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EXECUTIVE SUMMARY 
On a relatively short period of time, cooperative housing associations in Denmark, has been sub-

ject to many changes, which has led to increased monitoring from Medias, exposing the credibility 

of the associations.  

This has led to an increased focus from politicians, which has made adjustments to the legisla-

tion, also in regards to the preparation of the financial statements for the cooperative housing 

associations. The Danish Business Authority has in December 2010 published a guidance covering 

considerations in regards to prepare a financial statement which is transparent for the reader. 

However, in this thesis I discuss the legal hierarchy, as it seems that the Danish Business Author-

ity in majority considers the guidance to be primary to any other legislation in this field. And it 

seems that the Danish Business Authority has not considered this problem and how it should be 

handled in practice.  

Further with reference to a considered gap between shareholders expectations and the purpose 

of the audit, it is highly recommended that this problem should be considered by legislators, and 

the clause in the legislation regarding housing cooperatives, “Lov om andelsboligforeninger”, the 

requirement of presenting the value of the shares, “Andelskrone”, as a disclosure to the notes, 

should be considered, and the presentation of the “Andelskrone” could be presented in a sepa-

rate document not covered by the financial statement and the audit. 

Finally, this thesis also discusses the high level of inherent risk in regards to fair value as meas-

urement for the property and financial instruments in the financial statement. From the audi-

tors’ perspective, it causes a high level of inherent risk of material misstatement on the valua-

tion objective. As the property and financial instruments are the audit objectives with high level 

of risk, and therefore the auditor must conduct a more thorough investigation of these objec-

tives. 
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1. INDLEDNING  
1.1. INDLEDNING OG PROBLEMSØGNING 

Salg af andelsboliger er gået fra en ”planøkonomisk” model, med fællesskab og lange ventelister 

der medførte penge under bordet, til en mere markedsbaseret løsning, der nu har medført en 

faldende tiltro til andelsboliger, og ikke mindst medført en skævvridning af andelshavernes øko-

nomi, hvor nogle af andelshaverne har givet flere millioner for deres andel, mens andre i samme 

andelsboligforening har erhvervet deres andel for 1/10 for under 10 år siden.  

Samtidig har flere andelsboligforeninger benyttet sig af finansieringsformer, der i nogles øjne 

kun bør anvendes af professionelle beslutningstagere. Komplicerede finansielle aftaler har tvun-

get enkelte andelsboligforeninger og/eller andelshavere i knæ. Særligt ser man nystiftede for-

eninger, hvor ejendommen kort efter stiftelsen er opskrevet til en langt højere vurdering, end 

man havde købt ejendommen for. De nytilkomne andelshavere har måske sat sig ”hårdt” økono-

misk, og dermed har hverken foreningen eller andelshavere plads i økonomien til de økonomiske 

udsving en sådan aftale kan medføre, om end det blot er ”på papiret”. 

Dette har medført et øget fokus i samfundet, og politikerne har således også sat andelsboligom-

rådet på dagsordenen. I november 2012 indførtes yderligere krav til ejendomsmæglere om øget 

information i forbindelse med salg af andelsboliger. Dette indførtes med henblik på at øge gen-

nemsigtigheden ved prissætninger af andelsboliger, og dermed forhåbentlig skabe mere tiltro til 

andelsboliger. 

Endvidere peger mange kritikere på, at andelsboligområdet er nærmest ”lovløst”. Andelsboligfor-

eningsloven er relativt begrænset af omfang, og man har således lagt præcedens i hænderne på 

foreningernes vedtægter, som løbende kan blive udsat for ændringer på de enkelte foreningers 

generalforsamlinger. Andelsboligforeningslovens § 7 pålægger Økonomi- og erhvervsministeren 

at udarbejde en ”normalvedtægt”, men der foreligger ikke krav om, at andelsboligforeningerne 

anvender/følger denne eller dele af denne. Der kan således være væsentlige forskelle blandt de 

enkelte foreninger. Dette bidrager endvidere til at gøre området uigennemsigtigt. 

Særligt andelsboligforeninger og andelshavere, som er kommet i økonomiske vanskeligheder, for-

søger nu i stigende omfang at finde eksterne parter, der kan drages til økonomisk ansvar. Valua-

rer, administratorer, realkreditinstitutter og finansielle rådgivere er blandt de umiddelbare sky-

deskiver, men også revisorerne kan være genstand for klagepunkter.  

Under henvisning til bilag A, kan det udledes at kendelser i Revisornævnet, der omhandler andels-

boligforeninger, er relativt begrænset, og at revisor i langt størstedelen (73 %) af sagerne frifin-

des eller sagen afvises af nævnet. Dette forhold er stik modsat den generelle tendens for ken-
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delser i Revisornævnet, der viser at kun 33 % af kendelserne ender med frifindelse/afvisning af 

klagen. Det er nærliggende at årsagsforklare dette med, at de primære regnskabsbrugere (be-

styrelse og andelshavere) alt andet lige ikke besidder regnskabsmæssige kompetencer. Men er 

det et forhold revisorerne bør tage højde for i forbindelse med erklæringsafgivelse og kommuni-

kation? 

Endvidere som følge af at området i høj grad er reguleret af vedtægtsbestemmelser i de enkelte 

andelsboligforeninger, og at der tegner sig et billede af at der kan opstå situationer, hvor an-

delsboligforeninger og/eller andelshavere lider tab, må revisorerne efterhånden nøje overveje, om 

ikke der er tale om et område med høj iboende risiko. 

1.2. PROBLEMSTILLING OG METODE 

Andelsboligforeninger har, som det fremgår ovenfor, været omfattet af væsentlige ændringer, 

også i relation til aflæggelse af årsregnskabet, hvor Erhvervsstyrelsen i december 2010 udgav en 

vejledning og et modelregnskab., men henblik på at skabe en best practice indenfor regnskabsaf-

læggelse for andelsboligforeninger, der sikrer et regnskab, som er overskueligt og informativt 

for læserne. 

Men udover regnskabsmæssige problemstillinger, har ændringerne på området tillige påvirket 

revisors risiko, og det er således formålet med nærværende opgave at foretage en aktuel analy-

se af revisors risiko i forbindelse med revision af årsregnskabet for en andelsboligforening. 

1.2.1. HOVEDSPØRGSMÅL 

På baggrund af ovenstående, er det således interessant at opstille følgende spørgsmål: 

HVAD ER REVISORS RISIKO I FORBINDELSE MED AFGIVELSE AF EN ERKLÆRING 

OM REVISION PÅ ÅRSREGNSKABET FOR EN ANDELSBOLIGFORENING? 

1.2.2. METODE 

Hovedspørgsmålet indeholder centrale elementer, som særkilt må behandles før det er muligt at 

besvare hovedspørgsmålet. Disse centrale elementer, er: 

Revision, revisors risiko, erklæring, årsregnskabet for en andelsboligforening. 

Metoden tager udgangspunkt i en beskrivelse af den generelle teori på området, herunder revisi-

on og andelsboligforeninger. Hernæst søges at identificere teoretiske og praktiske problemstil-

linger på området. Dette sammenholdes med eksempler fra praksis der belyser de vurderede 

problemstillinger. Endeligt søges der at opstille et løsningsforslag med henblik på at afdække de 

identificerede problemer. 
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De opstillede undersøgelsesmål behandles i hvert sit afsnit, hvor der udledes en delkonklusion. 

Endeligt udledes en samlet konklusion på baggrund af afhandlingens delkonklusioner, der således 

søger at besvare hovedspørgsmålet som fremgår ovenfor af afsnit 1.2.1. 

1.2.3. UNDERSØGELSESMÅL 

I det følgende beskrives undersøgelsesmål og hvilke underliggende spørgsmål, der skal belyses.  

Beskrivelse af generel teori om revision, revisors rapportering og revisors risiko 

Afsnit 2: Indledningsvist beskrives den generelle teori omkring revision, idet der lægges vægt på 

at undersøge generel teori der omhandler: Hvad er revision? Hvorfor udføres revision? Hvordan 

udføres revision? og hvem udfører revision? 

Beskrivelse og analyse af andelsboligforeninger og særlige karakteristika 

Afsnit 3: Der foretages en beskrivelse af andelsboligforeninger, idet der lægges vægt på at un-

dersøge hvad er en andelsboligforenings særlige karakteristika? Hvordan er lovreguleringen på 

området, herunder særligt lovreguleringen i relation til årsregnskabet? Og hvad er årsregnska-

bets særlige karakteristika? 

Foretage en interessentanalyse, herunder analyse af regnskabsbrugernes forventninger 

Afsnit 4: Med henblik på at vurdere revisors risiko, er det endvidere essentielt at overveje regn-

skabsbrugerne og disses forventninger. Der foretages således en interessentanalyse med fokus 

på at undersøge: Hvilke interessenter er der i relation til en andelsboligforening? Hvem er de pri-

mære regnskabsbrugere? Hvad er de overordnede interessekonflikter? Og endelig: undersøge om 

der foreligger en forventningskløft til revisor? som problemsøgningen umiddelbart gav indtryk af. 

Beskrivelse og analyse af teori om revision, revisors rapportering og revisors risiko i relation til 

revision af en andelsboligforening 

Afsnit 5: Herefter beskrives og analyseres særlige overvejelser i relation til revision af en andels-

boligforening. Der undersøges således: Hvilke særlige forhold der foreligger ved revision af en 

andelsboligforening? Undersøgelsen foretages med udgangspunkt i revisionsprocessen. 

Beskrivelse af praktiske eksempler på hvordan problemer håndteres i praksis 

Afsnit 6: Endvidere sammenholdes med en case og øvrige eksempler fra praksis, med henblik på 

at vurderes hvorledes identificerede problemer håndteres i praksis?  

Konklusion og forslag om eventuel løsning på problemer i den nuværende situation 

Afsnit 7: Endelig sammenholdes observationer og vurderinger fra ovenstående undersøgelsesmål 
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med henblik på at udtrykke en konklusion der besvarer hovedspørgsmålet, samt at fremsætte et 

eventuelt forslag om ændring på området som følge af de identificerede problemstillinger. 

1.4. AFGRÆNSNING 

Det primære fokus i afhandlingen vil være på den nuværende og potentielle ejerkreds, og de pro-

blematikker der ligger i relation til denne gruppe af regnskabsbrugere, idet denne risiko vurderes 

at være den mest centrale. Udover revisors generelle risikovurdering ved revisionsopgaver, af-

grænses der således fra en nærmere behandling af revisors risiko i relation til øvrige regnskabs-

brugere, herunder for eksempel realkreditinstitutioner. 

Afhandlingen vil endvidere tage udgangspunkt i revision af årsregnskaber for de lidt større an-

delsboligforeninger (omkring 40 lejligheder og opefter), hvor den daglige drift varetages af en 

professionel ejendomsadministrator i fællesskab med en bestyrelse bestående af frivillige blandt 

andelshaverne. Afhandlingen afgrænser sig således fra professionelt styrede andelsboligfor-

eninger1 samt mindre andelsboligforeninger, hvor administrationen varetages af et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer (selvadministration). 

I december 2010 offentliggjorde Erhvervs- og Økonomiministeriet en vejledning om udarbejdelse 

af årsregnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af lov om andelsboligforeninger. 

Vejledningen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen, og lægger op til, at andelsboligforeninger skal 

aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven og følge de generelle regler for regnskabsklasse A, 

og i visse tilfælde klasse B eller C. Afhandlingen vil således tage afsæt, i at denne vejledning, her-

under reglerne i årsregnskabsloven, finder anvendelse.  

Afhandlingen vil have fokus på revision af en andelsboligforenings årsregnskab. Stiftelse og revi-

sion af åbningsbalance behandles således ikke. Det er herudover vigtigt at bemærke, at opgaven 

omhandler revision, og afhandlingen afgrænser sig således fra standarder om review og udvidet 

gennemgang (ISRE 2400 DK og ISRE 2410 DK), andre erklæringsopgaver med sikkerhed (ISAE 

3000 DK, ISAE 3400 DK og ISAE 3402) og beslægtede opgaver (ISRS 4400 DK og ISRS 4410). 

Endvidere er der sædvanligvis tale om en relativt begrænset erhvervsmæssig aktivitet i en an-

delsboligforening, hvorefter skattemæssige og moms/afgiftsmæssige forhold ikke behandles, 

udover lettere omtale heraf i relation til behandling af udskudt skat. 

Det skal herudover bemærkes, at det ikke er formålet ved afhandlingen at diskutere problema-

tikken ved opgørelse af dagsværdier, men snarere vurdere de risici der er herved, særligt set i 

lyset af ledelsens kompetencer.  

                                                           

1 Der findes storboligorganisationer hvor driften varetages af en professionel ledelse, fx Arbejdernes Andelsboligforening Århus, som 
er en storboligorganisation med i alt 23.000 andelsboliger, som snarere må finder sammenligning med almene boligselskaber.  
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2. GENEREL TEORI OM REVISION 
2.1. HVAD ER REVISION? 

Revision kommer af latin, ”revidere”, der betyder at ”se igen”2. Denne definition er tydelig i relati-

on til kontrol af en transaktion, hvor et bilag kan blive fremfundet og ”set igen”. Sammenhængen 

til en balancepost der er opgjort på baggrund af et regnskabsmæssigt skøn, vil kræve at meto-

derne bliver ”set igen”. En revision af et regnskab kan således defineres ”som en efterprøvelse af 

en virksomheds regnskabsaflæggelse og økonomiske forvaltning.”3 

2.1.1. REGULERING AF REVISION 

I Danmark reguleres udførelsen af revision af Folketinget/EU, IAASB/IFAC4, Erhvervsstyrelsen og 

FSR5. Revisorloven er vedtaget af Folketinget og følger EU’s 8. direktiv. Internationale standar-

der om revision (ISA) og kvalitetsstyring (ISQC) udstedes af IAASB. Erhvervsstyrelsen udsteder 

vejledninger og bekendtgørelser om revisorer og revision, og FSR kommer med udtalelser, herun-

der fortolkninger til den gældende lovgivning og øvrige regulering. Endelig kan der være særlov-

givning og vedtægtsmæssige krav. 

