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1. Revision af årsregnskabet for 2021

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi foretaget revision af årsregnskabet for 2021 for

Andelsboligforeningen Rørmosen II.

2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde samt revisionspåtegning

Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspå-

tegningen.

Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en

revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

3. Revisionens formål

I vores tiltrædelsesprotokollat har vi redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere re-

degjort for ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og os. Revisionen af årsregnskabet for 2021 er udført i

overensstemmelse hermed.

4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse

Revisionen har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og

yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder

væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er ri-

siko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn.

Som forberedelse til revisionen for 2021 har vi vurderet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og vi

har sammen med foreningens bestyrelse drøftet de tiltag, bestyrelsen og administrator har iværksat til sty-

ring heraf.

Vi har på baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde

mod risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter

vores opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler eller usikkerheder i årsregnska-

bet:

 Værdiansættelse af ejendom

Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og

beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og do-

kumentation herfor.

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivnin-

gens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabs-

praksis, bestyrelsens og administrators regnskabsmæssige skøn samt bestyrelsens og administrators af-

givne oplysninger i øvrigt.
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Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af

resultatopgørelsen med tidligere års resultatopgørelser. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist

os om de opførte aktivers tilhørsforhold til foreningen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarli-

ge værdiansættelse. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler foreningen, er rigtigt udtrykt

i årsregnskabet. Vi har endvidere påset, at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at års-

regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resul-

tatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret.

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet efter

regnskabsårets udløb. Formålet med revisionsarbejdet på dette område er at kontrollere, om væsentlige

begivenheder efter regnskabsårets udløb er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne eller i form

af oplysninger i noter til årsregnskabet.

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Vi har analyseret bevægelserne på

foreningens bankkonti for væsentlige indskud og hævninger, hvilket ikke har givet anledning til

bemærkninger.

5. Forretningsgange og intern kontrol

Vi har som led i revisionen gennemgået foreningens registreringssystemer og interne kontroller.

Den interne kontrol i foreningen er i størst muligt praktisk omfang etableret ved, at bestyrelsen overvåger

foreningens økonomi, og at alle væsentlige omkostninger og udbetalinger skal godkendes af formanden

og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Idet der tidligere ikke har været en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller,

foreligger der en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens administration, og

der kan herved opstå tab. Vores revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed.

Konstaterer vi under vores revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på at afkla-

re årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vores revision af årsregnskabet

for 2021 afdækket uregelmæssigheder, men som anført kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssig-

heder ikke forekommer.

5.1. Fuldmagtsforhold

Vi har i forbindelse med revisionen konstateret, at foreningens foreningens bogholder har enefuldmagt til

foreningens konti i Nordea Bank A/S og Handelsbanken. Vi anbefaler, at fuldmagtsforholdene revurde-

res, idet de nævnte forhold øger risikoen for både tilsigtede og utilsigtede fejl. Det anbefales endvidere,

at der indføres forretningsgange til styring og kontrol af bankfuldmagter til foreningens konti i Nordea

Bank A/S og Handelsbanken.
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6. Andelskroneberegning

Vi har været behjælpelige med beregning og opstilling af andelskroneberegningen. Andelskronen

vedtages på foreningens ordinære generalforsamling. Den af generalforsamlingen vedtagne andelskrone-

beregning kan således anvendes indtil næste generalforsamling, medmindre der er sket væsentlige

værdireguleringer eksempelvis på valuarvurdering eller foreningens gældsforhold mv.

7. Bestyrelsesansvar

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med handlinger eller undladelser, hvor der

efter vores opfattelse er en begrundet formodning om, at medlemmerne af bestyrelsen kan ifalde

erstatnings- eller strafansvar.

8. Øvrige arbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen har vi bistået foreningen med udarbejdelsen af årsregnskabet.

9. Øvrige arbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen har vi bistået foreningen med udarbejdelsen af årsregnskabet, ligesom vi har

udarbejdet et specifikationshæfte til årsregnskabet.

Vi har ydet assistance med opgørelsen af foreningens skattepligtige indkomst for 2021, herunder udarbej-

delse af bilag indeholdende specifikationer til selskabets selvangivelse for 2021.

10. Øvrige oplysninger

I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra

bestyrelsen og administrator til bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed.

Vi har påset, at foreningens bestyrelse har underskrevet revisionsprotokollen.

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er kor-

rigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi bestyrelsen vurderer dem som værende uvæsentlige

både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

I forbindelse med revisionen har vi forespurgt bestyrelsen om risikoen for, at årsregnskabet kan indehol-

de væsentlige fejl som følge af besvigelser, samt hvorvidt bestyrelsen har kendskab til konstaterede eller

formodede besvigelser.

Bestyrelsen har oplyst, at der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at

foreningen i forhold til foreningens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risi-

koen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser.

 

Bestyrelsen har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.

Ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat bekræfter den samlede bestyrelse, at dens medlem-

mer ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker foreningen, samt mistanker eller beskyldninger

herom.
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Bestyrelsen bekræfter ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat:

 sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med

henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og

 at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i foreningen.

 at den er bevidst om sit ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende bogføring og

formueforvaltning er tilrettelagt på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde, herunder

identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i foreningen samt de interne kontroller,

som bestyrelsen har etableret for at imødegå disse risici.

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistan-

ke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

11. Lovpligtige oplysninger

I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse,

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og 

at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Hillerød, den 24. april 2022

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 34 20 99 36

Claus Koskelin
statsautoriseret revisor

MNE-nr. 30140

Forelagt for bestyrelsen den 24. april 2022.

Malthe Schultz-Petersen Peter Larsen Annette Fisker Jensen
Formand

Preben Emil Bech Anders Thøgersen
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