreningens medlemmer 

Konklusion med forbehold 
Vi har revideret àrsregnskabet for Ringsted Antenneforening for regnskabsäret l. januar 31. decem 
ber 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Ársregnskabet 
udarbejdes efter foreningens vedtaegter og galdende lovgivning. 

Det er vores opfattelse, at ärsregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er 
beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af forenin 
gens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem ber 20 I 9 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsäret 1. januar 31. december 2019i overensstemmelse med foreningens ved 
tagter og galdende lovgivning. 

Grundlag for konklusion med forbehold 
Vi tager forbehold for vaerdiansattelsen af antenneanlagget, der i balancen er indregnet til kr 
13.938.357. Da vi er ude af stand ti! at vurdere antenneanJreggets reelle vardi, kan vi ikke udtale os 
om vardiansettelsen heraf. 

Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gaeldende i Danrnark. Yores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere 
beskrevet i revisionspätegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af ärsregnskabet". Vi er uaf 
hangige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske reg Ier for revisorer (IESBA 's Eti 
ske regler) og de yderligere krav, der er gaeldende i Danrnark, Iigesom vi har opfyldt vores ovrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnäede revisi 
onsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. 

Fremhaevelse af forhold vedrorende revisionen 
Ársregnskabet indeholder i overensstemmelse med sadvanlig praksis for antenneforeningen det af 
bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgâr i en saerskilt kolonne i 
tilknytning til resultatopgorelsen, har ikke vaeret underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for ärsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et ärsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med foreningens vedtregter og greldende lovgivning. Ledelsen har endvidere ansvaret for 
den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et ärsregnskab uden vaesentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af àrsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort 
satte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
ârsregnskabet pä grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har ti l 
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen af ärsregnskabet 
Vores mäl er at opnà hoj grad af sikkerhed for, om ärsregnskabet som helhed er uden vesentlig fejl 
information, uanset om denne sky Ides besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspätegning med 
en konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli 
gere krav, der er galdende i Danmark, altid vil afdaekke vaesentlig fejlinformation, när s~dan findes. 
Fejlinformationer kan opstä som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis 
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Ringsted Antenneforening 

Den uafhengige revisors pätegning pá ärsregnskabet 

det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pà de okonomiske be 
slutninger, som regnskabsbrugerne tneffer pä grundlag af ärsregnskabet. 

Som led i en revision, der udfäres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro 
fessione! skepsis under revisionen. Herudover: 

• ldentificerer og vurderer vi risikoen for vsentlig fejlinformation i ärsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udfonner og udforer revisionshandlinger som reaktion pä 
disse risi ci samt opnàr revisionsbevis, der er tilstrekkeligt og egnet ti! at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation forärsaget af besvigelser er 
hojere end ved vaesentlig fejlinformation forrsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen 
svargelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kon 
trol. 

• Opnär vi forstäelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud forme revi 
sionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten afforeningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af ârsregnskabet pä grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der pä grundlag af det opnäede revisionsbevis er vsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin 
gens evne ti! at fortsatte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skai vi i 
vores revisionspâtegning gore opmaerksom pà oplysninger herom i ársregnskabet eller, hvis sà 
danne oplysninger ikke er tilstrekkelige, modificere vores konklusion. Yores konklusioner er ba 
seret pä det revisionsbevis, der er opnäet frem til datoen for vores revisionspätegning. Fremtidige 
begivenheder e lier forhold kan dog medfäre, at foreningen ikke laengere kan fortsrette driften. 

• Tager vi stilling ti! den samlede prresentation, struktur og indhold af ärsregnskabet, herunder no 
teoplysningerne, samt om ârsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe 
der pà en sädan mâde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi komrnunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmaessige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betyde 
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Ringsted, den 4. marts 2020 

SONDERUP IVS 
t t . 
V 

yg 
registreret revisor 

rnne32755 
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Ringsted Antenneforening 

Anvendt regnskabspraksis 

Arsrapporten for Ringsted Antenneforening for 2019 er aflagt i overensstemmelse med foreningens 
vedtagter og galdende lovgivning. 

Den anvendte regnskabspraksis er uandret i forhold til sidste är. 

Som mâlevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

Generelt om indregning og mäling 
I resultatopgorelsen indregnes indtagter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vaerdiregu 
leringer affinansielle aktiver og forpligtelser. 
I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivnin 
ger. 

Aktiver indregnes i balancen, när det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde 
foreningen, og aktivets vaerdi kan mâles pälideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, när det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragâ 
foreningen, og forpligtelsens verdi kan mâles pâlideligt. 

Ved fürste indregning mâles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende mäles aktiver og for 
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og mâling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden ârs 
rapporten aflagges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterede pà balancedagen. 