2.1.2. FORMÅLET MED REVISION 

Det overordnede formål med en revision af et regnskab, er at blive i stand til at udtrykke en kon-

klusion. Dette formål er nærmere beskrevet jf. ISA 200 afsnit 12: 

at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinforma-

tionen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle 

væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og 

at forsyne årsregnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA'erne i overensstemmelse med revisors obser-

vationer. 

Der er således 2 overordnede mål med revisors revision af et regnskab, som begge skal indfries. 

Punkt a relaterer sig til revisionens udførelse, mens punkt b vedrører kommunikation af resulta-

tet af den udførte revision.  

                                                           

2 Kilde: Gyldendals åbne encyklopædi (webbaseret): http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/r-
rg/revidere  

3 Kilde: Revision 1, forelæsningsplancher slide 6, Teorier om hvorfor revision eksisterer d. 05.10.2011 ved Caroline Aggestam-
Pontoppidan 

4 IFAC (International Federation of Accountants) er en global organisation indenfor revisionsprofessionen. IAASB (Internation Audit-
ing and Assurance Standards Board) er en uafhængig organisation under IFAC, som udsteder standarder indenfor revision og kvali-
tetsstyring). 

5 FSR – danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interes-
ser fagligt og politisk (jf. http://www.fsr.dk/Om%20os)  
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2.1.2.1. OPNÅ HØJ GRAD AF SIKKERHED 

Revisionen skal udføres således der kan opnås ”høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som hel-

hed ikke indeholder væsentlig fejlinformation…”.  

Begrebet ”høj grad af sikkerhed” defineres i ISA 200 afsnit 13 punkt m): ”en høj, men ikke absolut 

sikkerhed”. Der er således ikke tale om en garanti, idet en totalrevision må forventes at være en 

utrolig omkostningsbetonet affære, hvorfor man vælger at acceptere en risiko, der relaterer sig 

til at fejl ikke bliver opdaget, som følge af at man kun reviderer stikprøver.  

Endvidere må det alt andet lige være umuligt at udføre en totalrevision som følge af bevisrisiko-

en i relation til eksempelvis regnskabets fuldstændighed og ikke mindst anvendelsen af regn-

skabsmæssige skøn. 

Høj grad af sikkerhed opnås jf. ISA 200 afsnit 5 ”når revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis til at reducere revisionsrisikoen (…) til et acceptabelt lavt niveau”.   

2.1.2.2. ERKLÆRING OG KOMMUNIKATION 

Revisionen skal udføres med henblik på at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere 

som påkrævet. Revisors erklæringsafgivelse reguleres af  

• Revisorloven 

• Erklæringsbekendtgørelsen (suppleret af erklæringsvejledningen) 

• Revisionsstandarder (ISA 200-810) og standard for kvalitetsstyring (ISQC1)  

• Begrebsrammen 

• REVU’s6 udtalelser og vejledninger 

Revisionspåtegningen skal give en beskrivelse af, hvad revisionen omfatter, og hvordan den udfø-

res. Revisor skal sluttelig bekræfte, at de opnåede revisionsbeviser er tilstrækkelige og egnede 

til, at denne kan drage sin konklusion heraf. Revisor skal ved konklusionen bekræfte, at regnska-

bet giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og relevant 

lovgivning. 

Revisors erklæring om den udførte revision fremgår som en del af den samlede årsrapport.  End-

videre skal revisor føre en revisionsprotokol, som forelægges virksomhedens bestyrelse. 

ISA 700 behandler revisors udformning af konklusion og afgivelse af erklæring på regnskab. Jf. 

erklæringsbekendtgørelsen § 3 er en påtegning ”revisors erklæring om den udførte revision”. 

                                                           

6 Revisionsteknisk Udvalg (REVU) er et udvalg i FSR – danske revisorer, der udover at udsende revisionstandarder tilpasset dansk 
lovgivning, tillige udsender udtalelser om revision. 
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Erklæringsbekendtgørelsen § 5 oplister de bestanddele en revisionspåtegning minimum skal inde-

holde – der er således ikke begrænsninger for at en påtegning må have flere bestanddele. FSR’s 

revisionstekniske udvalg udarbejder på denne baggrund faglige standarder for revisors erklærin-

ger. 

2.2. HVORFOR UDFØRES REVISION? 

Revision udføres overordnet for at revisor kan blive i stand til at udtrykke en konklusion om det 

pågældende regnskab. Men hvad er formålet med revision og revisionspligt? Lovgivningen og teo-

rier om revision, vil blive beskrevet i dette afsnit. 

2.2.1. REVISIONSPLIGT 

Revision udføres i særdeleshed for årsregnskaber for ”erhvervsdrivende virksomheder”, der har 

pligt til at aflægge årsregnskab efter Årsregnskabsloven (ÅRL) § 2. Som udgangspunkt er alle 

virksomheder omfattet af årsrapportpligten tillige omfattet af revisionspligt jf. ÅRL § 135, dog 

med fritagelse for små virksomheder.  

Revisionspligten kan også omfatte fx projektregnskaber og foreningsregnskaber, herunder an-

delsboligforeninger, hvor den nærmere regulering fremgår af særlovgivning og/eller vedtægter 

mv., hvor det ofte fremgår at revisionen skal udføres af en godkendt revisor. 

2.2.2. TEORIER OM REVISION 

Den grundlæggende ide om revision er at tilføre troværdighed til et emne (fx årsregnskabet) ved 

at afgive en erklæring herom.  

De bagvedliggende hensyn der ligger ved et ønske om at tilføre yderligere troværdighed – udover 

et eventuelt lovkrav – er behandlet i flere teorier. Principal/agent teorien findes interessant i 

relation til andelsboligforeninger, hvor drift og ledelse varetages af en bestyrelse, som er en 

delmængde af ejerkredsen, samt en af generalforsamlingen udpeget administrator. Teorien er 

nærmere beskrevet og afbilledet i bilag Q, og behandles i afsnit 4. 

2.3. HVORDAN UDFØRES REVISION? 

Revision af et årsregnskab efter ÅRL skal som tidligere beskrevet, udføres af en godkendt revi-

sor. Revisionens udførelse er nærmere reguleret i revisorloven samt internationale revisions-

standarder (ISA 200-810). ISA 200 omhandler revisionens overordnede mål samt revisionens gen-

nemførelse, og introducerer revisionsprocessen, som beskrives i de efterfølgende afsnit.  
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2.3.1. REVISIONSPROCESSEN 

Revisionsprocessen består af 5 delelementer: Klientaccept, planlægning, udførelse, afslutning og 

rapportering. Illustration fremgår af bilag R. Elementerne eller ”aktiviteterne” er sammenhæn-

gende og skal ses som en iterativ og kontinuerlig proces. Det vil sige, at revisor skal revurdere 

aktiviteterne på alle tidspunkter af revisionen og sikre, at der er sammenhæng mellem aktivite-

terne, således at revisors planlagte reaktioner på identificerede risici, skal foretages ved udfø-

relsen af revisionen.   

2.3.2. KLIENTACCEPT 

Som nærmere beskrevet i afsnit 2.4, er det en forudsætning, at revisor er uafhængig og kompe-

tent. Inden revisor foretager planlægning, skal der således foretages en klientaccept af det på-

gældende klientforhold, jf. ISQC 1.  

Formålet med klientaccept er, at minimere revisionsrisikoen, som beskrives nærmere i afsnit 

2.3.3.3. Årsagen hertil er, at samarbejdet med en klient med lav integritet og moral, måske vil 

medføre større risiko for, at årsrapporten indeholder væsentlig fejlinformation. Endvidere skal 

revisor i forbindelse med klientaccept foretage en vurdering af, om revisor er uafhængig i relati-

on til den pågældende klient og ikke mindst om revisor har den fornødne ekspertise. 

Herudover vil revisor foretage en risikovurdering ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. 

2.3.3. PLANLÆGNING 

Planlægning af revisionen foretages med henblik på at revisionen udføres effektivt, jf. ISA 300 

afsnit 4, og foretages i henhold til gældende standarder, der bruges som retningslinjer for revi-

sorers arbejde. De standarder, der primært omhandler revisors arbejde i forbindelse med plan-

lægning af en revisionsopgave, er hovedsageligt ISA 300, ISA 315 og ISA 330.  

Planlægningsaktiviteten består af 4 underaktiviteter7 som behandles i de følgende afsnit. 

2.3.3.1. FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDEN OG INTERN KONTROL 

Revisor skal opnå forståelse for virksomhedens og dens omgivelser, herunder dens interne kon-

trol, hvilket efter ISA 315 omfatter følgende forhold: 

i. Branche- og lovgivningsmæssige forhold 

ii. Virksomhedens art 

iii. Virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis 

                                                           

7 Kilde: ISA 315, afsnit 11 
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iv. Virksomhedens mål og strategier 

v. Måling og gennemgang heraf 

2.3.3.2. VÆSENTLIGHEDSNIVEAU 

Formålet med revision er at afgive en erklæring om, hvorvidt virksomhedens årsrapport giver et 

retvisende billede uden væsentlige fejl og mangler. Væsentlighed i forbindelse med revision be-

handles efter ISA 315 og ISA 320, hvor der særligt iagttages følgende beskrivelse, jf. ISA 320 af-

snit 2 punkt 1: 

”fejlinformationer, herunder udeladelser, betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som brugere 

træffer på grundlag af regnskabet” 

Revisor skal således tage stilling til et væsentlighedsniveau, under hensyntagen til regnskabsbru-

gerne. Dog fremgår det efter ISA 320 afsnit 2 punkt 3, at: ”vurderinger vedrørende forhold, der 

er væsentlige for regnskabsbrugere, er baseret på overvejelser om de almindelige behov for fi-

nansielle oplysninger hos brugere som en samlet gruppe(2). Der tages ikke hensyn til fejlinforma-

tionens mulige indvirkning på bestemte individuelle brugere, hvis behov kan variere meget.” 

Jævnfør ISA 320 afsnit 4 fremgår det, at revisor med rimelighed forudsætter at regnskabsbru-

gerne bl.a. har en rimelig viden om regnskabsvæsen, en vilje til at læse oplysningerne i regnskabet 

med omhu, samt forstår at regnskaber revideres ud fra niveauer af væsentlighed. 

Fastlæggelse af væsentlighedsniveau foretages herefter af revisor ud fra dennes faglige vurde-

ring, da der ikke findes nogle præcist angivne kvalitative kriterier for væsentlighed i standarder. 

Der bør fastsættes et væsentlighedsniveau for: 

a) regnskabet som helhed 

b) bestemte grupper af transaktioner, balanceposter eller oplysninger, hvis dette er rele-

vant 

2.3.3.3. RISIKOVURDERING 

Revisors risikovurdering behandles særligt jf. ISA 315 og ISA 320, og omfatter, at revisor identifi-

cerer og vurderer risici for væsentlig fejlinformation, hvilket tager udgangspunkt i revisionsrisi-

komodellen (illustration af revisionsrisikomodellen fremgå af bilag S), hvor 

Revisionsrisikoen = Iboende risiko  x  Kontrolrisiko  x  Opdagelsesrisiko 

Som det fremgår, fastlægges revisionsrisikoen som en funktion af den iboende risiko, kontrolrisi-

koen og opdagelsesrisikoen, hvor revisor udelukkende har mulighed for at påvirke opdagelsesrisi-
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koen, og bør således afmåle sin revision i forhold til vurdering af regnskabspostens iboende risiko 

og virksomhedens kontrolrisiko på området. 

Opdagelsesrisikoen kan påvirkes af revisor, fx ved at udvide stikprøvestørrelsen mv. Denne rela-

terer sig dog også til eksempelvis ineffektiv eller fejlagtig anvendelse af revisionsmetoder. 

Kontrolrisikoen kan påvirkes af klienten, og vil afhænge af eventuelle svagheder ved det interne 

kontrolmiljø. 

Den iboende risiko kan ikke påvirkes8. Den iboende risiko kan vedrøre forhold ved en regnskabs-

post, fx vil regnskabsposter med regnskabsmæssigt skøn typisk have en stor iboende risiko. Den 

iboende risiko kan også omfatte regnskabet som helhed, fx vil der være en iboende risiko i regn-

skabet som følge af ledelsens manglende kompetencer. 

Revisor skal anvende sin risikovurdering til fastlæggelse af arten, tidsmæssig placering og om-

fanget af revisionshandlinger på de enkelte poster i regnskabet.  

Fastlæggelsen af risici for væsentlig fejlinformation skal foregå på regnskabsniveau og revisi-

onsmålsniveau for transaktionstyper, saldobalanceposter og oplysninger.  

Risici på regnskabsniveau er risici af generel karakter og omfatter regnskabet som helhed. Disse 

kan have en påvirkning på revisionsmålene og kan blandt andet opstå ved ledelsens manglende 

kompetencer.  

Risici på revisionsmålsniveau opdeles på 3 kategorier (jf. ISA 315, A111). Se bilag T for illustration. 

Revisor skal identificere risici og vurdere hvorvidt de identificerede risici er betydelige. Eksempel-

vis kan revisor identificere en betydelig iboende risiko på revisionsmålet værdiansættelse i relati-

on til vurdering af en vurderet markedspris på en ejendom, idet der foreligger et regnskabsmæs-

sigt skøn med flere usikre faktorer til grundlag for denne vurdering. 

For at imødegå de identificerede risici på revisionsmålsniveau fastlægges revisors reaktioner 

herpå i revisionsstrategien.  

2.3.3.4. REVISIONSSTRATEGI 

Revisor skal vælge en revisionsstrategi med henblik på at afdække de identificerede risici, både 

på regnskabs- og revisionsmålsniveau. Her anvendes særligt ISA 330 om revisors reaktion på 

vurderede risiko. Revisionsstrategien fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko: 

                                                           

8 Den iboende risiko kan påvirkes gennem fx valg af regnskabspraksis, valg af forretningsområder/aktiviteter/finansiering mv. samt 
tilrettelæggelse af forretningsgange, hvor sidstnævnte dog lapper lidt over kontrolrisikoen. For eksempel kan andelsboligforeningen 
vælge om ejendommen skal indregnes til kostpris eller dagsværdi. Der foreligger kun høj iboende risiko ved at indregne ejendommen til 
dagsværdi.  
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Væsentlig post men ingen risici => krav om revision  

Væsentlig post og risici => krav om mere revisionsbevis 

Væsentlig post og betydelige risici => krav om endnu mere revisionsbevis 

Revisor skal overveje om revisionen skal udføres ved substanshandlinger og/eller test af kontrol-

ler.  

