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Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for Lejre Kabelnet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at  årsrapporten giver et retvis-
ende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lejre, den 11. marts 2008

Bestyrelse

Christian Bordinggaard Jørgen Fangel Jensen Stig Rohde
Formand Næstformand Kasserer

Keld Reitov Poul Rævdal Søren Refsgaard
Sekretær

Claus Dreisig

Ledelsespåtegning
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Undertegnede, af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer, har konstateret, at foreningens
midler er envendt efter deres formål under hensyntagen til foreningens vedtægter, budget og
vedtagelser på generalforsamlinger samt bestyrelsens møder.

Lejre, den 11. marts 2008

Kaj Egon Hansen Niels Bo

Revisionspåtegning afgivet af foreningens kritiske revisorer
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Til medlemmerne i Lejre Kabelnet

Revisors ansvar og den udførte revision

Revisionspåtegning afgivet af foreningens uafhængige revisor

der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den 
af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn
er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Vi har revideret årsrapporten for Lejre Kabelnet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007,
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten

vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op 
til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af 
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde en årsrapport, der giver et retvisende billede uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse 
af hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om-

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og 
aflæggelse af årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udføre revisionshandlinger, 

årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 

stændighederne.

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

aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion

Roskilde, den 11. marts 2008
BO & TORLUND

Statsautoriserede revisorer

Lars Bo
Statsaut. revisor

Revisionspåtegning afgivet af foreningens uafhængige revisor - fortsat

finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2007
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
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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
Første regnskabsår 1/1 - 31/12 2007

Bestyrelse Christian Bordinggaard, formand
Jørgen Fangel Jensen, næstformand
Stig Rohde, kasserer
Keld Reitov, sekretær
Poul Rævdal
Søren Refsgaard
Claus Dreisig

Kritiske revisorer Kaj Egon Hansen
Niels Bo

Uafhængig revisor Bo & Torlund
Statsautoriserede revisorer
Langebjergvænget 10 A
4000 Roskilde

Foreningsoplysninger

Side 6



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 2007 536 husstande i Lejre, Højby og Allerslev.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningen har pr. 1. januar 2007 overtaget administrationen af fællesantenneanlægget fra Lejre
Kommune. Lejre Kommune har herudover overført en kontant beholdning på kr. 270.484,
som er den af kommunen opgjorte "egenkapital" vedrørende fællesantenneanlægget, samt 
antenneanlæg og teknikhytte uden vederlag.

Foreningens aktivitet har i 2007 endvidere omfattet arbejde med opgradering af fællesantenne-
anlægget til bredbånd. Aftale om opgradering blev indgået med Telia Stofa A/S den 6. juli
2007, og det nye anlæg forventes taget i brug i marts 2008. Foreningen har i regnskabsåret afholdt
udgifter til konsulentassistance vedrørende opgraderingen (kr. 85.149), men selve opgraderingen
betales først i 2008 i forbindelse med færdiggørelsen. Investeringen i opgradering af anlægget
indgår derfor først i regnskabet for 2008.

Udgiften til opgradering af antenneanlægget i 2008 forventes af udgøre kr. 1,2 mio. ekskl. moms.
Roskilde Bank har bevilget et anlægslån til finansiering heraf. På ekstraordinær generalforsamling
den 7. januar 2008 blev det imidlertid besluttet, at de tilsluttede husstande skal betale opgraderingen
med en ekstraordinær kontingentbetaling på ca. kr. 2.800 (inkl. moms) pr. husstand medio 2008,
hvorefter lånet i Roskilde Bank indfris.

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 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Alle beløb er ekskl. moms.

Kontingentindtægter
Kontingentindtægter / driftsbidrag indtægtsføres med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omkostninger
Foreningens omkostninger til programmer og administration m.v. udgiftsføres i takt med
afholdelse og i det omfang omkostningerne kan henføres til 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 2007 har ikke karakter af erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor foreningen
i 2007 anses for skattefri. Årsrapporten 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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Note 2007

Kontingent / driftsbidrag 560.397

Omkostninger 1 -533.072
Afskrivninger 0
Driftsresultat 27.325

Renteindtægter, bank 3.520
Renteudgifter, bank -6
Ordinæret resultat før skat 30.839

Skat af årets resultat 0
Årets resultat 30.839

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Aktiver
2007

Anlægsaktiver 0

Likvide beholdninger 429.869

Omsætningsaktiver 429.869

Aktiver 429.869

Balance pr. 31. december
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Passiver
Note 2007

Egenkapital 1. januar 2007 overført fra Lejre Kommune 270.484
Årets resultat 30.839
Egenkapital 301.323

Bankgæld 6
Skyldige omkostninger 102.811
Skyldig moms 25.729
Kortfristet gæld 128.546

Gældsforpligtelser 128.546

Passiver 429.869

Eventualposter m.v. 2
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 3

Balance pr. 31. december
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2007

1 - Omkostninger

El 19.509
Reparation og vedligeholdelse 224
Forsikring 14.242
Programkøb 313.152
Regnskabsmæssig assistance, FDA 5.469
Revisor, rådgivning og assistance i året 13.125
Revisor, opstilling og revision af årsrapport 14.000
Kontorartikler 1.638
Småanskaffelser 526
Internet / hjemmeside 164
Annoncer 1.591
Gebyrer og porto 609
Tinglysning 1.400
Stiftelsesprovision, bank 10.000
Telefongodtgørelse 1.200
Generalforsamlinger og møder 1.212
Rejseudgifter, møder 3.514
Seminar, FDA 516
Omlægning af kanaler m.m., Poul Larsen A/S 39.260
Gaver 536
Konsulentbistand, V-Consult 85.149
Kontingent, FDA 5.836
Kontingent, Domus Felix 200

533.072

2 - Eventualposter m.v.

Foreningen har ingen eventualaktiver eller eventualforpligtelser.

3 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke pantsat aktiver eller stillet sikkerhed i øvrigt.

Noter
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