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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne af Antenneforeningen Borup 

Konklusion 

V i har revideret årsregnskabet for Antenneforeningen Borup for regnskabsåret 1. januar — 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med 
de tilpasninger som anses relevant for foreningen. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger som anses 
relevant for foreningen. 

Grundlag for konklusion 
V i har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". V i er 
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2016. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 
resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende 
billede heraf. 

V i kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige obseivationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Rødovre, den 10. februar 2017 
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 2016 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 10. februar 2017 

Bestyrelsen 

Formand Even Abrahamsen Kasserer Kjeld Mårtensson 

Næstformand Allan Bruhn Andersen Bjørn Sune Andersen 

Intern revisors erklæring 
Efterfølgende årsregnskab for 2016, 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 2016 

Realiseret Realiseret Budget 
2016 2015 2016 

Masteleje og viderefaktureret el 56.649 54.629 55.000 

Kontingenter 138.249 64.755 89.000 

Renteindtægter 2.812 2.335 2.000 

Diverse indtægter 44.977 41.072 40.000 

Indtægter i alt 242.687 162.791 186.000 

Kortgebyr Stofa 0 9.608 0 

Teknisk service, andet 90.000 11.681 45.000 

Hjemmeside og infokanal 1.824 436 0 

Elektricitet 43.994 42.875 45.000 

Driftsomkostninger i alt 135.818 64.600 90.000 

Administration 32.915 28.002 40.000 

Revision 7.000 6.600 7.000 

Forsikring og kontingenter 35.027 36.457 37.000 

Skat af skattepligtige indtægter 12.458 11.068 12.000 

Administration mv. i alt 87.400 82.127 96.000 

Udgifter i alt 223.218 146.727 186.000 

Årets resultat 19.469 16.064 0 
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Balance pr. 31. december 2016 

31-12-2016 31-12-2015 

Aktiver 
Tilgodehavende merværdiafgift 0 1.820 
Nordea Bank 119.485 85.999 
Danske Bank 711.859 634.934 

Aktiver i alt 831.344 722.753 

Passiver 

Egenkapital 
Overført resultat: 
Saldo primo 508.429 492.365 

Overført årets resultat 19.469 16.064 

Egenkapital i alt 527.898 508.429 

Henlæggelse til vedligeholdelse 
Henlæggelse primo 171.102 171.102 

Henlæggelse ultimo 171.102 171.102 

Gæld 
Skyldige omkostninger 113.146 18.975 

Kreditorer 0 9.804 

Skyldig moms 3.373 0 

Skyldig skat 6.450 5.068 

Modtaget depositum 9.375 9.375 

Gæld i alt 132.344 43.222 

Passiver i alt 831.344 722.753 
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