2.3.4. UDFØRELSE 

Når revisor har udført planlægning af opgaven, skal revisor indsamle tilstrækkeligt og egnet revi-

sionsbevis, således revisionsrisikoen reduceres til et acceptabelt lavt niveau for at revisor kan 

afgive en påtegning uden modifikationer. Revisor skal udføre revisionen i henhold til planlægnin-

gen, og skal ved revisionshandlinger opnå revisionsbevis.  

2.3.4.1. REVISIONSHANDLINGER 

Revisionshandlingerne inddeles efter ISA 500 A10 overordnet i følgende: 

a. Test af kontroller 

b. Substanshandlinger 

Substanshandlinger omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger jf. ISA 330 afsnit 4a. 

Test af kontroller anvendes, for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for relevante kon-

trollers funktionalitet9. Test af kontroller anvendes udelukkende når virksomheden vurderes at 

have et godt internt kontrolmiljø.  

Substanshandlinger består af analytiske handlinger, der omfatter revisors analyse af niveau og 

udvikling i konkrete nøgletal, og test af detaljer, der vedrører test af de kvantitative forhold, dvs. 

posternes indhold – ikke at forveksle med test af kontroller, som vedrører test af posternes 

tilblivelse.  

2.3.5. AFSLUTNING 

Revisor skal opnå høj grad af sikkerhed for 

• At regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation herunder udeladelser, der ”med 

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske 

beslutninger, der træffes på grundlag af regnskabet”10. 

                                                           

9 Kilde: ISA 330, afsnit 8 

10 Kilde: ISA 300 afsnit 6, 2. punktum 
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• At regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de egnede kriterier 

Dette opnås ved hjælp af revisionsbeviser, hvor bevisstyrken måles ud fra om beviset er tilstræk-

keligt og egnet, jf. ISA 500, hvor tilstrækkelighed vedrører bevisets kvantitet og egnethed vedrø-

rer bevisets kvalitet. Det bemærkes at bevisets egnethed er den dominerende faktor. 

Revisionsbevisets tilstrækkelighed vedrører bevisers kvantitet.  Vurdering af om revisionsbeviset 

er tilstrækkeligt sker efter revisors professionelle vurdering i forhold til revisors risikovurdering. 

Hvis revisor har forventninger om høj risiko for væsentlig fejlinformation, bør dette afspejles i 

revisionsbevisets mængde. For eksempel vil stikprøvestørrelsen øges. 

Revisionsbevisets egnethed vedrører bevisers kvalitet. Revisors overvejelser omkring hvilke typer 

af revisionshandlinger der skal anvendes og hvornår de udføres. Vurdering af om revisionsbeviset 

er egnet sker efter revisors professionelle vurdering i forhold til følgende faktorer: 

• Relevans – testretningen  

• Pålidelighed – kilde, art og omstændigheder 

ad relevans: For at vurdere bevisets relevans, er det nødvendigt at klarlægge testretningen. Vur-

dering af bevisers relevans skal således ses i forhold til et givet revisionsmål. For eksempel vil 

inspektion af ejendommen ikke være egnet i relation til revisionsmålet rettigheder. 

ad pålidelighed: For at vurdere bevisets pålidelighed, er det nødvendigt at klarlægge forhold om-

kring kilden, arten, og omstændighederne  

Kilden: vurderes i forhold til i) om der er tale om en uafhængig tredjemand, ii) kilders kvalifikatio-

ner og omhu, og iii) kildens objektivitet. 

Arten: vurderes i forhold til om der er tale om skriftlige/elektroniske dokumenter, eller mundtlige 

udtalelser.  

Omstændighederne: vurderes i forhold til a) om styrken af interne kontroller ved vurdering af 

interne kilders kompetence, og b) tidsmæssige forhold. 

2.3.6. RAPPORTERING 

Når revisionen er afsluttet, skal revisor rapportere herom. Jf. ISA 200 afsnit 11 punkt b, skal revi-

sor:  i) Forsyne regnskabet med en erklæring  

 ii) Kommunikere som krævet af ISA’erne i overensstemmelse med revisors observationer 

Herudover, som et særligt dansk fænomen, skal revisor udarbejde et revisionsprotokollat.  
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2.3.6.1. ERKLÆRING – EKSTERN RAPPORTERING 

Erklæring efter ISA 700 omhandler revisors erklæring om revision af et regnskab. Denne erklæ-

ring benævnes som revisors påtegning. Påtegningen fremgår som en del af den samlede årsrap-

port, og anvendelsen er således målrettet til regnskabsbrugerne.  

Revisionspåtegningen skal give en beskrivelse af, hvad revisionen omfatter og hvordan den udfø-

res. Revisor skal sluttelig bekræfte, at de opnåede revisionsbeviser er tilstrækkelige og egnede 

til, at denne kan drage sin konklusion heraf. Som udgangspunkt er det formålet at revisor afgiver 

en ”blank” påtegning, men der kan også være forhold der kræver at revisor udtrykker en konklusi-

on med modifikationer og/eller supplerende oplysninger, som behandles i de følgende afsnit.  

2.3.6.1.1. SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

ISA 706 omhandler forhold, der kræver, at revisor skal give supplerende oplysninger. Dette kan 

omfatte forhold i regnskabet eller forståelse af revisionen. 

Der er tale om situationer, hvor revisor ”finder det nødvendigt at henlede brugerens opmærk-

somhed på et forhold, som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende 

for brugernes forståelse af regnskabet”11. Det er således vigtigt at påpege, at revisor skal henvi-

se til information der allerede er præsenteret i regnskabet. 

Som et særligt dansk fænomen, skal revisor endvidere give supplerede oplysninger om andre for-

hold (visse lovovertrædelser og muligt ledelsesansvar). Dette vil eksempelvis omfatte lovover-

trædelser eller ansvarspådragende forhold. 

2.3.6.1.2. MODIFIKATIONER 

Begrebet ”modifikationer” sidestilles overordnet med erklæringsbekendtgørelsens begreb ”for-

behold”. Årsager til at revisor skal afgive en påtegning med modifikationer, jf. ISA 705 afsnit 6: 

• Uenighed med ledelsen 

• Begrænsning i revisors arbejde 

Revisor skal vurdere hvorvidt der er tale om forhold der er væsentlige og/eller gennemgribende. 

Væsentlighed er tidligere behandlet jf. planlægningsfasen afsnit 2.3.3. Om forholdet er gennem-

gribende henviser særligt til generalklausulen i ÅRL § 11 om det retvisende billede, og kan berøre 

ét eller flere elementer i regnskabet. 

                                                           

11 Kilde: ISA 706 afsnit 6. 
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Forbeholdet skal altid indledes med en tekst der beskriver grundlaget for forbeholdet, hvorefter 

der skal afgives én af følgende konklusioner, som endvidere er afbilledet i bilag U: 

• Konklusion med forbehold (ISA 705 afsnit 7a), når revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, 

at fejlinformationer er væsentlige, men ikke gennemgribende 

• Konklusion med forbehold (ISA 705 afsnit 7b), når revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 

men at revisor kan konkludere, at de mulige fejlinformationer er væsentlige, men ikke gennemgribende. 

• Afkræftende konklusion (ISA 705 afsnit 8), når revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at 

fejlinformationer er væsentlige og gennemgribende 

• Manglende konklusion (ISA 705 afsnit 9), når revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og det 

konkluderes at forholdet muligvis er væsentligt og gennemgribende 

Som et særligt dansk oplysningskrav, skal revisor endvidere oplyse såfremt revisor ikke mener at 

Generalforsamlingen bør godkende regnskabet. 

2.3.6.2. KOMMUNIKATION – INTERN RAPPORTERING 

Udover erklæringen, hvis anvendelse er målrettet samtlige regnskabsbrugere, interne såvel som 

eksterne, er der andre påkrævede og mulige kommunikationsmidler, revisor kan gøre brug af i 

forbindelse med revision af et årsregnskab. Dette beskrives særligt i ISA 260, som omhandler 

kommunikation med den øverste ledelse og ISA 265, som vedrører særlige krav til kommunikation 

med den øverste ledelse omkring forhold der vedrører det interne kontrolmiljø. ISA 260 beskrives 

nærmere i det følgende. 

2.3.6.2.1. REVISIONSPROTOKOL 

Revisionsprotokollen er et særligt dansk fænomen, og protokollen er til bestyrelsens interne 

brug. Kravet fremgår af revisorlovens § 20, hvorefter protokollen skal forelægges den øverste 

ledelse, inden ledelsens behandling og godkendelse af årsrapporten. Det er et krav, at alle med-

lemmer af den øverste ledelse med deres underskrift skal bekræfte, at de er bekendt med ind-

holdet af revisionsprotokollen. 

Revisorloven opstiller særlige krav, til forhold der som minimum skal omtales, herunder omtale af 

revisionsarbejder af væsentlige og risikofyldte områder, uddybning af modifikationer og supple-

rende oplysninger mv. Det er et naturligt krav at formuleringen er entydig, klar og forståelig. 

2.4. HVEM UDFØRER REVISION? 

Revision af årsregnskaber efter ÅRL kan udelukkende udføres af en godkendt revisor (statsau-

toriseret eller registreret) jf. ÅRL § 135A, hvorefter fundamentet for ”revisorprofessionen”12 er 

                                                           

12 Kilde: ”Danske perspektiver på revisorer og revision” s. 11, 4. punktum. 
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opstået. Krav om, at revisionen udføres af en godkendt revisor, har således ofte fundet anven-

delse, også på emner, der ikke er omfattet af ÅRL.  

2.4.1. GOD REVISORSKIK 

Som det fremgår af afsnit 2.1.2.2 omhandlende teorier om revision, vil en revisors udtalelse om et 

emne kunne tilføre troværdighed. Denne troværdighed forudsætter dog, at den der udfører re-

visionen er kompetent og uafhængig. 

2.5. DELKONKLUSION 

Beskrivelse af generel teori om revision, revisors rapportering og revisors risiko 

Revision defineres som en efterprøvelse af forhold i årsregnskabet, og har til formål at tilføre en 

troværdighed til årsregnskabet, som forudsætter at revisionen udføres af en revisor, der er 

kompetent og uafhængig. Dette behov kan særligt begrundes med den informationsasymmetri 

der må forekomme mellem regnskabsbrugerne. 

Revisor udfører således revision med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for at der ikke fo-

rekommer væsentlige fejl og mangler. Revisionen foretages som en proces bestående af 5 aktivi-

teter: klientaccept, planlægning, udførelse, afslutning og rapportering.  

Gennem klientaccept, skal revisor overveje om der foreligger forhold der gør, at hun ikke kan på-

tage sig den pågældende opgave. Vurderes det, at hun kan påtage sig opgaven, foretages plan-

lægning, hvor revisor skal opnå forståelse af virksomheden og således foretage risikovurdering 

på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, med henblik på at fastlægge en revisionsstrategi. 

Udførelse af revisionen skal ske i henhold til planlægningen. Ved afslutning af revisionen, skal re-

visor vurdere om det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet.  

I bekræftende fald, kan der som udgangspunkt afgives en blank påtegning. Såfremt revisor ikke 

kan opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal der gives en modificeret påtegning. Der kan 

endvidere være situationer hvor revisor skal give en supplerende oplysning i forlængelse af kon-

klusionen i påtegningen. 
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3. ANDELSBOLIGFORENINGER 
3.1. HVAD ER EN ANDELSBOLIGFORENING 

Andelsboliger udgør godt 7 % af det samlede boligmarked; i hovedstadsområdet er andelsboligen 

den mest udbredte boligform, idet andelsboliger udgør ca. 33 % af boligerne13. 

Andelsboligforeninger er foreninger, hvor medlemmerne har indgået aftale med hinanden om i 

fællesskab at eje og anvende en ejendom. Man køber således ikke en andelsbolig, man køber et 

andelsbevis med tilhørende eksklusiv brugsret til en specifik lejlighed. Man er herefter medlem af 

en andelsboligforening og ejer en andel af foreningens formue.  

Som en positiv konsekvens heraf, skal man ikke betale ejendomsværdiskat, som man ville gøre hvis 

man havde en ejerlejlighed. Friholdelsen for ejendomsværdiskat er et grundlæggende økonomisk 

aspekt ved andelsboligkonstruktionen. 

Som en negativ konsekvens heraf, kan man som andelshaver kun optage banklån og ikke realkre-

ditlån, hvorefter renten alt andet lige vil være højere. Dog skal det bemærkes at andelsboligfor-

eningen kan optage realkreditlån. Som en yderligere negativ konsekvens bemærkes det, at an-

delshaverne ikke opnår fradrag for renteudgifter i andelsboligforeningen, idet andelsboligfor-

eninger er et selvstændigt skattesubjekt.  

I de efterfølgende afsnit vil der være en beskrivelse af centrale begreber i relation til en andels-

boligforening. Hernæst vil der være en beskrivelse af historik og lovregulering. Endeligt vil der 

være en identifikation af andelsboligforeningens interessenter og deres interesser. 

3.2. CENTRALE BEGREBER 

3.2.1. ANDELSHAVER OG ANDELSBEVIS 

Når man køber et andelsbevis i en andelsboligforening bliver man andelshaver. Man ejer herefter 

en andel af andelsboligforeningens formue og er medlem af foreningen.  

3.2.2. EKSKLUSIV BRUGSRET OG BOLIGAFGIFT 

Man ejer ikke en andelsbolig, men et andelsbevis. Med andelsbeviset erhverver man eksklusiv 

brugsret til en specifik bolig, som andelsboligforeningen ejer. Man betaler herefter en månedlig 

boligafgift, der primært dækker over foreningens løbende vedligeholdelse og driftsudgifter samt 

renter og afdrag på prioritetsgæld.  

