
Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nordstensvej 11

3400 Hillerød

Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for

Andelsboligforeningen Rørmosen II  for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2021.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrette-

lagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Vi har givet:

a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi

er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,

b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om, og

c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.

2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

3. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi

er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer ledelsen, medarbejdere, der har betydeli-

ge roller i forhold til intern kontrol i foreningen, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have

en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

4. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker års-

regnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

5. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love

og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

6. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestem-

melserne heri overholdes.

7. Vi har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med

nærtstående parter, som vi er bekendt med. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er

blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i

årsregnskabsloven.
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8. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves over-

vejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet

og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

9. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsent-

lige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.

10. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering

af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.

11. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som

kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.

12. Vi kan bekræfte, at vi:

a. minimum en gang årligt - eller oftere hvis foreningens forhold tilsiger det - har undersøgt, om der

er sket ændringer til foreningens registrering af reelle ejere. Resultatet af denne eller disse under-

søgelser er fremlagt på mødet, hvor den centrale ledelse godkender årsrapporten eller i forbin-

delse med afholdelse af generalforsamling.

b. har indhentet alle relevante oplysninger om foreningens reelle ejere og opbevaret dokumentation

herfor samt sikret korrekt registrering af disse oplysninger i styrelsens registreringssystem.

c. sikrer opbevaring af dokumentation for de indhentede oplysninger om foreningens reelle ejere i 5

år efter ophør af det reelle ejerskab.

d. sikrer opbevaring af dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af

reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

13. Samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt

målt, herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på akti-

verne.

14. Foreningens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang,

der er oplyst i årsregnskabet.

15. Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, er indarbejdet og oplyst i

årsregnskabet. Endvidere er alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand oplyst i års-

regnskabet.

16. Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller oplyst

i ledelsesberetningen eller i en note til årsregnskabet.

17. Der er ingen formelle eller uformelle pantsætninger af foreningens likvide beholdninger og investe-

ringskonti. Der er ingen finansieringsaftaler ud over dem, som er oplyst i årsregnskabet.
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18. Foreningen har tegnet de forsikringer, der under hensyntagen til foreningens forhold skønnes at være

tilstrækkelige til at dække foreningens eventuelle skadessituationer.

19. Alle fejl og mangler, der er blevet forelagt foreningen i forbindelse med revisionen af årsregnskabet,

er godkendt og korrigeret af foreningen.

20. Hvor indregning af aktiver i årsregnskabet er foretaget til dagsværdi, er målingen til og oplysninger-

ne om dagsværdi baseret på forudsætninger, der på en passende måde afspejler ledelsens intentioner

om og muligheder for at gennemføre specifikke handlingsplaner på foreningens vegne.

21. Revisor er bemyndiget til at foretage sådanne beregninger, ændringer og rettelser i forbindelse med

bogføring og regnskabsaflæggelse, som er nødvendige af hensyn til opfyldelse af lovkrav, herunder

klassifikationskrav  samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis,

herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn.

22. Vi har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med bogføring og/eller opstilling af

årsregnskabet, herunder foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.

Farum, den 24. april 2022

Malthe Schultz-Petersen Peter Larsen Annette Fisker Jensen
Formand

Preben Emil Bech Anders Thøgersen
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