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Den uafhængige revisors erklæring 
 
 
Til medlemmerne i Antenneforeningen Trekanten 
 
Vi har revideret Antenneforeningen Trekantens acontoopgørelse for regnskabsåret 2015. 
 
Bestyrelsens ansvar for opgørelsen 
Bestyrelsen i Antenneforeningen Trekanten har ansvaret for opgørelsen. Bestyrelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en opgørelse, der er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgørelsen på grundlag af vores revision. Vi 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 revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i opgørel-
sen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ-
sentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-
gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af en opgørelse, 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 opgørelsen. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. 
 
Konklusion  
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af afdelingernes andel i foreningens overskud for regnskabsåret 
2015 i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med betingelserne i vedtægterne og i de fore-
lagte principper for opgørelse af tilbagebetaling af overskud. 
 
 
Roskilde, den 13. april 2016 

RIR REVISION 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
 
René Mørch Sørensen  Thomas Lehmann Jensen 
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor 

 
 
 
 
 



Indtægter
Indtægter afdelinger 932.056
CopyDan indtægt 315.397

Indtægter grundlæggende drift 1.247.453

Udgifter løbende drift
YouSee grundpakke -603.016
Administration grundpakke DK TV -11.056
El-afgift -6.807
Forsikring -22.581
Leje kælderrum -684
CopyDan, grundlæggende drift -315.397
For lidt opkrævet Copydan 0
Servicekontrakt -178.890
Renovering/reparation -28.280
Afskrivning opgradering -30.000

Udgifter løbende drift -1.196.711

Administrationsomkostninger
Telefon -1.249
Kontorhold -1.902
Hjemmeside -9.356
Møde- og kursusudgifter -4.519
Generalforsamling -245
Revision -16.000
Administration -27.285
Kontingent FDA -17.202
Bestyrelsesansvarsforsikring -975
Gebyr og andre omkostninger -2.242

Administrationsomkostninger i alt -80.975

Underskud grundlæggede drift -30.233

Grundlæggende drift til fordeling
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Årsrapport for 2015
Resultat grundlæggende drift 2014 -30.233
Antal tilslutninger 906
Overskud pr. tilslutning -33,37

Afdelinger Tilslutninger Fordeling 2015

Fælledvej 30-34 80 -2.670
Fælledvej 20-26 72 -2.403
Fælledgårdene 192 -6.407
Helligkorsvej 15a+b 12 -400
Hjørnegårdene 41 -1.368
Holbækgårdene 70 -2.336
Korsgaarden 159 -5.306
Møllegårdene 72 -2.403
Parkvænget 176 -5.873
Sems Have 30 -1.000
Boligselskabet Sjælland 2 -67
Antal tilslutninger i alt 906 -30.233

Akkumuleret acontoopgørelse for 2015

Afdeling
Akkumuleret 

2014
Tilbagebetalt 

2015 Fordeling 2015 Akkumuleret 
2015

Fælledvej 30-34 18.298 0 -2.670 15.628
Fælledvej 20-26 16.469 0 -2.403 14.066
Fælledgårdene 43.917 0 -6.407 37.510
Helligkorsvej 15a+b 2.745 0 -400 2.345
Hjørnegårdene 9.379 0 -1.368 8.011
Holbækgårdene 16.012 0 -2.336 13.676
Korsgaarden 36.369 0 -5.306 31.063
Møllegårdene 16.469 0 -2.403 14.066
Parkvænget 40.256 0 -5.873 34.383
Sems Have 6.451 0 -1.000 5.451
Boligselskabet Sjælland 458 0 -67 391
Total 206.823 0 -30.233 176.590

Acontoopgørelse for 2015

Acontoopgørelse for Antenneforeningen Trekanten 2015
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