                                                           

13 Kilde: http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/salg-af-andelsbolig/andelsboligens-kendetegn/  
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3.2.3. ANDELSKRONEN OG PRISEN FOR EN ANDEL 

Prisen for en andelslejlighed er underlagt prismaksimeringsbestemmelsen efter andelsboligfor-

eningslovens § 5, som herefter ikke må overstige ”værdien af andelen i foreningens formue, for-

bedringer i lejligheden, og den vedligeholdelsestilstand”. Værdien af andelen opgøres på baggrund 

af indskuddets nominelle værdi gange ”andelskronen”. 

3.2.4. OVERPRISSAG 

Hvis en køber af en andel kan påvise, at der er betalt for meget for andelen i henhold til AfbL § 5, 

er der grundlag for en overprissag. Årsager hertil er enten fejl i beregningen eller grundlaget for 

beregningen (fx valuarvurdering, dagsværdi for renteswap mv.) 

3.3. HISTORIK 

De første andelsboliger fandt særlig udbredelse i slutningen af 1800-tallet, men forholdet var 

langt mere at betegne som et udlejningsforhold. I 1920’erne blev der givet offentlig støtte til 

byggeforeninger, hvor der således tilkom flere andelsboligforeninger. Langt størstedelen af disse 

var forløbere til den almene boligsektor der eksisterer i dag, men nogle fortsatte med at være 

andelsboligforeninger, som vi kender dem i dag14. 

I Ejerlejlighedsbetænkningen af 1965 fremgår de første overvejelser, om man, som følge af ud-

bredelsen af andelsboligforeninger, burde overveje en generel lovregulering15 . På daværende 

tidspunkt kunne lejelovens regler i et vist omfang finde analog anvendelse16, men der var særligt 

betænkeligheder omkring ”overpriser” ved videresalg af andelsboligerne. I 1967 indførte man så-

ledes en ågerbestemmelse, som i praksis blev anvendt som en egentlig prismaksimeringsbe-

stemmelse i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.  

I 1970’erne blev der indført ”tilbudspligt” i forbindelse med salg af udlejningsejendommen. Som 

følge af huslejereguleringen blev ejendommen handlet billigt, hvormed andelsboligforeningerne 

kunne blive stiftet med en rimelig sund økonomi. Dette medførte en ekspansion af andelsbolig-

foreninger helt frem til i dag. 

Som følge heraf blev der i 1976 indført en egentlig lovgivning for andre bofællesskaber end ejer-

lejligheder, men denne blev politisk hastet igennem som følge af andre forhold. Man arbejdede 

således videre med henblik på en senere fremsættelse af et lovforslag til yderligere regler, der 

                                                           

14 Kilde: ”Andelsboliger” side 22 sidste afsnit 

15 Kilde: ”Betænkning nr. 395/1965, Betænkning angående ejerlejligheder m.v.” side 31, refereret og omtalt jf. ”Andelsboligforeningslo-
ven med kommentarer” side 21 1. afsnit. 

16 Kilde: ”Andelsboligforeningsloven med kommentarer” side 21, 3. afsnit. 
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kunne afhjælpe boligfællesskabernes problemer, og således vedtog man i 1979 lov nr. 239 om an-

delsboligforeninger og andre bofællesskaber, benævnt Andelsboligforeningsloven (AbfL). Den 

hidtidige ågerbestemmelse fra 1967 blev nu overført til AbfL § 5, hvor man indførte en egentlig 

prismaksimeringsbestemmelse, hvis direkte formål var at forhindre ”urimelige gevinster”17. 

Allerede i november 1980 var AbfL udsat for en omfattende lovændring. Der var primært tale om 

et tillæg til lovteksten omhandlende ”overdragelsesregler”, herunder regler om stiftelse, hvem 

der kunne være medlemmer og overdragelse af andele, men også en ændring af prisfastsættel-

sen. Herefter har AbfL været udsat for flere lovændringer henover årene.  

I 1981 blev det muligt at bygge andelsboliger med støtte fra stat og kommune, hvor de garante-

rede for realkreditlånene i forbindelse med byggeriet. Støtteordningen ophørte i 2004, hvor man 

endvidere indførte § 6a omkring adgang til at pantsætte og gøre udlæg i andelsboliger. Formålet 

hermed var ”at lette omsætningen af private andelsboliger og fremme muligheden for, at andels-

haverne kan få finansieret moderniseringer af andelsboligen.”18 Det bemærkes at reglen er præ-

ceptiv, og kan ikke modsættes i foreningens vedtægter. Dog kan retten begrænses efter § 6a 

stk. 2, hvor ”andelshaveren ikke mod sikkerhed i andelen må optage lån, som overstiger 80 pct. af 

pantets værdi på lånetidspunktet.”. En sådan begrænsning skal fremgå af foreningens vedtæg-

ter. 

Indtil 2008 anvendtes forskellige vurderingsprincipper for andelsboligforeninger der var opført 

med offentlig støtte. I lov nr. 489 af 12/6 2009 ophævede man denne skelnen, hvorefter alle an-

delsboligforeninger skulle anvende samme vurderingsprincipper.  

De 2 sidstnævnte forhold er efterfølgende omtalt, i positive såvel som negative vendinger, som 

en liberalisering af andelsmarkedet. Set i lyset af det stagnerede ejendomsmarked med massive 

fald i boligpriserne, der indtrådte i slutningen af 2007, har der efterfølgende været faldende til-

tro til andelsboligen i den brede offentlighed. Kritikere mener at liberaliseringen har været døds-

stødet til den oprindelige andelstanke om billige boliger til fællesskabet19. 

3.4. REGULERING AF ANDELSBOLIGFORENINGER 

Andelsboligforeninger reguleres af: 

• Andelsboligforeningsloven (AbfL) 

• Vedtægterne  

                                                           

17 Kilde: ”Andelsboligforeningsloven med kommentarer” side 169 sidste afsnit. 

18 Kilde: ”Andelsboligforeningsloven med kommentarer” side 47, 2. afsnit, 7. punktum 

19 Kilde: “Social life and moral economies in Danish cooperative housing community, property and value” side 90. 
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• Husordenen supplerer med praktiske anordninger 

Ovenstående beskrives kort i de følgende afsnit. 

3.4.1. ANDELSBOLIGFORENINGSLOVEN 

Andelsboligforeningsloven udstikker rammerne for andelsboligforeningens virke. Der henvises 

særligt til bestemmelserne i Kapitel II.  

En relativ stor del af kapitel II omhandler stiftelse af en andelsboligforening. Det er bemærkel-

sesværdigt, at alle lejere skal tilbydes medlemskab efter Abfl § 2 stk. 3, og stiftelse kan kun gen-

nemføres hvis minimum 1/3 af ejendommens lejere ønsker det. Endvidere omhandler loven pri-

mært bestemmelser i relation til overdragelse af en andel. Der er således ingen direkte bestem-

melser i relation til foreningens årsregnskab og revisionen heraf, men indirekte fremgår be-

stemmelser, som revisor særligt skal være opmærksom på, som beskrives i det følgende. 

De væsentligste §§ er omtalt i ovenstående afsnit om den historiske udvikling af AbfL. 

3.4.2. VEDTÆGTER 

Andelsboligforeningens vedtægter indeholder de nærmere regler om andelsboligforeningens vir-

ke. Da disse ikke kan forventes at dække alle tænkelige situationer, har det i flere tilfælde vist sig 

nødvendigt at fortolke reglerne, eller anlægge den faste praksis betydning, på trods af at dette i 

nogle tilfælde har medført en bortfortolkning af bestemmelserne i vedtægterne20. 

Jf. AbfL § 7 pålægges økonomi- og erhvervsministeren at udarbejde ”en vejledende normalved-

tægt for en andelsboligforening. Denne er senest opdateret jf. notat udgivet af Erhvervs- og 

byggestyrelsen af d. 27.12.200621. Normalvedtægten er udelukkende vejledende, idet der som ud-

gangspunkt gælder aftalefrihed. Andelsboligforeningens vedtagne vedtægter er således gæl-

dende i det omfang der ikke er noget lovmæssigt til hinder herfor. 

3.5. ÅRSREGNSKABET 

3.5.1. LOVMÆSSIG REGULERING OG HIERARKI 

Det følger indirekte af AbfL § 6, at andelsboligforeninger skal aflægge årsregnskab. Efter ÅRL § 

3 stk. 2 skal andelsboligforeninger som udgangspunkt aflægge årsregnskab efter reglerne for 

regnskabsklasse A, men kan dog vælge dele eller hele regelsættet for øvrige regnskabsklasser.  

                                                           

20 Kilde: ”Andelsboliger” side 27 3. afsnit ff 

21 Link: http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/normalvedtaegter.pdf  
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Årsregnskabet skal endvidere udarbejdes efter særlige krav jf. Andelsboligforeningsloven samt 

eventuelle særbestemmelser i foreningens vedtægter. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet ”Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der 

aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven”, som udkom december 2010. 

Hovedreglen er, at loven går forud for øvrige retskilder, hvorefter vedtægterne og erhvervssty-

relsens vejledning vil ligge nederst i hierarkiet, men det bemærkes, at det ikke fremgår hvilket 

regelsæt der går forud for det andet. De almene fortolkningsprincipper udviklet af retspraksis 

giver ikke umiddelbart en løsning på problemet. Det juridiske princip ”Lex specialis”22, kan argu-

mentere for begge regelsæt som værende ”det specielle” regelsæt.  

Uoverensstemmelser mellem ÅRL og AbfL 

Indledningsvist fremgår det, af AbfL §5 stk. 5, at andelsværdiberegning skal indsættes som en 

note i årsregnskabet. Af erhvervsstyrelsens vejledning fremgår følgende i et afsnit med over-

skriften ”Andelsboligforeningsloven eller årsregnskabsloven” 

”Beregningen er derfor indarbejdet som en note i modelregnskabet, men det skal for god ordens 

skyld bemærkes, at beregningen ikke er omfattet af krav i årsregnskabsloven, men som nævnt 

netop følger af andelsboligforeningsloven. Det medfører at der kan være forskel på opgørelsen 

af foreningens egenkapital efter årsregnskabsloven og opgørelsen af andelsværdien efter an-

delsboligforeningsloven.”23 

Det kan, på baggrund heraf, dog ikke udledes, at AbfL dermed går forud for ÅRL, idet det udeluk-

kende fremgår, at der kan være forskel på værdierne. Der ses dog at være en ikke uvæsentlig 

problemstilling omkring anvendelse af flere værdiansættelsesmetoder i en årsrapport. Dette 

forhold diskuteres i afsnit 5.6.2.1.1, hvortil der henvises. 

I forlængelse heraf, som et væsentligt eksempel på en uoverensstemmelse, fremhæves det, at 

ejendommen efter ÅRL ikke kan indregnes i årsregnskabet til offentlig vurdering. Men i den særli-

ge note til opgørelse af andelskronen, som følger af AbfL, kan den offentlige vurdering anvendes. 

Erhvervsstyrelsens vejledning og modelregnskab lægger umiddelbart op til, at ÅRL finder anven-

delse på årsregnskabet, og AbfL udelukkende finder anvendelse på den særlige note hvor andels-

kronen opgøres. Erhvervsstyrelsen skriver dog som vejledende tekst hertil en frase, som umid-

                                                           

22 Lex specialis, juridisk fortolkningsprincip udviklet i retspraksis, hvor en lovregel i en speciallov går forud for lovregel af mere generel 
karakter der dækker samme område 

23 Kilde: ”Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslo-
ven” side 4. 
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delbart kun muliggør anvendelse af den offentlige ejendomsvurdering såfremt den er ”vurderet 

anvendelig som indikator for dagsværdien”24  

Det må således udledes, at Erhvervsstyrelsens mener, at ÅRL træder forud for AbfL  

Uoverensstemmelser mellem ÅRL og Erhvervsstyrelsens vejledning 

Af Erhvervsstyrelsens vejledning, fremgår nogle forhold, hvor det fremhæves, at andelsboligfor-

eningen skal afvige fra reglerne i ÅRL. I det følgende nævnes som et eksempel herpå, forholdet 

omkring værdiansættelse af ejendommen til kostpris. 

Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning, foreligger der krav om ”at vurdere, om ejendommen er fal-

det i værdi. I så fald skal ejendommen nedskrives til denne lavere værdi”25 dvs. kravet efter ÅRL § 

42 krav om nedskrivning til genindvindingsværdien hvis denne er lavere26.  

Det fremgår endvidere af Erhvervsstyrelsens vejledning, at der IKKE er krav om at der afskrives 

på ejendommen, som følger af ÅRL § 43. I en fodnote hertil fremgår følgende: 

”Hermed adskiller andelsboligforeninger sig fra almindelige erhvervsvirksomheder (…), der af-

lægger årsregnskab efter regnskabsklasse A” 

Således skal andelsboligforeninger, ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning, afvige fra bestemmel-

serne i ÅRL. 

Det kan således konkluderes, at Erhvervsstyrelsens vejledning positivt definerer afvigelser til 

bestemmelserne i ÅRL, hvorefter Erhvervsstyrelsens vejledning, må anses at være Lex posteri-

or27, desuagtet at der er tale om en vejledning og ikke en lov, hvorfor den retmæssige virkning, alt 

andet lige er til diskussion og dermed en væsentlig usikkerhed i relation til andelsboligforeningers 

aflæggelse af et årsregnskab. 

3.5.2. ÅRSREGNSKABSLOVEN OG ERHVERVSSTYRELSENS VEJLEDNING 

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning, at andelsboligforeninger som udgangspunkt, skal 

aflægge årsregnskab efter reglerne for regnskabsklasse A.  

                                                           

24 Kilde: ”Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslo-
ven” side 31 afsnittet ”Eksempel på opgørelse af andelsværdi med ejendom til offentlig vurdering (§5, stk. 2, litra c)”, 1. afsnit, andet 
punktum. 

25 Kilde: ”Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslo-
ven” side 8, sidste afsnit under overskriften ”Ejendommen” 

26 Det bemærkes at ÅRL § 42 er en bestemmelse der vedrører regnskabsklasse B. Det må således tolkes at Erhvervsstyrelsen finder 
denne nedskrivningspligt nødvendig, under henvisning til de grundlæggende krav i ÅRL kapitel 3. 

