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1.

Revision

af årsregnskabet

Som foreningens

Såfremt

revisor

liar vi foretaget

revision

af årsregnskabet

for 2020 for

Blikfanget.

Konklusion

på det udførte

bestyrelsen

med følgende

2020

generalforsamlingsvalgte

Andelsboligforeniiigen

2.

for

godkender

konklusion

revisionsarbejde

årsregnskabet

samt

revisionspåtegning

i den foreliggende

form,

vil vi afgive

en revisionspåtegning

og frem]ia.velser:

"Konklusion
Vi

har revideret

31. december

2020,

Årsregnskabet

e)5,

årsregnskabet
der omfatter

udarbejdes

nansielle
januar

opfattelse,

stilling
2020

lig]ovens

at årsregnskabet

pr. 31. december

balance

- 31. december

2020

for

Vi liar udført

vores

revision

i revisionspåtegningens

krav,

net som gnundlag

Fremhævelse

og krav.

Revisionens

vaesentlig

2021

ansvarsfordelingen

Revisionens

yderligere

regnskabspraksis.
andelsboliglovens

a)ctiver,

aktiviteter

med årsregnskabslovens

passiver

og fi-

for regnskabsåret

bestemmelser,

l.

andelsbo-

vedtægter.

etiske

standarder

disse standarder

regler

om revision

og de yderli-

og krav er nærmere

af årsregnskabet".
for revisorer

beskrevet

Vi er uafliængige

(IESBA's

vi har opfyldt

vores

at dct opnåede

revisionsbevis

Etiske

etiske

øvrige

af for-

regler)

forpligte1ser

er tilstraekkeligt

og de
i henog eg-

revisionen
liar

som sammenligningstal
det af ledelsen

- 31. december

2021.

i resultatopgørelsen
godkendte

for regnskabsåret

resultatbudget

Resultatbudgetterne

1.

for 1. januar

2020 -

l'iar, soin det frenigår

af års-

revision."

fejlinfonnation

siko for væsentlige

fejl,

for revisionens

bestyrelsen

forinål.

og os. Revisionen

I tilknytning

liertil

af årsregnskabet

er endvidere

for 2020

er ud-

liermed.

tilrettelæggelse

ifølge

liar vi redegjort
inellem

har været tilrettelagt
krav

ifølge

formål

ført i overensstenimelse

Revisionen

af foreningens

for revisionen

ligesom

2020 medtaget

og 1. januar

af 19. februar
for

ansvar

i Danmark,

vedrørende

ikke været underlagt

I aftalebrev

af foreningens

med internationale
ansvar

Det er vores opfattelse,

Blikfanget

2020

regnskabet,

axivendt

bestemmelser,

-

for vores konklusion.

- 31. december

31. december

Vores

med inteniationale

af forhold

2020

bil1ede

samt af resultatet

afsnit "Revisors

Andelsboligforeningen

redegjort

et retvisende

i overensstenunelse

der er gældende

til disse regler

januar

lierunder

2020

vedtaegter.

i overensstemmelse

i Danmark.

i overenssterninelse

yderligere
bold

og noter,

1. januar

konklusion

gere ki'av, der er gældende

eningen

for regmskabsåret

med årsregnskabslovens

giver

2020

Blikfanget

§ 5, stk. 11, og § 6, stk. 2 og 8, samt foreningens

Grundlag

4.

resultatopgørelse,

i overenssteinmelse

stk. l1, og § 6, stk. 2 og 8, samt foreningens

Det er vores

3.

for Andelsboligforeningen

dansk

og udførelse
og udført

i overensstenunelse

revisorlovgivning.

og liar primaeit
lieiunder

omfattet

feJ vedrørende

AiideIsboligl6reningcn

Bliklimgcl

Revisionen
væsentlige
foretagne

med internatioiiale
skal sikre,

regnskabsposter
regnskabsmæssige

Rcvisionsprolokolliil

revisionsstandarder

at årsregnskabet

ar IO. iniiils

og oinråder,

ikke
livor

og

indeliolder
der er ri-

skøn.

2021
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Som forberedelse
har sanunen

til revisionen

for 2020 har vi vurderet

n'ied foreningens

bestyrelse

drøftet

risici

de tiltag,

forbundet

bestyrelsen

med regnskabsaflaegge1sen

og administrator

og vi

liar ivaerksat

til sty-

ring lieraf.

Vi ltar på baggrund
mod

risikofyldte

opfattelse

udarbejdet

on'iråder.

knytter

Revisionen

heraf

Vi

sig særlige

er udført

beløbsangivelser

lierfor.

Revisionen

bar tillige

liar ikke
risici

identificeret

med lienblik

på at efteiprøve,

en vurderixig

gens og vedtægternes

regnskabsbesternmelser.

praksis,

og administrators

bestyrelsens

givne

oplysninger

5.

Forretningsgange

gennemgang

af, hvorvidt

og intern

gennemgået

i foreningen

foreningens

foreningens

økonomi,

bestyrelsen.

Der er således en vis fimktionsadskillelse

er i størst muligt

og at alle væsentlige

en funktionsadskil1else

m.v.)

funktioner,

idet

og bestyrelsesn'iedlem

Konstaterer

vi under

re årsagen

til de fundne

for 2020

hvortil

arbejde

der efter

vores

lierined
skøn

årsregnskabets

oplysninger

af bogliolderiposterixiger

årsregnskab

liar vi vurderet

opfylder
den valgte

saint bestyrelsens

og

og do-

lovgivninregnskabs-

og administrators

af-

kontrol

kontrol

betaling

livoi'vidt

det udart+ejdede

regnskabsmæssige

Den interne

(bogføring

og oinråder,

vores

i årsregnskabet.

og vurdering

I forbindelse

på at målrette

i øvrigt.

