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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Lejre Kabelnet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder

en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lejre, den 19. februar 2018

Bestyrelse

Christian Bordinggaard Jørgen Fangel Jensen Stig Rohde

Formand Næstformand Kasserer

Keld Reitov Claus Dreisig Niels Bo

Sekretær

René Mikkelsen

Ledelsespåtegning
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Til medlemmerne i Lejre Kabelnet

Påtegning på årsregnskabet

bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af revisionen. Jeg har udført

revisionen i overensstemmelser med god revisionsskik. Dette kræver, at jeg planlægger og udfører

revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-

ninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering

af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen 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 omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis

er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af års-

regnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Lejre, den 19. februar 2018

Lars Bo

Jeg har revideret årsregnskabet for Lejre Kabelnet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017

omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

Revisors påtegning

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet viste budgettal.

Bestyrelsens ansvar
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Foreningen Lejre Kabelnet

c/o formand Christian Bordinggaard

Rødkildebanken 24

4320 Lejre

CVR-nr. 30 33 65 50

Stiftet 6. juni 2006

Hjemsted: Lejre

Regnskabsår 1/1 - 31/12

www.lejrekabelnet.dk 

Bestyrelse Christian Bordinggaard, formand

Jørgen Fangel Jensen, næstformand

Stig Rohde, kasserer

Keld Reitov, sekretær

Claus Dreisig

Niels Bo

René Mikkelsen

Revisor Lars Bo

Foreningsoplysninger
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Foreningens aktiviteter

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik på overfor medlemmerne at:

     - modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler

     - udbyde kapacitet for datatransmission

     - udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg

Foreningen omfatter pr. 31. december 2017 572 husstande i Lejre, Højby og Allerslev

(572 pr. 31. december 2016).

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på kr. 8.753 mod et budgetteret underskud på kr. 17.951.

Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2017 kr. 630.244 mod kr. 621.491 pr.

31. december 2016.

Foreningen har i 2016 indgået aftale med YouSee om opgradering af foreningens anlæg til

at kunne forsyne medlemmerne med giga-bredbånd. YouSee afholder udgifterne til opgrade-

ringen, betinget af, at aftalen med YouSee som leverandør af TV (grundpakken) ikke opsiges

de følgende 5 år. Foreningen kan dog opsige aftalen mod delvis betaling af opgraderings-

udgiften (kr. 600.000 efter 2 år, kr. 400.000 efter 3 år og kr. 200.000 efter 4 år).

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke

foreningens finansielle stilling.

Ledelsesberetning
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Årsrapporten for Lejre Kabelnet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Alle beløb er ekskl. moms.

Indtægter

Kontingentindtægter m.v. indtægtsføres med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Omkostninger

Foreningens omkostninger til programmer og administration m.v. udgiftsføres med de beløb,

der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

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

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og - omkostninger.

Skat af årets resultat

Foreningens aktivitet i 2017 har ikke karakter af erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor foreningen

i 2017 anses for skattefri. Årsregnskabet omfatter derfor ikke skatter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse

af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis
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Realiseret Budget Realiseret

2017 2017 2016

Urevideret

Betaling pr. medlem 1.700 1.700 1.500

Antal medlemmer 572 572 572

Medlemsbetaling i alt 972.400 972.400 858.000

Udlæg til CopyDan -287.464 -287.464 -249.369

Moms -136.987 -136.987 -121.726

Opkrævet kontingent til foreningen 547.949 547.949 486.905

Afskrevne kontingenter -5.972 0 -5.625

Foreningens kontingentindtægt 541.977 547.949 481.280

Opkrævningsgebyrer 3.370 3.000 3.275

Restancegebyrer og tilslutninger 12.464 0 4.040

Indtægter 557.811 550.949 488.595

Reparation og vedligeholdelse 41.077 40.000 10.480

Tilslutningsudgifter 9.500 0 0

El 17.934 15.000 13.054

Forsikringer 995 20.000 20.099

Programkøb, YouSee 441.837 442.000 419.100

Regnskabsmæssig assistance og adm., FDA 11.979 13.000 12.789

Revisor 0 1.600 1.200

Kontorartikler 486 1.000 111

Internet / hjemmeside 722 1.000 544

Annoncer 0 1.000 0

Gebyrer og porto 4.613 5.000 4.627

Telefongodtgørelse 2.500 2.500 2.500

Generalforsamling og møder 1.183 2.500 2.388

Rejseudgifter, møder 0 6.000 0

Landsmøde FDA / FDA-messe / studietur / kursus 4.425 5.000 4.937

Gaver m.m. 0 1.000 1.000

Kontingent, FDA 11.507 12.000 10.920

Kontingent, Domus Felix 300 300 300

Omkostninger 549.058 568.900 504.049

Resultat før renter 8.753 -17.951 -15.454

Renteindtægter 0 0 1

Årets resultat 8.753 -17.951 -15.453

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Aktiver

2017 2016

Moms til gode 51.286 72.872

Andre tilgodehavender 0 300

Tilgodehavender 51.286 73.172

Likvide beholdninger 587.816 571.799

Omsætningsaktiver 639.102 644.971

Aktiver 639.102 644.971

Balance pr. 31. december
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Passiver

Note 2017 2016

Egenkapital 1. januar 621.491 636.945

Årets resultat 8.753 -15.454

Egenkapital 630.244 621.491

Skyldige omkostninger 6.411 17.873

Anden gæld 2.447 5.307

Kortfristet gæld 8.858 23.180

Gældsforpligtelser 8.858 23.180

Passiver 639.102 644.671

Eventualposter m.v. 1

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 2

Balance pr. 31. december
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1 - Eventualposter m.v.

Foreningen har i 2016 indgået aftale med YouSee om opgradering af foreningens anlæg til

at kunne forsyne medlemmerne med giga-bredbånd. YouSee afholder udgifterne til opgrade-

ringen, betinget af, at aftalen med YouSee som leverandør af TV (grundpakken) ikke opsiges

de følgende 5 år. Foreningen kan dog opsige aftalen mod delvis betaling af opgraderings-

udgiften (kr. 600.000 efter 2 år, kr. 400.000 efter 3 år og kr. 200.000 efter 4 år).

2 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke pantsat aktiver eller stillet sikkerhed i øvrigt.

Noter
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