27 Lex posterior, juridisk fortolkningsprincip udviklet i retspraksis, hvorefter den yngste lov går forud, for ældre love. 
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Grundlæggende kræves det, at årsregnskabet følger generalklausulen jf. ÅRL § 11 om at regn-

skabet skal give et retvisende billede af andelsboligforeningens økonomiske forhold. Kvalitetskrav 

jf. ÅRL § 12 stk. 3 kræver at oplysningerne skal være relevante og pålidelige for regnskabslæse-

ren. Det retvisende billede suppleres endvidere af de grundlæggende forudsætninger der frem-

går af ÅRL § 13: 

Erhvervsstyrelsens vejledning fremhæver flere af disse og supplerer herefter med vejledning til 

de enkelte poster og elementer i årsregnskabet (s. 7-11). Herefter foreligger der et ”modelregn-

skab” s. 12-32, som ifølge vejledningens indledning er ”den vigtigste del af vejledningen”.  

Det bemærkes, at bestemmelserne i ÅRL for regnskabsklasse A er relativt begrænsede, hvorfor 

man i større grad må søge information i ÅRL’s kapitel 3 om de grundlæggende krav til årsrappor-

ten. Dette følger tillige af kommentarerne til ÅRL § 20 der omhandler indregning og måling af 

aktiver og forpligtelser. 

I forlængelse heraf, bemærkes det, at Erhvervsstyrelsens positivt afgrænser sig fra specifikke 

bestemmelser i ÅRL, §§ 42 og 43 (jf. afsnit 3.5.1 ovenfor om uoverensstemmelser mellem ÅRL og 

Erhvervsstyrelsens vejledning). Disse bestemmelser vedrører regnskabsklasse B, hvormed Er-

hvervsstyrelsen lægger op til at der tillige søges inspiration i ÅRL’s bestemmelser for regnskabs-

klasse B. 

I de følgende afsnit findes en beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af udvalgte po-

ster i et årsregnskab for en andelsboligforening. 

3.5.3. EJENDOMMEN  

Ejendommen vil som en altoverskyggende hovedregel udgøre en absolut væsentlig post i regnska-

bet for en andelsboligforening.  

3.5.3.1. DEFINITION OG INDREGNING 

Ejendommen defineres som værende et fysisk aktiv, som er bestemt til vedvarende brug28. Ejen-

dommen præsenteres i balancen under materielle anlægsaktiver. 

3.5.3.2. MÅLING 

Efter andelsboligforeningslovens § 5 stk. 2 kan andelsboligforeningen vælge mellem 3 forskellige 

værdiansættelsesmetoder: 

A) Anskaffelsesprisen 

                                                           

28 Kilde: ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 221 
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B) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom – valuarvurdering 

C) Den seneste offentlige ejendomsvurdering 

Det bemærkes, under henvisning til afsnit 2.5.2, at Erhvervsstyrelsens vejledning udelukker punkt 

C, med yderligere en bemærkning om at ”Den offentlige ejendomsvurdering kan som udgangs-

punkt ikke anses for et udtryk for dagsværdien.”29. Denne værdiansættelsesmetode er ej heller 

omfattet af bestemmelserne i ÅRL. 

Ad A – Anskaffelsesprisen: udgør den pris, som foreningen har betalt for ejendommen da for-

eningen blev stiftet. Såfremt foreningen har udført tilbygning eller forbedringer på ejendommen 

tillægges værdien heraf til kostprisen, iht. Abfl § 5 stk. 3. Der sondres på sædvanligvis mellem 

vedligeholdelse og forbedringer. 

Jf. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) bør denne metode primært anvendes 

”ved nybyggede ejendomme, hvor værdien af ejendommen ikke er steget endnu”30. 

Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning, foreligger der krav om at nedskrive til genindvindingsværdi-

en hvis denne er lavere. Bestyrelsen har således et ansvar for at vurdere om der foreligger indi-

kationer på at dagsværdien er lavere end kostprisen. Endvidere fremgår det, at der ikke er krav 

om at der afskrives på ejendommen. 

Ad B – Valuarvurdering: Ejendommens kontante handelsværdi opgøres af en valuar. Denne vurde-

ring gælder i 18 måneder, og skal således opgøres hvert år. Foreningen skal selv betale for at få 

foretaget en sådan vurdering. Regulering til dagsværdi følger endvidere af ÅRL § 41, og der er 

således tale om et tilvalg af reglerne for regnskabsklasse B. 

Ad C – den offentlige ejendomsvurdering: Ejendommens værdi fastsættes efter de principper, 

der fremgår af SKAT’s vurderingsvejledning. Vurderingen fastsættes ud fra en statistisk analyse 

af kommunens registrerede salg af udlejningsejendomme i samme geografiske område.  

3.5.3.3. OPLYSNINGER 

Den valgte metode skal fremgå af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. Erhvervsstyrelsens 

vejledning lægger op til at det tillige skal fremgå af regnskabsposten i balancen, og at der skal 

fremgå oplysninger om den offentlige ejendomsvurdering. Endvidere skal der fremgå følgende 

oplysninger, såfremt ejendommen indregnes til dagsværdi ifølge en valuarvurdering: 

                                                           

29 Kilde: ”Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslo-
ven” side 8 afsnittet ”Ejendommen”, 1. afsnit sidste punktum. 

30 Kilde: http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/oekonomi/andelsvaerdiberegning/  
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• Oplysninger om valuaren og vurderingsrapporten  

• Afkastprocent samt en følsomhedsanalyse 

3.5.4. PRIORITETSGÆLD OG FINANSIELLE AFTALER 

Som umiddelbar modpol til ejendommens værdi, vil der fremgå 2 væsentlig poster i balancen: 

egenkapitalen og finansiering af ejendommen. I nærværende afsnit behandles prioritetsgæld, 

herunder finansielle aftaler. 

AbfL § 5 stk. 4 vedrører måling af prioritetsgælden. 

Det bemærkes at ÅRL’s regler for en regnskabsklasse A ikke stiller specifikke krav hertil, hvorfor 

Erhvervsstyrelsens vejledning lægger vægt på, at der bør søges inspiration i reglerne for klasse 

B, samt Erhvervsstyrelsens vejledning og modelregnskab. 

3.5.4.1. DEFINITION OG INDREGNING 

Prioritetsgæld og finansielle aftaler (negativ værdi) defineres som værende en finansiel forplig-

telse: 

• Prioritetsgæld ”er en aftalt pligt til at afgive likvider til tredjemand”31 

• Finansielle aftaler ”er en aftalt pligt (…) med tredjemand på vilkår der er ugunstige”32 

I relation til finansielle aftaler, sondrer man mellem primære finansielle instrumenter (lånet) og 

afledte finansielle instrumenter (fx en renteswap). 

Prioritetsgæld og en negativ værdi af finansielle aftaler præsenteres i balancen som gæld under 

passiver.  

Såfremt værdien af finansielle aftaler er positiv, skal dette indregnes som et finansielt anlægs-

aktiv under aktiver i balancen. 

Vedrørende indregning af renteswap, fremgår det af Erhvervsstyrelsens vejledning, at ”Værdien 

af renteswaps på statustidspunktet skal medtages, hvis det er nødvendigt for at give et retvi-

sende billede af foreningens økonomiske forhold.”33 

                                                           

31 Kilde: ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 257 sidste afsnit 

32 Kilde: ”Finansiel rapportering – teori og regulering” side 257 sidste afsnit 

33 Kilde: ”Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslo-
ven” side 10, 3. afsnit 
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Såfremt ejendommen er optaget til dagsværdi, er det dog et krav, at værdien af renteswap 

medregnes i balancen i tilknytning til prioritetsgælden. Reguleringen indregnes ikke i resultatop-

gørelsen, men føres direkte over egenkapitalen. 

3.5.4.2. MÅLING 

Måling af prioritetsgæld afhænger af hvilken metode ejendommen er opgjort efter.  

Ejendom til Anskaffelsespris: Gælden opgøres til pantebrevsrestgælden. For indekslån gælder, at 

de opgøres til den nominelt indekserede pantebrevsrestgæld. 

Ejendom til Valuarvurdering: Gælden opgøres til kursværdi på dagen for regnskabsårets afslut-

ning. For realkreditlån er der tale om kursværdien af obligationsrestgælden, og for indekslån er 

det kursværdien af den indeksregulerede obligationsrestgæld.  

Ejendom til offentlig vurdering: Opgørelsen af gælden følger de samme principper som ved den 

kontante handelsværdi/valuarvurdering.  

Måling af finansielle aftaler opgøres til dagsværdi, som de forventede beløbsmæssige afvigelser, 

der fremkommer mellem den for foreningen fastlåste rente og den forventede udvikling af ren-

ten i aftalens løbetid. 

3.5.4.3. OPLYSNINGER 

Erhvervsstyrelsens vejledning bemærker, at ”Jo mere kompliceret, foreningens finansiering er, jo 

vigtigere er det at give en grundig beskrivelse heraf.”34  

Der bør således fremgå oplysninger om usædvanlige vilkår, rentesats, restløbetid, lånetype, af-

dragsfrihedsperiode, næste tidspunkt for rentetilpasning, osv.  Usædvanlige vilkår omfatter fi-

nansielle aftaler som for eksempel swap-aftaler, trappelån, inkonvertible lån mv.  

3.5.5. RESULTATDISPONERING  

Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning, opstilles en ”Resultatdisponering” for at vise: 

• om den opkrævede boligafgift har været tilstrækkelig til at dække betalingerne (drifts-

omkostninger og afdrag på prioritetsgæld) 

• reservationer til fremtidig vedligeholdelse (disse indregnes på egenkapitalen og kan såle-

des ikke fremgå som en hensættelse) 

                                                           

34 Kilde: Erhvervsstyrelsens Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslo-
ven” side 9, 1. afsnit 4. punktum. 
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Erhvervsstyrelsens begrunder denne opstilling med ”et ønske om at kunne vise en række poster, 

der gør det muligt at vurdere, hvorvidt den krævede boligafgift har været tilstrækkelig til at 

dække de betalinger, der var forudsat.” 

Regnskabsteknisk kan det dog diskuteres hvorvidt denne sammenblanding med en pengestrøms-

opgørelse er hensigtsmæssig. 

3.5.6. BEVÆGELSER PÅ EGENKAPITALEN 

Følgende skal behandles som bevægelser på egenkapitalen og således ikke må indregnes i resul-

tatopgørelsen: 

1. Indskud og tillægsværdi fra nye andelshavere er ikke indtægter men tilgang på egenkapi-

talen. 

2. Regulering af dagsværdi for renteswap føres over egenkapitalen.  

3. Reservationer til fremtidig vedligeholdelse foretages som en bevægelse på egenkapitalen. 

Ad punkt 3, bemærkes det at reservationerne er en del af den samlede egenkapital i balancen, da 

sådanne hensættelser til fremtidige omkostninger ikke finder anvendelse efter ÅRL.  

I relation til AbfL følger reservationerne indirekte af bestemmelsen i § 5 stk. 2, idet det fremgår 

af Mette Nevilles kommentarer til AbfL, at ”Forbedringsarbejder på ejendommen, som finansieres 

ved låneoptagelse, vil ofte medføre et fald i andelenes værdi, eftersom værdistigningen ikke 

modsvarer de samlede omkostninger ved forbedringsarbejderne. (…) Vil man undgå et fald i an-

delsværdien ved større vedligeholdelsesarbejder, bør foreningen udarbejde en vedligeholdelses-

plan og løbende foretage de nødvendige hensættelser til overholdelse af planen”35 Det kan såle-

des udledes at der er tale om ”god skik” at foretage reservationer til fremtidige vedligeholdel-

sesarbejder i relation til opgørelse af andelskronen. 

3.5.7. OPGØRELSE AF ANDELSKRONEN 

Opgørelse af andelskronen skal efter AbfL § 6 stk. 5 fremgå af en note til årsregnskaber, og er 

således omfattet af revisionen. 

Andelskronen udtrykker værdien af den enkelte andel, og beregnes overordnet således: 

Andelskrone =  Ejendommens værdi + øvrige aktiver - foreningens gæld  

Oprindelige indskud fra alle andelshavere 

                                                           

35 Kilde: ”Andelsboligforeningsloven med kommentarer” side 234, 3. afsnit 
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”Ejendommens værdi + øvrige aktiver – foreningens gæld” er udtryk for foreningens formue, 

egenkapitalen under passiverne i årsregnskabet. Som følge af uoverensstemmelser mellem ÅRL’s 

bestemmelser og AbfL’s bestemmelser, kan det være nødvendigt at foretage reguleringer, såle-

des værdierne ikke kan afstemmes direkte til hinanden.  

Noten med opgørelsen af andelskronen skal således opstilles med udgangspunkt i egenkapitalen i 

årsregnskabet med oplistning af hvilke korrektioner der foretages hertil. Denne regulerede 

egenkapital divideres med det ”oprindelige indskud fra alle andelshavere”, hvorefter andelskronen 

fremkommer. 

3.5.8. NØGLETAL OG BUDGETTAL 

I Erhvervsstyrelsens vejledning anbefales det, at der fremgår nøgletal for foreningen i en sær-

skilt note, men det er ikke et krav. Modelregnskabet giver forslag på oplysninger og opstilling. 

På den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen forelægge forslag til budget samt boligaf-

gift for det kommende år. Budgettet, som således danner grundlag for det kommende års op-

krævning af boligafgift mv., er således en væsentlig oplysning for eksisterende og potentielle 

andelshavere. Det kan således være til stor værdi for disse regnskabsbrugere, at årets budget-

tal fremgår som sammenligningstal. Det er dog vigtigt at præcisere, at det tydeligt skal fremgå 

at disse ikke er revideret, herunder som en supplerende oplysning omkring forståelse af revisio-

nen, jf. afsnit 2.4.6.1.1. 

3.6. DELKONKLUSION 

Beskrivelse og analyse af andelsboligforeninger og særlige karakteristika 

Som andelshaver i en andelsboligforening, erhverver man et andelsbevis, hvorefter man opnår 

eksklusiv brugsret til en lejlighed. Man ejer herefter en andel af foreningens formue, og skal lø-

bende betale boligafgift til at dække foreningens driftsomkostninger. Ved overdragelse af an-

delsbeviset, foreligger der maxpris-regler, hvorefter overdragelse ikke må ske til en værdi der 

overstiger andelskronen. I så fald kan man risikere en overprissag. 

