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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

Til medlemmerne af Antenneforeningen Borup 
V i har revideret årsregnskabet for Antenneforeningen Borup for regnskabsåret 1. januar -31 . december 
2015, omfattende resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven med de 
tilpasninger som anses relevant for foreningen. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Antenneforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. V i har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger 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 ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den 
samlede præsentation af årsregnskabet. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar -31 . december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2015. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 
resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 

Rødovre, den 11. februar 2016 
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen 
CVR-nr. 54 47 15 56 

"Jørgen Larsen 
Registreret revisor 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015 for Antenneforeningen 

Borup. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som 

anses relevant for foreningen. 

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

V i indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. 

Borup, den 11. februar 2016 

Bestyrelsen 

Formand Even Abrahamsen Kasserer Kjeld Mårtensson 

Næstformand Allan Bruhn Bjørn Sune Andersen 

Intern revisors erklæring 
Efterfølgende årsregnskab for 2015, som er udarbejdet på grundlag af foreningens 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 2015 

Realiseret Realiseret Budget 
2015 2014 2015 

Masteleje og viderefaktureret el 54.629 60.004 60.000 

Kontingenter 64.755 767.226 118.000 

Renteindtægter 2.335 4.363 2.000 

Diverse indtægter 41.072 38.959 35.000 

Indtægter i alt 162.791 870.552 215.000 

Programudgifter 0 549.820 0 

Kortgebyr Stofa 9.608 20.086 22.000 

Fordelsaftale 0 72.285 0 

Stofa, serviceaftale 0 29.844 0 

Teknisk service, andet 11.681 44.281 45.000 

Hjemmeside og infokanal 436 0 0 

Elektricitet 42.875 51.626 52.000 

Driftsomkostninger i alt 64.600 767.942 119.000 

Administration 28.002 41.547 40.000 

Revision 6.600 6.600 7.000 

Forsikring og kontingenter 36.457 35.139 37.000 

Skat af skattepligtige indtægter 11.068 11.515 12.000 

Småanskaffelser 0 1.169 0 

Administration mv. i alt 82.127 95.970 96.000 

Udgifter i alt 146.727 863.912 215.000 

Årets resultat 16.064 6.640 0 
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Balance pr. 31. december 2015 

31-12-2015 31-12-2014 

Aktiver 
Tilgodehavende merværdiafgift 1.820 322.435 
Tilgodehavende kontingenter mv. 0 -2.703 
Udlæg Copydan-afgift 0 31.787 

NordeaBank 85.999 160.484 
Danske Bank 634.934 236.492 

Aktiver i alt 722.753 748.495 

Passiver 

Egenkapital 
Overført resultat: 
Saldo primo 
Overført årets resultat 

Egenkapital i alt 

Henlæggelse til vedligeholdelse 
Henlæggelse primo 
Udskiftning af kabler Stenhøjparken 

Henlæggelse ultimo 

Gæld 
Skyldige omkostninger 
Kreditorer 
Skyldig skat 
Modtaget depositum 

Gæld i alt 

Passiver i alt 

492.365 485.725 

16.064 6.640 

508.429 492.365 

171.102 305.000 

0 -133.898 

171.102 171.102 

18.975 51.805 

9.804 18.333 

5.068 5.515 

9.375 9.375 

43.222 85.028 

722.753 748.495 
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