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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
 

Til Bjerringbro Kabelnet 

 

Vi har revideret årsregnskabet for Bjerringbro Kabelnet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 

noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der 

giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 

besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført 

vor 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 årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

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

i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 

risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes 

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 

virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med 

henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke med det 

formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om 
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ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, som en vurdering af den samlede præsentation 

af årsregnskabet.  

 

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

konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven 

gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 

gennemførte revision af årsregnskabet. 

 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

Bjerringbro, den 26. januar 2011 

 

Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS 
 

 

Jørgen Løbner 
statsautoriseret revisor 
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FORENINGENS OPLYSNINGER 
 

 

Foreningen Bjerringbro Kabelnet 
 Brogade 19 
 8850 Bjerringbro 
 
 Telefon: 24 65 38 88 
 Hjemmeside: www.bjkabelnet.dk 
 E-mail: admin@bknet.dk
 
 CVR-nr.: 26 91 43 96 
 Stiftet: 1. januar 2002 
 Hjemsted: Bjerringbro 
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

 

Bestyrelse Frits Pedersen, formand 
 Niels Pagh Andreasen, næstformand 
 Kim N. Jensen 
 Leif Høeg 
 Mikael Skou 
  
 

Revision Revisionsfirmaet Jørgen Løbner ApS 
 Nørregade 14 
 8850 Bjerringbro 

 

Hovedbank Nordea A/S 
 Storegade 12 
 8850 Bjerringbro 
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LEDELSESBERETNING 

 

Foreningens omsætning er 4% højere i forhold til 2009. Omkostningerne er på samme niveau som 

året før. Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Der er ikke foretaget væsentlig 

anlægsudvidelse eller andre investeringer i 2010. 

 

Medlemstallet er stadig i positiv udvikling, og vi anser dette for yderst tilfredsstillende, set i lyset af, 

at der er kommet flere udbydere og konkurrencen er blevet skærpet i vores område. Vi vil fortsat 

tilstræbe at højne vores service over for vores medlemmer. 

 

Vores fordelingsnet vil i årene fremover blive yderligere udbygget med fiber, det betyder en 

yderligere opdeling og segmentering af vores net. Dette sker for at vi kan være på forkant med 

udviklingen, da der kommer flere og flere tjenester via vores fiber og kobber. 

 

Vi forventer stadig en positiv udvikling i vores medlemstal i år. 

 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke 

foreningens finansielle stilling. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten for Bjerringbro Kabelnet for 2010 er aflagt i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder 

 

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

 

 
Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 

omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, 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 regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen hidrører fra salg til foreningsmedlemmer og indregnes i resultatopgørelsen, 

såfremt levering og risikoovergang til køber/medlemmet har fundet sted inden årets udgang. 

 

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, 

lokaler, tab på debitorer mv. 

 

 
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 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat. 

 

 
BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 

Hovedstation, fællesantenneanlæg samt øvrige anlæg og inventar måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede afskrivninger. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Eventuelle restværdier oplyses i anlægsnoten. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

 
Øvrige anlæg og inventar  5 år 

Hovedstation  5 år 

Fællesantenneanlæg  8 år 

 
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i 

resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 

 

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

 

 
Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger 

nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 

hjemtagelsesomkostninger. 

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af 

færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes 

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

 

 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår. 

 

 
Skyldig skat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for 

betalte acontoskatter. 

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem 

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende 

aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles 

udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis udvikling af 

forpligtelsen. 

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 

vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat 

som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt 

skattesats på 25%. 

 

 
Gældsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradraget af 

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 

nominel værdi. 

 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE for perioden 
1. januar – 31. december 2010 
 
     2010  2009 
   Note           kr.           kr. 

Omsætning   1  7.522.646  7.128.364 
Programkøb     4.555.306  4.352.175 
Driftsudgifter, anlæg   2  664.082  965.716 
Dækningsbidrag     2.303.258  1.810.473 
Lokaleomkostninger   3  41.267  34.574 
Lønninger og gager   4  419.833  60.128 
Administrationsomkostninger   5  466.572  466.972 
Resultat før afskrivninger     1.375.586  1.248.799 
Årets afskrivninger   6  1.133.560  1.074.360 
Resultat før finansielle poster     242.026  174.439 
Renteindtægter, netto     16.210  10.645 
Resultat før skat     258.236  185.084 
Skat af årets resultat     0  0 
ÅRETS RESULTAT     258.236  185.084 
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BALANCE pr. 31. december 2010 

 

     2010  2009 
   Note           kr.           kr. 

AKTIVER 
Hovedstation   7  108.132  158.429 
Fællesantenneanlæg   8  1.774.095  2.817.346 
Øvrige anlæg og inventar   9  37.669  55.681 
ANLÆGSAKTIVER     1.919.896  3.031.456
 
Varebeholdning     35.951  26.880 
Varebeholdninger     35.951  26.880 
 
Tilgodehavende kontingenter     119.520  156.818 
Andre tilgodehavender     62.500  1.000 
Merværdiafgift   11  0  47.725 
Beregnede renter     6.650  0 
Periodeafgrænsningsposter     1.363.405  578.767
Tilgodehavender     1.552.075  784.310
 
Bankindeståender   10  2.152.349  958.680 
Likvide beholdninger     2.152.349  958.680 
 
OMSÆTNINGSAKTIVER     3.740.375  1.769.870
 
AKTIVER     5.660.271  4.801.326 
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BALANCE pr. 31. december 2010 

 
     2010  2009 
              kr.             kr. 