Andelsboligforeninger er indledningsvist reguleret af AbfL og foreningens vedtægter. I relation 

til aflæggelse af årsregnskabet, bemærkes det, at der forekommer usikkerhed omkring det lov-

mæssige hierarki. Det vurderes at følgende hierarki er gældende, hvorefter Erhvervsstyrelsens 

vejledning træder først, hernæst ÅRL, AbfL og til sidst vedtægterne. 

Udover ovennævnte usikkerhed, fremgår der relativt få bestemmelser af ÅRL om regnskabsklas-

se A, hvorefter tvivlsspørgsmål skal søges besvaret ud fra de grundlæggende krav i ÅRL kapitel 3. 
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De væsentligste poster i årsregnskabet er ejendommen og prioritetsgælden. Særligt indregning 

af ejendommen er behæftet med visse usikkerheder, som omtalt ovenfor, særligt i sammenhæng 

med opgørelsen af andelskronen, som skal fremgå af en særlig note. 

Af særlige forhold i årsregnskabet kan endvidere nævnes: Resultatdisponeringen, som får karak-

ter af en pengestrømsopgørelse. Reservationer på egenkapitalen til vedligeholdelse. Og endeligt 

interessen for at vise budgettal som sammenligningstal i årsregnskabet.  
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4. INTERESSENTANALYSE 
4.1. INTERESSENTER 

I forbindelse med revision af en andelsboligforening, er det vigtigt at revisor opnår en forståelse 

af virksomhedens art. Herunder er der særlige forhold omkring ledelsesstrukturen og ikke mindst 

interessenterne, som revisor bør være opmærksom på. Således foretages en interessentanalyse.  

Følgende interessenter kan identificeres i relation til en andelsboligforening: 

- Bestyrelsen – ledelse (deltagende ejer) 

- Andelshavere – nuværende (passiv ejer) og potentielle nye 

- Rådgivere i forbindelse med overdragelse af andele (fx advokater, ejendomsmæglere mv.) 

- Långiver til andelsboligforening (realkreditinstitutter og kreditinstitutter) 

- Långiver til nuværende og potentielle andelshavere 

- Det offentlige 

- Leverandører 

- Valuarer (leverandør) 

- Administratorer (ledelse / leverandør) 

- Revisor (leverandør) 

- Forsikringsselskaber (ejendomsforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring) (leverandør) 

- Eventuelle lejere, ansatte mv. 

Antallet af andelsboliger udgør ifølge Danmarks Statistik ca. 208.000 boliger (2012)36, hvorfor der 

således kan konstateres et relativt stort antal regnskabsbrugere blandt ejerkredsen – bestyrel-

sen som deltagende ejere, og øvrige andelshavere som passive ejere. Disse interessenter findes 

således at være de primære interessenter, og behandles således nærmere i de følgende afsnit.  

4.1.1. BESTYRELSEN 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og denne vælger bestyrelsen på den ordinære 

generalforsamling. Bestyrelsen består normalt af andelshavere, og der er typisk tale om frivilligt 

ulønnet arbejde og således ikke professionelle bestyrelsesmedlemmer. Med henvisning til spørge-

skemaundersøgelse, Bilag D1.1, kan det konstateres, at der ikke er nogen umiddelbar tendens at 

spore i demografiske forhold for bestyrelsesmedlemmer, udover en umiddelbar overvægt at 

mænd. Der er umiddelbart en bred spredning på fagområder. Endvidere kan det konstateres at 

omkring ¼ kun har meget lidt erfaring med bestyrelsesarbejder, og primært i relation til sports-

klubber og faglige foreninger. 

                                                           

36 Kilde: http://www.abf-rep.dk/om-abf/organisation/medlemmerne/  
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Da der er tale om frivilligt arbejde, ser man sjældent kampvalg til bestyrelsesposterne. Endelig 

bemærkes det, at der ikke kan forventes kontinuitet i bestyrelsen, ej heller sikring af en tilstræk-

kelig videnoverdragelse. Vedtægterne vil ofte forsøge at afdække den problematik i videst muligt 

omfang ved at indføre regler, hvor det fremgår at bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og 

valgperioden indrettes således det kun er den ene halvdel af bestyrelsen der afgår. Endvidere vil 

vedtægterne stille krav til at der skal foreligge bestyrelsesmødereferater, som i videst muligt 

omfang vil danne grundlag for en videnoverdragelse. 

Bestyrelsen har det løbende ansvar for foreningens daglige drift. Opgavernes praktiske udførel-

se vil i de fleste andelsboligforeninger blive varetaget af en af generalforsamlingen udpeget ad-

ministrator. 

Det enkelte bestyrelsesmedlems motivation for at varetage en bestyrelsespost, kan være en 

eller flere af følgende faktorer (listen er ikke udtømmende): 

• Magtbehov 

• Interesse for bestyrelsesarbejde 

• Eget ønske(/eksternt pres) om at bidrage med en frivillig indsats 

• Målet om at sikre en god ledelse af foreningen, idet man mener at besidde de rette kom-

petencer 

• Mål om at pleje egne særlige interesser (fx gennemførelse af et bestemt byggeprojekt, 

opnå en højere andelskrone mv.) 

I relation til sidstnævnte, fremgår der dog af normalvedtægterne regler om bestyrelsesmed-

lemmernes inhabilitet, hvilket begrænser bestyrelsesmedlemmernes mulighed for indflydelse:  

§ 27. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt bestyrelsesmed-

lemmet eller en person, som bestyrelsesmedlemmet er beslægtet eller besvogret med eller har 

lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. 

I praksis kan det dog være svært at identificere om der foreligger inhabilitet. Det vil afhænge af 

hvor bredt begrebet ”særinteresser” dækker. Endvidere er det nok de færreste bestyrelser, der 

er opmærksomme på at der principielt foreligger inhabilitet, såfremt et bestyrelsesmedlem på-

tænker at afhænde sin andel og tillige deltager bestyrelsens beslutning om forslag til general-

forsamlingen om andelskronens værdi. 

På trods af at der er tale om frivilligt arbejde, medfølger der både forpligtelser og ansvar. Som 

bestyrelsesmedlem er man forpligtet til at yde en aktiv indsats, og man kan tillige pådrage sig et 

personligt ansvar, hvis man handler i strid med de udstukne kompetencer. Endvidere bemærkes 

det, at bestyrelsens enkelte medlemmer er valgt blandt andelshaverne, og det kan ikke forventes, 
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at disse har nogen kompetencer i relation til bestyrelsesarbejde, ledelse og drift af en ejendom. 

Som følge heraf tegner de fleste foreninger derfor en bestyrelsesansvarsforsikring og en besvi-

gelsesforsikring, hvormed både foreningen og bestyrelsesmedlemmet sikres. Den bedste ”forsik-

ring” er dog, at bestyrelsen anvender rådgivere, som herefter kan drages til ansvar såfremt for-

eningen skulle lide et økonomisk tab. 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens årsregnskab, men vil ofte anvende en af bestyrelsen 

udpeget administrator til den praktiske udførelse, hvorfor det ofte fremgår af vedtægterne at 

bestyrelse og administrator skal underskrive årsregnskabet. Det bemærkes at dette ikke frihol-

der bestyrelsen for sit ansvar. 

Endeligt skal det bemærkes, at bestyrelsen udgør en delmængde af foreningens ejere, modsat en 

professionel bestyrelse i en virksomhed, som er antaget af ejerne til at varetage deres interes-

ser. Fænomenet omtales i relation til virksomheder som en ”ejerledet” virksomhed, og fordelen 

herved er, at informationsasymmetrien mindskes/elimineres. I relations til andelsboligforeninger, 

er der dog tale om en stor ejerkreds med modsatrettede interesser, hvormed fokus på informa-

tionsasymmetrien intensiveres. Der kan således i hovedtræk opstilles følgende væsentligste for-

del og ulempe: 

FORDEL ULEMPE 

Under henvisning til afsnit 2.2.2.1 om principal-

agent teorien, har et bestyrelsesmedlem, som tillige 

er ejer, et eksisterende incitament for at efter-

komme ejernes ønsker, der skal således ikke overve-

jes motivation via kontraktudformningen. 

Det er overvejende sandsynligt, at bestyrelsesmed-

lemmet i videst muligt omfang vil pleje egne inte-

resser 

 

4.1.2. ANDELSHAVERE – NUVÆRENDE OG POTENTIELLE 

Andelshavere er medlemmer af foreningen, som i fællesskab ejer ejendommen som de bebor. An-

delshavere har ikke nødvendigvis den samme agenda, da det kan afhænge af deres eventuelle 

nuværende eller fremtidige planer om at fraflytte og overdrage andelen til en ny andelshaver.  

Såfremt en andelshaver overvejer at sælge, vil andelshaveren som udgangspunkt være interes-

seret i:  

• højest mulig andelskrone 

• attraktiv og salgbar andelsbolig (sund økonomi, informativt årsregnskab, …) 
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• ingen risiko for en efterfølgende overprissag 

Skal overdragelsen ske til et nærtstående familiemedlem, kan der dog være et ønske om at an-

delskronen er så lav som mulig. 

Såfremt andelshaveren er bosiddende og ikke påtænker salg i den nærmeste fremtid, vil denne 

som udgangspunkt være interesseret i: 

• en balance som vil afhænge af den enkelte andelshaver omhandlende lavest mulig boligaf-

gift vs bedst muligt vedligeholdt ejendom, fællesarealer mv. 

• sund økonomi i foreningen – stabil udvikling i boligafgiften og ingen risici (erstatning, ren-

testigning, byggesager der løber løbsk, uventede byggesager mv.) 

• godt sted at bo (fællesskab) 

Potentielle andelshavere har samme umiddelbare interesser som den nuværende andelshaver, 

men har herudover en interesse i at andelskronen skal være lavest mulig. De nuværende andels-

havere, kan være enige eller indifferente, men kan også have en interesse i en høj andelskrone, til 

dels for at føle sig velhavende, men der kan også være et ønske om at optage lån i andelsboligen, 

fx til modernisering af lejligheden. 

4.1.3. LÅNGIVERE OG ØVRIGE INTERESSENTER 

Realkreditinstitutter, der yder lån til foreningen, og kreditinstitutter, der yder lån til andelsha-

verne, må tillige tillægges at være blandt de primære interessentgrupper. Kreditfaciliteter til 

foreningen må dog forventes i væsentligt omfang, at være sikret via pant i ejendommen, hvorfor 

låntagerne indledningsvist vil have fokus på værdiansættelse af ejendommen, som kreditinstitut-

terne i langt de fleste tilfælde vil foretage selv. 

Kreditinstitutternes interesse i andelsboligforeningens årsregnskab vil således være, om der 

foreligger en sund økonomi, herunder fornuftige budgetter og vedligeholdelsesplaner. Der fore-

ligger således ikke væsentlige interessekonflikter, som ikke allerede er omtalt under andelshave-

re og bestyrelsen.  

Tilsvarende i relation til øvrige interessenter vurderes det tillige at interessekonflikterne i væ-

sentligt omfang er omfattet af de konflikter der foreligger internt i ejerkredsen. 

Nærværende opgave har valgt at fokusere på ejerkredsen og de problematikker, der ligger i rela-

tion til denne gruppe af regnskabsbrugere, hvorfor kreditinstitutter og øvrige interessenter ikke 

behandles nærmere. Der henvises endvidere til afsnit 1.4 vedrørende afgrænsning.  
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4.2. INTERESSEKONFLIKTER 

Der forekommer mange interessenter i relation til en andelsboligforening, men for alle gælder 

det, at der er en interesse om en sund økonomi i foreningen. Den normale situation i en virksom-

hed, hvor ejerne ønsker størst muligt afkast, mens leverandører mv. ønsker at optimere deres 

egen situation, er ikke særlig fremtrædende. Der er fokus på, at økonomien hænger sammen, 

hvilket i væsentligt omfang ofte er påvirket af renteniveauet og dermed makroøkonomiske for-

hold. 

Som de væsentligste interessekonflikter, skal der primært fokuseres på, at der er tale om en 

meget stor ejerkreds (andelshaverne), hvor der er mange individuelle interesser, der påvirkes af 

private forhold og hensyn, herunder økonomiske (privatøkonomi) og holdningsbaserede (interesse 

for beplantning, legepladser mv.).  

Overordnet kan disse interessekonflikter koges ned til 2 forhold: 

Lav andelskrone  vs  Høj andelskrone 

Lav boligafgift  vs  Høj boligafgift (jf. ønske om højt vedligeholdelses/serviceniveau) 

Det understreges, at konflikter internt i en ejerkreds medfører en iboende risiko i foreningen, 

som bliver intensiveret, når det ses i lyset af at bestyrelsen, den daglige ledelse, udgør en del-

mængde af ejerkredsen. 

Der foretages således en analyse af principal-agent teorien i relation til en andelsboligforening. 

4.3. PRINCIPAL/AGENT TEORIEN 

Der henvises til bilag Q hvor principal/agent teorien er afbilledet og nærmere beskrevet. I hoved-

træk tager principal/agent teorien udgangspunkt i informationsasymmetrien og påpeger pro-

blemstillingen omkring kontrakternes udformning mellem principalen og agenten med henblik på 

at motivere agenten til at udføre arbejdet efter principalens bedste interesse. Nærværende af-

snit vil anvende denne teori i relation til en andelsboligforening. 

Indledningsvist kan det defineres at andelshaverne er ”ejerne” og dermed principalen. Agenterne 

er bestyrelsen, administrator og revisor. 

I en andelsboligforening fremgår bestemmelser i normalvedtægterne37 der vedrører foreningens 

ledelse og regnskabsaflæggelse (§§ 21, 25, 26, 30, 31 og 32). Disse fremgår af bilag V.  