RESULTATOPGORELSEN 

Ordinare indtaegter 
Ordinaere indtagter ved kontingenter, programsalg, tilslutningsafgifter mv. indregnes i resultatopge 
relsen, sàfremt levering og risikoovergang til kober har fundet sted inden ärets udgang. Nettoom 
satning indregnes ekskl. moms. 

Administrationsomkostninger og andre eksterne omkostninger 
Andre eksteme omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, ope 
rationelle leasingomkostninger mv. 

Finansielle poster 
Finansielle indtaegter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belob, der vedroarer 
regnskabsäret. Finansielle poster om fatter renteindtaegter og -omkostninger samt realiserede og ure 
aliserede kursgevinster og -tab vedrorende vaerdipapirer. 

Skat af ärets resultat 
Ârets skat bestär af skat af ârets skattepligtige indkomst. Foreningen er skattepligtig af erhvervs 
maessigt salg til ikke-medlemmer, herunder udleje af mast o.I. Der pähviler ikke foreningen ud 
skudt skat. 
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Ringsted Antenneforening 

Anvendt regnskabspraksis 

BALANCEN 

Materielle anlegsaktiver 
Antenneanlregget er vardiansat med udgangspunkt i den vurderede vaerdi ved fusion i 2003 tillagt 
faktiske ombygningsudgifter. Der afskrives ikke lobende pà anlagget, da det forventes at opret 
holde verdien gennem almindelig vedligeholdelse. 

Vaerdiforringelse af anlagsaktiver 
Den regnskabsmassige vaerdi af materielle anlagsaktiver vurderes ärligt for indikationer pà vaerdi 
forringelse ud over det, som udtryk.kes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer pâ vrerdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvariden, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmaessige vardi. 

Depositum 
Depositum mâles til kostpris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender mâles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis svarer til nominel verdi. Verdien 
reduceres med nedskrivning til imodeg~else af forventede tab. 

Periodeafgransningsposter 
Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrorende ef 
terfolgende regnskabsàr. 

Vaerdipapirer 
Vaerdipapirer, indregnet under omsaetningsaktiver, mäles til dagsvardi pà balancedagen. Borsnote 
rede vaerdipapirer màles til borskurs. Ikke borsnoterede vaerdipapirer mäles til en salgsvaerdi baseret 
pà beregnet kapitalverdi. 

Skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
ärets skattepligtige indkomst afsat med den aktuelle skattesats, og reguleret for skat af tidligere ärs 
skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 

Geldsforpligtelser 
Gald i ovrigt er mält til amortiseret kostpris svarende til nominel vardi. 

Periodeafgraensningsposter 
Periodeafgraensningsposter indregnet under passiver omfatter indtagter vedrorende efterfolgende 
regnskabsâr. 
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Ringsted Antenneforening 

Resultatopgorelse for tiden 1. januar - 31. december 

Note Resultat 2019 Resultat 2018 Budget 2019 
(1.000 kr.) 

INDTEGTER 

Ordinaere indtaegter 
Ti lslutningsafgifter 269.281 394.050 400 
Kontingenter 3.437.975 3.467.143 3.400 
Programsalg 15.472.674 15.068.056 15.290 
Udlejning mast/fiber 116.331 115.028 120 
Rykker- og administrationsgebyrer 226.439 253.975 225 
Ovrige indtagter -5.836 -18.955 o 
ORDINERE INDTEGTER I ALT 19.516.864 19.279.297 19.435 

UDGIFTER 

Driftsom kostninger 
3 Modernisering og udbygning af anlag 1.286.465 1.034.496 750 

Hjemmeside-informationskanal-kanal 
folder 72.843 5.868 100 

4 Drift og vedligeholdelse af anlag 692.703 172.138 250 
Servicekontrakt 58.447 o 700 

5 Tilslutningsudgifter 210.892 330.977 500 
Forsikring af anlag 40.593 54.515 100 
Elforsyning 190.197 130.085 225 
Andre driftsudgifter 8. 185 527.896 iO 
Driftsomkostninger i alt 2.560.325 2.255.975 2.635 

Programkob 14.226.613 15.775.472 15.290 

8 af 14 



Ringsted Antenneforening 

Resultatopgorelse for tiden • januar - 31. december 

Note Resultat 2019 Resultat 2018 Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Administrationsudgifter 
0vrige personaleudgifter o 3.975 o 
Administrationsomkostninger kontor 639.61 I 501.400 450 
Administrationsomkostninger 
TV/Bredbänd 1.4.2020 150.000 o o 
Regnskabsmaessig assistance 204.327 76.790 75 
Juridisk assistance 117.240 50.285 50 
Kontorlokaler 125.196 139.623 150 
Kontorartikler og tryksager 59.352 33.001 25 
Telefonudgifter kontoret 20.164 22.040 15 
Portoudgifter 1.290 84 10 
IT-omkostninger 138.171 70.305 125 
Kontormaskiner/inventar 29.867 22.009 30 
NETS/Bluegarden 123.174 155.860 160 
Revision 47.950 50.000 50 
Diverse gebyrer 13.029 4.176 IO 
Administrationsudgifter i alt 1.669.371 1.129.548 1.150 