PASSIVER 
KAPITALKONTO 
Saldo primo     3.127.341  2.942.257 
Årets resultat     258.236  185.084 
     3.385.577  3.127.341 
 
Varekreditorer     2.076.675  1.628.745 
Merværdiafgift   11  126.429  0 
Anden gæld   12  71.590  45.240 
Kortfristede gældsforpligtelser     2.274.694  1.673.985 
 
GÆLDSFORPLIGTELSER     2.274.694  1.673.985 
 
PASSIVER     5.660.271  4.801.326 
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N O T E R 
 
     2010  2009 
              kr.           kr. 

Note  1. Omsætning 
Kontingent     528.663  542.950 
Programafgift     6.233.723  6.219.770 
Fee fra leverandører     456.716  203.113 
Tilslutningsafgift     115.111  123.972 
Ejerskifte     59.040  45.120 
Pakkeskift     25.168  13.588 
Restancegebyr     46.411  9.901 
Tab på medlemmer     -11.622  -38.547 
Salg af tilbehør mm.     50.863  33.330 
Copydan     18.573  -24.833 
     7.522.646  7.128.364 
 
 
Note  2. Driftsudgifter, anlæg 
Tilslutningsudgifter mm.     119.772  212.949 
Drift og vedligeholdelse af anlæg     304.270  393.365 
Drift og vedligeholdelse af internet     51.745  146.995 
El-udgifter     71.345  98.285 
Forsikringer     77.880  77.880 
Køb af stik, kabler mv.     48.141  51.662 
Regulering, varebeholdning     -9.071  -15.420 
     664.082  965.716 
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N O T E R 
 
     2010  2009 
              kr.             kr. 

Note  3. Lokaleomkostninger, Brogade 19, Bjerringbro 

Husleje     33.990  33.000 
Fællesudgifter     5.963  275 
Renovation     1.314  1.299
     41.267  34.574 
 
 
Note  4. Lønninger og gager 
Gager     322.600  49.600 
Reguleringer feriepengeforpligtelse     34.300  6.200 
Kørselsgodtgørelse     23.467  0 
ATP     2.160  360 
Arbejdsmarkedspension     26.789  3.968 
Personaleforsikringer     5.388  0 
Sociale bidrag, fællesopkrævning     1.631  0 
Personaleservice     3.498  0
     419.833  60.128 
 

Foreningen har i gennemsnit beskæftiget      1  0 
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N O T E R 

 

     2010  2009 
              kr.             kr. 

Note  5. Administrationsomkostninger 
Løn-/skattefrie godtgørelser     20.168  47.068 
Bestyrelseshonorar     60.000  15.000 
Udgifter til generalforsamling     8.726  7.168 
Markedsføring og medlemsorientering     21.069  68.982 
Brugerafstemning, programvalg     3.908  0 
Telefon     11.245  6.323 
Kontorartikler     18.762  12.165 
Edb-udgifter     6.143  5.837 
Rådgivning     5.238  0 
Porto- og gebyrer     49.483  51.724 
Revisorhonorar     18.600  14.400 
Administrationshonorar     152.500  130.000 
Bestyrelsesmøder og repræsentation     7.844  8.084 
Repræsentation, gaver     2.509  0 
Forsikringer     9.601  4.008 
Kontingenter     37.851  27.436 
Møder, eksterne     19.261  37.793 
Mindre nyanskaffelser     13.664  30.984
     466.572  466.972 
 

 

Note  6. Årets afskrivninger 
Øvrige anlæg og inventar     18.012  18.012 
Hovedstation     50.297  18.932 
Fællesantenneanlæg     1.065.251  1.037.416
     1.133.560  1.074.360 
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N O T E R 
 
     2010  2009 
              kr.             kr. 

Note  7. Hovedstation 
Anskaffelsessum. primo     529.210  398.210 
Årets tilgang/afgang     0  131.000
     529.210  529.210
 
Afskrivninger, primo     370.781  351.849 
Årets afskrivning     50.297  18.932
     421.078  370.781
 
Bogført værdi, ultimo     108.132  158.429 
 

 

Note  8. Fællesantenneanlæg 
Anskaffelsessum, primo     8.501.828  8.209.813 
Årets tilgang     22.000  292.015 
     8.523.828  8.501.828
 
Afskrivninger, primo     5.684.482  4.647.066 
Årets afskrivning     1.065.251  1.037.416
     6.749.733  5.684.482 
 
Bogført værdi, ultimo     1.774.095  2.817.346 
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N O T E R 
 
     2010  2009 
              kr.             kr. 
Note  9. Øvrige anlæg og inventar 
Anskaffelsessum, primo     80.493  80.493 
Årets tilgang     0  0 
     80.493  80.493 
 
Afskrivninger, primo     24.812  6.800 
Årets afskrivning     18.012  18.012 
     42.824  24.812 
 
Bogført værdi, ultimo     37.669  55.681 
 
 
Note 10. Bankindeståender 
Nordea, driftskonto     201.260  958.680 
Max Bank     725.000  0 
Århus Lokalbank     725.000  0 
Nordea, pluskonto     501.089  0
     2.152.349  958.680 
 
 
Note 11. Merværdiafgift 
Udgående afgift     1.897.817  1.794.639 
Indgående afgift     1.840.386  1.278.382 
Elafgift     54.209  51.499 
     3.222  464.758 
Skyldig afgift, primo     -47.725  45.372 
     -44.503  510.130 
Afregnet afgift     -170.932  557.855 
Skyldig merværdiafgift     126.429  -47.725 
 



 18 

N O T E R 
 
     2010  2009 
              kr.             kr. 
Note 12. Anden gæld 
Skyldig A-skat/AM-bidrag     15.280  23.500 
Skyldig ATP     810  540 
Hensat til revisor     15.000  15.000 
Feriepengeforpligtelse     40.500  6.200
     71.590  45.240 
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