                                                           

37 Vejledende normalvedtægt udgivet af Erhvervs- og byggestyrelsen d. 27.12.2006 pålagt jf. AbfL’s §7 – link: 
http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/normalvedtaegter.pdf  
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Der kan på baggrund heraf opstilles følgende punkter der afviger fra den ”sædvanlige” princi-

pal/agent teori: 

1. Der er en vis grad af personsammenfald mellem ejer og bestyrelsen 

2. Ejerne vælger 2 agenter der skal dele ansvaret om årsregnskabet: en bestyrelse og en 

administrator 

3. Bestyrelsens beføjelser er båndlagt af et vedtaget budget og boligafgift, dog stiller be-

styrelsen selv forslag herom til vedtagelse på generalforsamlingen 

Som det fremgår af afsnit 4.1, er andelsboligforeninger præget af en bred ejerkreds med indivi-

duelle ønsker og behov. Endvidere er bestyrelsen en delmængde af ejerkredsen, således fore-

kommer der informationsasymmetri internt i ejerkredsen. Med udgangspunkt i teorien, må det 

forventes, at bestyrelsen vil pleje egne interesser, og således kan der foreligge manglende mål-

kongruens. Dette kan sammenholdes med politik, hvor ejerne således vil pege på den/de per-

son(er), som de mener, vil pleje deres interesser i videst muligt omfang. 

Bestyrelsen er i vid udstrækning båndlagt af et budget og en boligafgift, der er vedtaget af ge-

neralforsamlingen, men det er bestyrelsen, der fremlægger forslag herom til godkendelse. Det er 

således nødvendigt, at der føres en kontrol af bestyrelsens arbejde. Til den daglige drift har for-

eningen antaget en administrator. Men administrator har også et ansvar for, at bestyrelsen 

handler i overensstemmelse med det generalforsamlingen har besluttet, foreningens vedtægter 

og ikke mindst AbfL. Det bemærkes, at administrator ikke er resultataflønnet. Således kan det 

konkluderes at administrator har en verifikationsrolle i relation til bestyrelsen som agent.  

Til aflæggelse af årsregnskabet, har foreningen antaget en revisor til at påtage sig en verifikati-

onsrolle i relation til bestyrelsen. Som følge af at administrator har ansvar for at føre tilsyn med 

at bestyrelsen, og som følge af at vedtægterne normalt vil kræve, at administrator tillige under-

skriver årsregnskabet, kan det konkluderes at revisor tillige har en verifikationsrolle i relation til 

administrator som agent. 

Det forhold, at administrator tillige har ansvaret for årsregnskabet medfører en fordel for revi-

sor, idet revisor med rette kan forvente at administrator besidder de nødvendige kompetencer. 

Ulempen for revisor er dog, at i forbindelse med outsourcing af ansvar, vil der være gråzoner i et 

kontraktgrundlag med administrator. Endvidere som følge af at bestyrelsen ikke kan fralægge sig 

sit ansvar, har det afgørende betydning at revisor og administrator ikke handler ”henover hove-

det” på bestyrelsen. Bestyrelsen har selv et ansvar for at involvere sig, men særligt i relation til 

revisors dokumentation, kan der stilles spørgsmål ved revisionsbevisets egnethed såfremt et 

bestyrelsesmedlem som kilde ikke kan vurderes at besidde passende kvalifikationer, og der i vir-

keligheden er tale om en udtalelse fra administrator, som revisor får bestyrelsens underskrift på, 
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uden at de egentlig har forstået hvad det drejer sig om38. Denne problematik er særlig relevant i 

relation til regnskabserklæringer samt revisionsprotokollen. 

4.4. FORVENTNINGER TIL REVISOR 

Indledningsvist har det vist sig at være meget svært, at opstille noget generelt om andelshaver-

nes og/eller bestyrelsens forventninger til en revisor, da der er tale om en stor gruppe af perso-

ner, der har et individuelt kendskab til revisorprofessionen og ikke mindst en individuel interesse, 

jf. afsnit 4.1 og 4.2.  

Endvidere er det svært at undersøge andelshaverne/bestyrelsens forventninger til revisor, som 

følge af deres manglende regnskabsmæssige kompetencer. Mange anvender begrebet ”korrekt”, 

men som følge af de manglende regnskabsmæssige kompetencer er det ikke muligt for dem at 

definere hvad et ”korrekt” regnskab indebærer.  

Sammenholdt med revisionens mål om at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at der 

ikke er væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet, synes ordet ”korrekt” at have en noget stær-

kere betydning, med tilnærmelsesvis nultolerance for eventuelle fejl og mangler. Nærværende 

afsnit forsøger således at belyse, om der foreligger en forventningskløft i relation til revisors 

påtegning på andelsboligforeningens årsregnskab. 

Med henblik på at forsøge at afdække dette, har jeg foretaget en spørgeskemaundersøgelse, 

hvor målgruppen var bestyrelsesmedlemmer, nuværende andelshavere og potentielle andelshave-

re. Der henvises til bilag D. Endvidere har jeg gennemgået revisornævnskendelser, og endeligt 

litteratur på området. Mine observationer beskrives i det følgende. 

4.4.1. SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

Med henvisning til spørgeskemaundersøgelsen, bilag D, skal det indledningsvist bemærkes, at der 

alt andet lige er tale om en lav sampling. Det bemærkes dog, at svarene i store træk udtrykker 

klare tendenser. Spørgeskemabesvarelserne finder således anvendelse, dog med hensyntagen til 

usikkerheden som følge af respondentgruppens størrelse. 

Det er bemærkelsesværdigt at der ikke er et udbredt kendskab til, hvem der har ansvaret for 

årsregnskabet. Næsten ¼ af alle respondenter, mener at ansvaret påhviler eksterne parter (re-

visor/administrator), med en lille overvægt på revisor, godt 13 % blandt alle respondenterne. 

                                                           

38 Det bemærkes dog, at bestyrelsen har en pligt til at sætte sig ind i forholdene. Dog må der forventes en afvigelse til det revisor 
normalt ville forvente fra et professionelt bestyrelsesmedlem. 
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Det fremgår at langt størstedelen af både bestyrelse og andelshavere læser årsregnskabet og 

generalforsamlingsreferatet, og at de finder næsten alle afsnit relevante. Dog fremgår det, at 

der er en mere begrænset læsegrundighed og interesse i underskriftssiderne og anvendt regn-

skabspraksis. 

Respondenterne blev i et åbent spørgsmål bedt om at beskrive, hvad de lægger vægt på når de 

læser årsregnskabet. Disse udtalelser giver et umiddelbart billede af, at foreningens økonomiske 

situation er relevant for dem som andelshavere og/eller bestyrelsesmedlem. 

Endeligt bemærkes det, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne svarer, at de ikke har læst 

revisionsprotokollen. Det bemærkes at revisor skal indhente bestyrelsens underskrift på revisi-

onsprotokollen, hvorfor det er bemærkelsesværdigt, at så stor en andel ikke har læst, eller i 

hvert fald ikke erindrer at have læst revisionsprotokollen.  

4.4.3. REVISORNÆVNSSAGER 

Under henvisning til bilag A samt afsnit 2.5.2.1 om revisornævnssager, fremgår det, at i største-

delen af de sager, der omhandler revisorers erklæring på årsregnskaber for andelsboligforenin-

ger, bliver revisor frifundet eller klagen afvist. Der er, med udgangspunkt i min gennemgang af de 

offentliggjorte kendelser, grund til at mene, at klagepunkter i relation til andelsboligforeninger i 

al væsentlighed bliver afvist, som følge af, at klager ikke er bekendt med revisorprofessionen, 

hvilket således tyder på en forventningskløft.  

4.4.4. LITTERATUR 

Finn Träff og Rasmus Juul-Nyholm har begge et mangeårigt kendskab og tilknytning til andelsbo-

ligsegmentet, blandt andet gennem deres fællesejede virksomhed Administrationshuset.dk. De 

har i fællesskab udarbejdet en bog ”Andelsboliger”, hvis formål er at være ”en god håndbog om 

andelsboliger”. Bogen udkom i 2011, og har særligt et afsnit 10.4, der omhandler revision. 

Følgende afsnit fremhæves om revisors assistance med opstilling af regnskabet: 

”Selve regnskabsopstillingen er dog ikke en revisionsopgave, selvom der er tradition for, at revi-

sor gør dette. Dette skal man være opmærksom på, da opstilling af regnskab ofte heller ikke er 

med i administrationsaftalen. Opstilling af regnskabet kan således godt falde lidt mellem 2 stole, 

hvis man går meget i detaljer med aftalerne, og uanset om det er revisor, der opstiller regnska-

bet, eller det er administrator, vil det altid formelt være bestyrelsen, der aflægger regnskabet, 
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og som sådan er ansvarlig for de valg der er foretaget i forbindelse med regnskabsaflæggel-

sen.”39 

Endvidere fremhæves følgende note vedrørende revisornævnets afgørelser 

”Det er i den forbindelse værd at notere sig, at langt de fleste klagesager resulterer i frifindelse 

af revisor, vel nok fordi klagerne ikke helt forstår revisors opgave og rolle. Revisor har ikke ansvar 

for regnskabet som sådan, men revisor skal påse, at det er korrekt aflagt inden for de rammer, 

som lovgivningen udstikker, og hvis foreningen og revisor ikke kan blive enige om, hvordan regn-

skabet skal aflægges, må revisor rette sig efter bestyrelsen, der aflægger regnskabet og giver 

regnskabet den påtegning, som revisor finder passende for at beskrive uenigheden.”40 

Ovenstående synes alt andet lige at bekræfte min fornemmele af, at der foreligger en forvent-

ningskløft i relation til revisor. 

4.5. DELKONKLUSION 

Foretage en interessentanalyse, herunder analyse af regnskabsbrugernes forventninger 

Andelsboligforeningens interessenter omfatter ejerkredsen, långivere, det offentlige, leverandø-

rer, ansatte mv. De primære interessenter vurderes at være nuværende og potentielle andelsha-

vere, bestyrelse og långivere. 

Som følge af andelsboligforeningens natur, er der blandt interessenterne ikke umiddelbart tale 

om det sædvanlige profitoptimeringsprincip, men snarere fokus på en sund økonomi. Dog ses 

interessekonflikt, særligt identificeret blandt andelshaverne: høj vs lav boligafgift, samt høj vs lav 

andelskroneværdi. Det bemærkes at interessekonflikten foregår i vid udstrækning blandt de ek-

sisterende andelshavere, således et forhold revisor bør være opmærksom på, endvidere særligt 

som følge af at en, alt andet lige, lille delmængde af andelshaverne besidder bestyrelsesposter 

og der foreligger således informationsasymmetri blandt andelshaverne, hvilket synliggør andels-

boligforeningens behov for revisor til at påtage sige en verifikationsrolle i forhold til bestyrelse 

og administrator. 

Andelshavere, herunder bestyrelsen, må alt andet lige tillægges manglende regnskabsfaglige 

kompetencer, hvilket blandt andet medførte en indledende forventning, om at der forelå en væ-

sentlig forventningskløft til revisor. Denne forventningskløft synes dog svær at dokumentere, 

idet det har været svært at få en definition af hvad de forventer. Dog er det ud fra mine under-

søgelser, min vurdering, at der foreligger en forventningskløft. 

                                                           

39 Kilde: ”Andelsboliger” side 244, afsnit 10.4, sidste afsnit 

40 Kilde: ”Andelsboliger” side 245 note 12 
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5. REVISION AF A/B 
5.1. REVISIONSPROCESSEN FOR EN ANDELSBOLIGFORENING 

Indledningsvist skal det understreges, at der ikke foreligger et lovmæssigt krav om revision af 

årsregnskabet for en andelsboligforening. Kravet om revision vil fremgå af foreningens vedtæg-

ter, og anbefales generelt i branchen, idet det for eksempel fremgår af ABF-håndbogen 2012-13: 

”Det må betegnes som uforsvarligt ikke at lade foreningsregnskabet revidere af en professionel 

revisor”41. 

Med udgangspunkt i revisionsprocessen, vil de følgende afsnit omhandle særlige forhold i relation 

til revision af årsregnskaberne for andelsboligforeninger.  

5.2. KLIENTACCEPT 

Det skal indledningsvist bemærkes, at der er tale om et segment, med relativt små revisionsho-

norarer set i forhold til den faglige kompleksitet. Revisor skal således overveje om hun (ønsker at) 

besidde kompetencer på området, sammenholdt med det honorar der kan indtjenes. 

5.2.1. FORRETNINGSMÆSSIGE HENSYN 

Klientaccept i relation til en andelsboligforening, synes således hovedsageligt at vedrøre forret-

ningsmæssige hensyn, under antagelse af, at revisor er uafhængig og kompetent. 

I den forretningsmæssige vurdering, er det indledningsvist relevant for revisor at overveje, at 

lovgrundlaget i relation til andelsboligforeninger er relativt begrænset, hvorfor det kan være 

svært at vide udfaldet af en retssag, som vil afhænge af præcedens. Endvidere som følge af, at 

de ændringer, der har været til lovgrundlaget de senere år, har medvirket til en markant ændring 

af prisfastsættelsen af andelsboliger. Der foreligger således på nuværende tidspunkt mange 

gråzoner, som ikke er afprøvet ved domstolene endnu.  

Herudover vil det være relevant at overveje forhold omkring bestyrelsen, under henvisning til af-

snit 4 omkring interessenter, herunder bestyrelsen og interessekonflikter mv. hvor følgende 

punkter kan fremhæves:  

• Bestyrelsen kan ikke forventes at besidde regnskabsmæssige kompetencer 

• Der kan forekomme manglende kontinuitet og manglende videnoverdragelse 

                                                           

41 Kilde: ABF-håndbogen 2012-13 side 151, 1. afsnit sidste punktum 
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• Der foreligger risiko for, at bestyrelsen forsøger at påvirke beslutninger med henblik på 

at opnå personlige fordele.  

Under henvisning til ISA 210 vedr. aftale om revisionsopgavens vilkår, bør revisor således være 

opmærksom på ovenstående særligt i relation til at ”opnå ledelsens accept for, at den anerken-

der og forstår sit ansvar” jf. ISA 210 afsnit 6 punkt b.  

Endelig, under henvisning til afsnit 4.4. foreligger der en iboende risiko i foreningen, som følge af 

at der foreligger en udbredt forventningskløft mellem andelshavere, herunder bestyrelse, og 

revisor. Revisor bør overveje forholdet og om det eventuelt kan afhjælpes ved at planlægnings-

møder, regnskabsmøder samt revisors deltagelse på generalforsamlingen. 

Således påtager revisor sig forretningsmæssige risici, som beskrives i det følgende. 