Andre udgifter 
Moder og kurser 75.487 44.293 60 
General forsam I ing 28.913 12.204 30 
Reprasentation 240 160 5 
Kontingenter ti! foreninger 10.000 150 o 6 Honorar bestyrelse 125.000 125.000 125 
Korsels- og rejsegodtgorelse 21.743 3.400 10 
PR-arrangementer 76.414 2.279 50 
Annoncer, reklame og tidsskrifter 477.008 2.370 50 
Forsikringer 3.801 3.801 IO 
Kontingent og gaver bestyrelsen 39.570 47.146 50 
Andre udgifter i alt 858.176 240.803 390 

QRDIN£RE UDGIFTER I ALT 19.314.485 19.401.798 19.465 

2 FINANSIELLE POSTER I 81.583 1.595 IO 

ÄRETS RESULTAT FOR SKAT 383.962 -120.906 -20 

Ansläet skat af äret resultat -24.000 -26.000 o 
Regulering af tidligere ärs skat 1.571 -2.518 o 
4RETS RESULTAT EFTER 
SKAT 361.533 -149.424 -20 
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Ringsted Antenneforening 

Balance 

Note 2019 2018 

AKTIVER 

Materielle anlagsaktiver 

Antenneanlag 
Vaerdiansaettelse 1/1 2003 8.000.000 8.000.000 
Ombygning af anlaeg i 2005 og 2006 8.050.000 8.050.000 
Ombygning af anlag i 2019 3.438.357 o 
Akkumuleret revurdering af anlaggets vaerdi -5.550.000 -5.550.000 
Antenneanlag i alt 13.938.357 10.500.000 

Andre anlzeg 
Andre anlag, tilgang 2019 2.507.400 o 
Andre anlag i alt 2.507.400 o 
Materielle anlaegsaktiver i alt 16.445.757 10.500.000 

Omsaetningsaktiver 

Tilgodehavender 
Tilgodehavende hos medlemmer 21.498 75.306 

7 Tilgodehavender i ovrigt 22.580 17.420 
Periodeafgransningsposter 3.599.260 3.753.578 
Depositum husleje 25.197 25.041 
Forudbetalte omkostninger 65.900 87.545 
Tilgodehavende moms 1.352.465 323.889 
Tilgodehavender i alt 5.086.900 4.282.779 

Likvide beholdninger 
Indestäende i pengeinstitut 479.632 347.536 

8 Obligationer 2.619.282 3.434.078 
Likvide beholdninger i alt 3.098.914 3.781.614 

Omsetningsaktiver i alt 8.185.814 8.064.393 

AKTIVER I ALT 24.631.571 18.564.393 
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Ringsted Antenneforening 

Balance 

Note 2019 2018 

PASSIVER 

Egenkapital 
Egenkapital primo 10.658.466 10.807.890 
Arets resultat 361.533 -149.424 
Egenkapital i alt I 1.019.999 10.658.466 

Gaeldsforpligtelser 

Langfristede galdsforpligtelser 
li Leas ingforpl igtel ser 4.977.776 o 

Langfristede geldsforpligtelser i alt 4.977.776 o 
Kortfristede gaeldsforpligtelser 

li Kortfristet andel af leasingforpligtelser 1.422.224 o 
9 Diverse kreditorer 5.380.535 6.896.056 

Depositum - modem 65.520 o 
10 Andre hensattelser 1.339.447 718.200 

Hensattelse selskabsskat 10.000 10.000 
Depositum maste-udlejning 18.750 20.488 
Hensat ti I revision 50.000 50.000 
Forudbetalinger fra kunder 255.573 187.101 Skyldig ATP o o 
Skyldig A-skat og AM-bidrag o o 
Kortfristede galdsforpligtelser i alt 8.542.049 7.881.845 

Periodeafgransningsposter 
Opkraevet til betaling afCopydan/KODA rest 91.747 24.082 
Opkraevet til betaling Copydan/KODA 
2019/2020 o o 
Periodeafgransningsposter i alt 91.747 24.082 

Geldsforpligtelser i alt 13.611.572 7.905.927 

PASSIVER I ALT 24.631.571 18.564.393 

11 Eventualposter 

12 Pantsaetninger og sikkerhedsstillelser 
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Ringsted Antenneforening 

Noter 

Note 2019 2018 

Tilslutningsafgifter 
Tilslutningsafgifter 9.600 97.844 Afgift - pakkeaendringer 141.635 113.450 
Afgift - lukning/äbning/ udmeldelse 118.046 182.756 