Vi har SOII] led i revisionen

er der etableret

med liei'iblik

regnskabsposter
fejl og mangler

Der er foretaget

omfattet

for revisionei'i

for væsentlige

ved stikprøver

er korrekte.

kumentation

en strategi

afdækket

registreringssysteiner

praktisk

ornkostninger

mellem

godkender

disponerende
forestår

bestyrelse
(liåndtering
bogføring

kontroller.

ved, at bestyrelsen
skal godkendes
og kasser.

af et medlem

Af praktiske

af likvider)
og

overvåger

kasser

af

l'iensyn

og registrerende
forestår

alene

for

betaling.

uregelmaessiglieder,

uregelmæssiglieder.

uregelmæssig1ieder,

etableret

og udbetalinger
imellem

bestyrelsesmedlem

vores revision

omfang

og interne

vil vi udvide

Vi har ikke i forbindelse

n'ien som anført

revisionen

ined lienblik

med vores revision

kan vi ikke give

sikkerlied

på at afkla-

af årsregnskabet

for, at uregelmæssig-

heder ikke forekon'uner.

6.

Formalia

6.1.

Bestyrelsesansvnr

I forbindelse
ter vores

med vores

opfattelse

revision

er en begrundet

nings-

eller

strafansvar.

6.2.

Pligt

til at fore

bøger

Øvrige

blevet

fornnodning

bekendt

n'ied liai'idlinger

om, at medlemmerne

eller

undladelser,

af bestyrelsen

livor

kan ifalde

der eferstat-

mv.

Vi ]iar påset, at revisionsprotokollen

7.

er vi ikke

unders)crives

af bestyrelsen.

oplysninger

Vi liar gennemlæst

generalforsamlingsreferater

frem

til og med inødet

Andcliiboligtaoreiiingen
B}iklaanget- Revisionspi'otokoIIat

den IO. juni

alaIO. iniiris 2021

2020.
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I henhold
rigeret

til internationale

i årsregnskabet

både enkeltvis

I

og saminenlagt

forbindelse

Bestyrelsen

fejl

SOII] følge

af besvigelser,

bestyrelsen

bestyrelsen

vurderer

om forhold,

som ikke er kor-

dem som vaerende

uvæsentlige

bestyre]sen

om risikoen

samt l'ivorvidt

for, at årsregnskabet

bestyrelsen

bar kendskab

kan indeliol-

til konstaterede

eller

besvigelser.

liar

oplyst,

koen for væsentlig

Ved

rordi

som liellied.

har vi forespurgt

al der efter

bestyrelsens

foreningen i foxfxold til foreningens størrelse

Bestyrelsen

skal vi infoi-mere

fonn,

for årsregnskabet

med revisionen

de væsentlige
formodede

revisionsstandarder

i den foreliggende

fejlinformation

har endvidere

underskrift

oplyst,

OIIl

lierunder

at man ikke )iar kendskab

revisionsprotokollat

faktiske

besvigelser,

ikke

er særlig

og karakter liar et effektivt

i årsregnskabet,

på naervaerende

mer ikke er vidende

vurdering

der

og at

afdækker

risi-

af besvigelser.

eller fori'iiodede

den samlede

foreningen,

besvigelser,

forårsaget

til konstaterede

der påvirker

for

kontro1rni5ø,

fejlinfonnation

bekrætter

risiko

bestyrelse,

saint mstanker

besvigelser.

at dens medleineller

beskyldninger

lierom.

Bestyrelsen

bekræfter

sit ansvar
lienblik

for

ved underskrift

udfonnning,

på at forebygge

på nærværende

implenxentering

og opdage

og vedligelioldelse

besvigelser

at den ikke liar kendskab

til eller formodning

at

sit

den

er

bevidst

fotmueforvaltning
identifikation

af og reaktion

I forbindelse

liar etableret

med vores revision

ke om besvigelser

ansvar

er tilrettelagt

som bestyrelsen

I forbindelse

om

af betydning

med vores

beskyltelseslovgivningen.
databeskyttelseslovgivningen

revisionsprotokollat:

for

at

på risiciene

er vi ikke blevet

påse,

at

i foreningen

ixitern

foreningens

for besvigelser

for at iinødegå

kontrolsysteiner

ined

og fejl,

om besvigelser

på en efter

af intenie

kontrol

forliold

og

vedrørende

bogføring

tilfredsstillende

i foreningen

måde,

samt de interne

og

lierunder
koxitroller,

disse risici.

bekendt

ined forliold,

der indikerer

eller

vækker

mistan-

for årsregnskabet.

revision

liar vi forespurgt

Bestyrelsen

liar i deruie

og vurderer,

AndeIsboliglaorcningcn

bestyrelsen
forbindelse

at bestemmelserne

Blikl'angcl

om, livorvidt
oplyst,

at bestyrelsen

lieri overholdes

RcvisioiiiiprolokolIiil

iir

forenixigen

IO. inurls

overliolder

har taget stilling

datatil

af foreningen.

2021
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