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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne af Antenneforeningen Borup
Vi har revideret årsregnskabet for Antenneforeningen Borup for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2010, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de
tilpasninger som anses relevant for foreningen.

De i årsregnskabet indeholdte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed
herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som anses relevant for foreningen. 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 foreningens udarbejdelse og
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme
revisionshandlinger, 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 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 foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som anses
relevant for foreningen. 

Rødovre, den 18. februar 2011
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen

Jørgen Larsen
Registreret revisor
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2010 for Antenneforeningen
Borup.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som
anses relevant for foreningen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor
opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt
resultatet.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Borup, den 18. februar 2011

Bestyrelsen

Bjørn Sune Andersen                          Even Abrahamsen                        Kjeld Mårtensson           

Michael Kristiansen                            Martin Hedegaard Larsen

Intern revisors erklæring
Efterfølgende årsregnskab for 2010, som er udarbejdet på grundlag af foreningens edb-
bogføring, har jeg stikprøvevis gennemgået. Likvide beholdninger er afstemt til eksternt
materiale.

Hans Drøscher
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2010

Realiseret Realiseret Budget Budget
2010 2009 2010 2011

Masteleje og viderefakt. el 62.211 56.702 48.000 62.000
Kontingenter 2.496.936 2.024.447 2.601.000 2.452.000
Renteindtægter 11.469 15.004 5.000 5.000
Diverse indtægter 33.680 24.629 6.000 9.000
Markedsføringsbidrag 67.521 0 0 65.000

Indtægter i alt 2.671.817 2.120.782 2.660.000 2.593.000

Copy Dan 0 231.020 0 0
Programudgifter 2.289.061 1.724.956 2.333.000 2.288.000
Stofa, serviceaftale og teknisk service 124.046 75.126 100.000 111.000
Diverse vedligeholdelse 3.679 12.533 15.000 30.000
Omlægning af kanaler og infokanal 41.588 51.221 40.000 25.000
Elektricitet 51.331 41.425 55.000 58.000

Driftsomkostninger i alt 2.509.705 2.136.281 2.543.000 2.512.000

Administration 19.448 22.745 25.000 12.000
Bogføring og debitoradministration 41.049 942 50.000 14.000
Revision 6.000 5.000 0 6.000
Forsikring og kontingenter 30.066 22.749 25.000 31.000
Skat af skattepligtige indtægter 12.910 11.915 12.000 12.000
Småanskaffelser 0 4.319 5.000 6.000
Henlæggelse til vedligeholdelse 50.000 0 0 0

Administration mv. i alt 159.473 67.670 117.000 81.000

Udgifter i alt 2.669.178 2.203.951 2.660.000 2.593.000

Ekstraordinære indtægter 0 114.685 0 0
Ekstraordinære udgifter 0 -3.600 0 0

Ekstraordinære poster i alt 0 111.085 0 0

Årets resultat 2.639 27.916 0 0
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Balance pr. 31. december 2010

31-12-2010 31-12-2009

Aktiver
Tilgodehavende merværdiafgift 169.168 90.942
Tilgodehavende kontingenter mv. 20.593 34.071
Udlæg Copydan-afgift 16.769 0
Nordea Bank 17.430 991.069
Danske Bank 936.336 156.832

Aktiver i alt 1.160.296 1.272.914

Passiver

Egenkapital
Overført resultat:
Saldo primo 726.914 457.998
Overført fra indskud/tilslutningsafgift 0 241.000
Overført årets resultat 2.639 27.916

729.553 726.914
Indskud/tilslutningsafgift:
Saldo primo 0 241.000
Overført til overført resultat 0 -241.000

0 0

Egenkapital i alt 729.553 726.914

Henlæggelser
Henlæggelse til vedligeholdelse 50.000 0

Gæld
Skyldige omkostninger 17.250 460.235
Kreditorer 17.705 64.475
Særrabat/fordelsaftale, netto 332.213 0
Skyldig skat 4.200 11.915
Modtaget depositum 9.375 9.375

Gæld i alt 380.743 546.000

Passiver i alt 1.160.296 1.272.914
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