269.281 394.050 

2 Finansielle poster 
Renteindtagter - pengeinstitut o o Renteindtaegter - ovrige 813 o Renteudgifter - pengeinstitut -6.519 -2 Renteindtegter - obligationer 63.876 33.016 Kurtage og gebyrer -494 -4.022 
Urealiseret/realiseret kursgevinst/tab - netto 123.907 -27.397 

181.583 1.595 

3 Modernisering og udbygning af anlag 
Fjernaflzest elmälere, hensattelse 900.000 o Lavetten 5.300 157.900 Bataljonen 4.900 45.000 
Bataljonen - hensattelse o 215.000 Set. Hansgade 39.125 40.650 
Sct. Hansgade - hensaettelse o 30.000 Kronback tracers, hensaettelse 166.920 o I4 Node lokationer, hensaettelse 124.300 o Benlose Skel / Letsborgvej - hensaettelse 200 135.000 DKT - hensattelse -110.000 110.000 
Ertekildevej - hensaettelse -25.000 25.000 
Sankt Knuds Gade - hensettelse o 138.200 0vrige 180.720 137.746 

1.286.465 1.034.496 

4 Drift og vedligeholdelse af anlag 
Udskiftning af defekte kabler/standere samt 
kontrol af anlag og stikledninger 692.703 172.138 

692.703 172.138 

5 Tilslutningsudgifter 
Pakkeskifter/atbrydelser 31.074 37.935 
Tilslutningsudgifter Tetra o 44.593 Tilslutningsudgifter 179.818 248.449 

210.892 330.977 
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Ringsted Antenneforening 

Noter 

Note 2019 2018 

6 Honorar bestyrelse 
Formand 55.000 55.000 
Naestformand 35.000 35.000 
Kasserer 35.000 35.000 

125.000 125.000 

7 Tilgodehavender i ovrigt 
Tilgodehavender vedr. kreditkort - nets 9.854 o 
Tilgodehavende obligationsrenter 12.726 17.420 

22.580 17.420 

8 Obligationsbeholdning 
2,0% Ny kredit 2050 1.940.949 2.475.3 IO 
2,0% Nykredit 2047 678.333 958.768 

2.619.282 3.434.078 

9 Diverse kreditorer 
Dansk Kabel TV als o -35.096 
SEAS/NVE 42.411 43.261 
Y ouSee, programlœb 1. kvartal 2020 4.499.075 4.691.973 
YouSee, programkob 2017-2018 o 1.628.842 
YouSee, hensettelse vedr. opsigelse af aftale 520.000 520.000 
Panther o 38.357 
Telecenteret 219.313 o 
0vrige 99.736 8.719 

5.380.535 6.896.056 

10 Hensaettelser 
Nets, december o 30.000 
KK Partner, klargoring af 14 node lokationer 124.300 o 
KK Partner, Sankt Knuds Gade o 138.200 
KK Partner, Sankt Hans Gade o 30.000 
KK Partner, Bataljonen o 215.000 
Dansk Kabel TV, Skansen 40.247 o 
Dansk Kabel TV, udskiftning af skabe o 110.000 
Dansk Kabel TV, Letsborgvej o 160.000 
Kronback 208.650 o 
Basholrn o 15.000 
Hensattelse, diverse 66.250 o 
Hensattelse, fjernaflaest elmälere 900.000 o 
Hensaettelse, nyt telefonsystem o 20.000 

1.339.447 718.200 
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Ringsted Artenneforening 

Noter 

Note 2019 2018 

11 Foreningen har indgâet en huslejekontrakt 
med en ârlig !eje pâ t.kr. 91. Lejemâlet kan til 
enhver tid opsiges med 6 mâneders varsel. 

Foreningen har indgâet en lejeaftale med 
Ringsted Fjernvarrne A/Som leje af antenne 
position med en ârlig (eje pâ t.kr. 5. Aftalen 
kan opsiges med 12 mâneders varsel. 

Foreningen har indgâet aftale om operati o nel 
leasing af driftsmidler. Leasingaftalen uopsi 
gelig indtil november 2022 og den samlede 
forpligtelse kan opgeres til t.kr 27. 

Foreningen har indgâet en uopsigelig leasing 
aftale vedrnrende komponenter m.v. til om 
bygning af det eksisterende antenneanlag. 
Den samlede leasinggaeld inkl. frikobsydelse 
ved udlob udgor kr. 6.720.000. Hele gaelden 
forfalder indenfor 5 âr med folgende tilbage 
betalingsprofil: 

Regnskabsâret 2020, kr. 1.422.224 
Regnskabsâret 2021, kr. 2.133.336 
Regnskabsâret 2022, kr. 2.133.336 
Regnskabsâret 2023, kr. 1031.112 

12 Af den likvide beholdning kr. 479.632 er kr. 
454.243 indestâende pâ sprerret konto til brug 
for fremtidig renovering af antennenettet. 
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