5.2.2. REVISORS FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI 

Overordnet påtager revisor sig et ansvar, som medfører at revisor risikerer følgende: 

1. Disciplinærnævnssag 

2. Erstatningsansvar 

3. Dårlig omtale  

I det følgende en beskrivelse af ovenstående. 

5.2.2.1. DISCIPLINÆRNÆVNSSAG 

I tilfælde hvor revisor har afgivet en erklæring, og der hersker tvivl om hvorvidt revisor har ud-

ført revisionen i henhold til lovgivning og god skik, kan der indsendes en klage til revisornævnet 

(disciplinærnævn for godkendte revisorer). Under henvisning til bilag A, kan det på baggrund af 

kendelser afsagt i perioden 2004-2011 konstateres, at revisor i langt størstedelen (73 %) af sa-

gerne frifindes eller sagen afvises af nævnet. Dette forhold er stik modsat den generelle ten-

dens for afgørelser i Revisornævnet, der viser at kun 33 % af sagerne ender med frifindel-

se/afvisning af klagen. 

Kendelser, hvor revisor er fundet skyldig og tildelt advarsel eller bøde er nærmere beskrevet jf. 

bilag A. Der er hovedsageligt tale om forglemmelser og regnefejl, samt et forhold, hvor revisor 

tillige fungerede som foreningens administrator og således ikke var uafhængig, og idømtes såle-

des en større bødestraf (50 t.kr.).  

Det bemærkes at der ikke foreligger kendelser, hvor revisor indklages for deres erklæringsafgi-

velse i relation til revisionen af regnskabsmæssige skøn ved opgørelse af dagsværdier for ejen-

dom eller finansielle aftaler. 
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5.2.2.2. ERSTATNINGSANSVAR – OGSÅ UDEN FOR KONTRAKT 

Som advokat Thomas Rysgaard Rasmussen udtrykker det i artiklen ”Salg af andele: hvem har an-

svaret for hvad?” publiceret på ABF’s hjemmeside: ”Perifert i overdragelsesprocessen ses også 

andelsboligforeningens revisor, der opstiller den årsrapport, som danner grundlag for prissæt-

ningen af andelen.”42. Hermed understreger han revisors rolle i relation til prissætningen, og der-

med et potentielt erstatningsansvar, såfremt en andelshaver efterfølgende mener at have 

handlet til en fejlagtig pris.  

Revisors erstatningsansvar skal overordnet vurderes ud fra om revisor har handlet ansvarspå-

dragende, hvor det skal vurderes, hvorvidt revisor har handlet culpøst. I denne sammenhæng be-

mærkes det, at der påhviler revisor et skærpet professionsansvar, hvorefter revisor kan drages 

til ansvar overfor en tredjemand hvor der ikke foreligger kontraktforhold. Det afgørende punkt 

er hvorvidt skadelidte har en berettiget forventning om, at revisor ville udvise en given adfærd.  

Der foreligger 3 domme, hvor revisor er gjort erstatningsansvarlig. Disse er beskrevet nærmere 

jf. bilag B. Det bemærkes at revisor ifaldt et solidarisk ansvar med administrator i 2 af dommene, 

som følge af at: ”Revisor har foretaget den urigtige andelsværdiberegning og administrator har 

ukritisk lagt den til grund ved fastsættelse af købesummen for andelen”, som advokat B. Ras-

mussen beskriver i en artikel om boligret på adm-team.dk med titlen ”Overpris for andelsbolig og 

det professionelle rådgiveransvar”43. 

Alle 3 domme vedrører fejl i opgørelse af andelskronen, hvor der har været tale om regnefejl eller 

(åbenlyse) fejl i opgørelsesmetoden, og således ikke hvorvidt revisor har misligholdt sit hverv i 

relation til revisionen af regnskabsmæssige skøn ved opgørelse af dagsværdier for ejendom eller 

finansielle aftaler. 

Det bemærkes dog at dommene er fra før andelskronen på andelsboliger steg markant. Der er 

andelsboligforeninger, hvor andelskronen er faldet markant fra et år til et andet. Man ser såle-

des en stigende tendens til overprissager, som indtil videre, ser ud til at rette sig mod bestyrel-

sen og foreningen. I flere tilfælde ses administrator at ifalde ansvar in solidum med foreningen. 

Der skal således ikke meget fantasi til at forestille sig, at revisor på et tidspunkt tillige kan blive 

inddraget i sådanne overprissager.  

 

                                                           

42 Kilde: ”Salg af andele: Hvem har ansvaret for hvad?” af Thomas Rysgaard Rasmussen, partner i Grubbe Advokater Advokatanparts-
selskab august 2001, publiceret på ABF’s hjemmeside: http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/salg-af-andelsbolig/salg-af-andele-
hvem-har-ansvaret-for-hvad/ 

43 Kilde: http://www.admteamet.dk/advokat-og-jura/artikler-om-boligret/overpris-for-andelsbolig-og-det-professionelle-
raadgiveransvar/  
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5.2.2.3. DÅRLIG OMTALE 

En ikke uvæsentlig risiko for revisor er dårlig omtale, som ikke nødvendigvis forudsætter at revi-

sor har misligholdt sit hverv, men kan bero udelukkende på klientens forhold. Dog vil det ofte 

medføre en sag, såfremt en andelsboligforening er kommet i mediernes søgelys, fx som følge af 

at denne er konkurstruet, idet særligt nyere andelshavere, som har købt til en høj pris, vil forsøge 

at få deres tab dækket i videst muligt omfang. I sådanne tilfælde vil det ofte kræve revisors res-

sourcer og honorar til advokat mv. og kan resultere i erstatningssag. 

Dårlig omtale kan endvidere ødelægge revisors eksisterende og potentielle fremtidige forretning. 

I denne forbindelse bemærkes det endvidere, at revisor, i modsætning til revisornævnssager og 

retssager, ikke har mulighed for at besvare kritik i forbindelse med dårlig omtale i pressen mv. da 

revisor er underlagt tavshedspligt. 

5.3. PLANLÆGNING 

I relation til planlægning af revisionen af en andelsboligforening, omtales i det følgende de for-

hold, der vurderes at være essentielle i forhold til revision af en andelsboligforening. Indlednings-

vist bemærkes det, at planlægningen blandt andet skal udføres med henblik på at forebygge mis-

forståelser mellem klienten og revisor.  

5.3.1. FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDEN 

Forståelse af virksomheden behandles i det følgende, og uddybes nærmere med praktiske ek-

sempler i afsnit 6.3, hvortil der henvises. 

5.3.1.1. BRANCHE- OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD – ISA 250 

Der foreligger særlige lovgivningsmæssige forhold, jf. afsnit 3.4. og 3.5.1, som revisor efter ISA 

250 om særlovgivning og øvrige regulering, skal opnå forståelse for. ISA 250 omhandler revisors 

overvejelser vedrørende love og øvrig regulering, hvorefter revisor efter afsnit 12 skal opnå en 

generel forståelse af den lov- og reguleringsmæssige begrebsramme og hvordan virksomheden 

overholder denne begrebsramme. Som særligt eksempel herpå kan nævnes revisors forståelse af 

andelsboligforeningens valg af værdiansættelse af ejendommen efter AbfL § 5 stk. 2.  

5.3.1.2. VIRKSOMHEDENS ART 

Revisor skal gøre sig bekendt med, at der er tale om en forening, herunder en særlig ejer- og le-

delsesstruktur. Der henvises til afsnit 4 om interessenter, hvor særligt andelshavere og besty-

relsen omtales. 
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Endvidere skal revisor opnå en forståelse for de væsentligste transaktioner og regnskabsposter, 

som regnskabet overordnet må forventes at indeholde; ejendommen og prioritetsgæld, herunder 

finansielle aftaler. 

5.3.1.3. VALG AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Under henvisning til afsnit 3.5.3 og 3.5.4. fremgår beskrivelse af mulige metoder for indregning af 

ejendommen, samt prioritetsgælden. Revisor bør særligt være opmærksom på, om valg af værdi-

ansættelsesmetode fremgår specifikt af vedtægterne, idet der fremkommer sager, hvor en 

rådgiver ifalder erstatningsansvar, idet den anvendte værdiansættelsesmetode ikke fremgik af 

vedtægterne, men kun var medtaget som et punkt på dagsordenen og ikke en reel vedtægtsæn-

dring, se beskrivelse af sagen T:BB 2000.40B jf. bilag B. 

5.3.1.4. MÅL OG STRATEGI 

Her er det særligt planer om vedligeholdelse og overvejelser om reservationer, som revisor skal 

være opmærksom på, herunder behov for eventuel finansiering mv. 

5.3.1.5. MÅLING OG GENNEMGANG HERAF 

Revisor bør overveje om bestyrelsen modtager og gennemgår løbende rapportering fra admini-

strator. Endvidere hvordan man forholder sig til budgetplanlægning og opfølgning, særligt som 

følge af at dette ligger til grund for bestyrelsens forslag til kommende års boligafgift.  

5.3.2. VÆSENTLIGHEDSNIVEAU 

Som det fremgår af afsnit 2.4.3.2, skal revisor tage stilling til et væsentlighedsniveau, under hen-

syntagen til regnskabsbrugerne, som med rimelighed kan forudsættes at besidde egenskaber 

oplistet ISA 320 afsnit 4, herunder rimelig viden om regnskabsvæsen samt forstår at regnskaber 

vurderes ud fra niveauer af væsentlighed. 

I relation til en andelsboligforening, kan der dog sås tvivl om flere af disse forhold, under henvis-

ning til afsnit 4.4 om forventningskløften, hvorfor det skal diskuteres, om revisor bør tage særli-

ge hensyn, udover det sædvanlige hensyn, til regnskabsbrugerne i relation til fastsættelse af 

væsentlighedsniveauet?  

Det bemærkes at nogle af de væsentligste poster i balancen, ejendommen og finansieller aftaler, 

(såfremt ejendommen indregnes til valuarvurdering) er baseret på et regnskabsmæssigt skøn for 

en dagsværdi. Disse repræsenterer relativt store værdier, med relativt store usikkerheder. 

Man kunne således argumentere for, at revisor fastlægger et væsentlighedsniveau for regnska-

bet som helhed, herunder særligt i relation til de væsentlige balanceposter; ejendommen og fi-
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nansielle aftaler. Revisor kan herefter fastsætte et væsentlighedsniveau på bestemte poster, 

særligt i resultatopgørelsen, med henblik på til dels at imødekomme hensynet til regnskabsbruge-

ren, endvidere, som følge af en forventelig væsentlig forskel mellem balancesum og poster i re-

sultatopgørelsen, som der herved kan tages højde for. 

I denne sammenhæng bemærkes det at en Østrelandsretsdom af d. 07.11.201144 fastslog at en 

valuarvurdering af d. 30.06.08 ikke var fejlbehæftet, på trods af at skønsmandens vurdering var 

30 % lavere. Det kan på baggrund heraf accepteres, at der i perioden fra ultimo 2005 og frem til 

2008/primo 2009 var en meget bred margin for, hvad der kan betragtes som en korrekt vurde-

ring. Det bemærkes at der var tale om en overprissag, mod en valuar. Man må med rette kunne 

forvente, at revisor på tilsvarende vis kan frifindes, under forudsætning af, at revisionen og er-

klæringsafgivelsen er udført efter god revisorskik og gældende regler. 

5.3.3. RISIKOVURDERING 

Med udgangspunkt i revisionsrisikomodellen, der fremgår af afsnit 2.4.3.3, skal revisor foretage 

en risikovurdering ved revision af andelsboligforeninger. 

5.3.3.1. RISICI PÅ REGNSKABSNIVEAU 

Indledningsvist bemærkes det, at andelsboligforeningernes økonomi og regnskab har gennemgå-

et en overgang fra simpel til øget kompleksitet: 

”… foreningernes økonomi og særligt deres finansiering er blevet mere kompliceret.”45 

”Dengang alle andele blev handlet til maksimalpriser, der var væsentligt lavere end markedspri-

serne (…) var der ringe eller ingen interesse for foreningens grundlæggende økonomi, idet for-

skellen kun var en forskel på et godt køb og et meget godt køb.”46 

Der er således sket en udvikling for andelsboligsegmentet. Til dels er økonomien blevet mere 

kompliceret, og til dels er regnskabsbrugerne blevet mere kritiske overfor andelsboligforenin-

gens regnskab og prisfastsættelse af andelskronen, da denne nu i de fleste tilfælde sættes til 

en (formodet) markedspris. 

Risikoen er således indledningsvist, at revisor overser andelsboligforeningernes iboende risiko, og 

fejlagtigt antager opgaven for at være en ”venstrehåndsopgave”, som segmentet måske tidlige-

                                                           

44 Kilde: http://www.advokatfirmaet-erritzoe.dk/aktuelt/valuarvurdering-ikke-tilsidesat-ikke-tale-om-overpris-i-henhold-til-
andelsboligforeninslovens-5-stk-2-litra-b-stre-landsrets-dom-af-7_11_2011-.htm  

45 Kilde: ”Andelsboliger” afsnittet ”10.5 Mod et bedre årsregnskab” side 246 

46 Kilde: ”Andelsboliger” afsnittet ”10.5 Mod et bedre årsregnskab” side 247, 2. afsnit 
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re har båret præg af. Som følge af, at der for væsentlige poster, ofte er tale om regnskabs-

mæssige skøn af dagsværdier, vil oplysningsniveauet være essentielt. Planlægning af revisors 

reaktion er således at have fokus på oplysninger i noter, samt overvejelse af revisionsteamet. 

Det er således ikke kun ”yngste mand”, men også mere erfarne kræfter der skal på sagen. 

Endvidere som følge af bestyrelsens manglende kompetencer, jf. omtale ovenfor i afsnit 5.1.1 om 

klientaccept, bør revisor reagere herpå, særligt med udgangspunkt i kommunikation med besty-

relsen. Endvidere vil det i de fleste tilfælde være relevant at inddrage administrator, således 

denne er medunderskriver på regnskabserklæringen, efter ISA 580, som er nærmere omtalt i 

afsnit 2.4.5.3.  

5.3.3.2. RISICI PÅ REVISIONSMÅLSNIVEAU 

Ejendommen og prioritetsgælden, herunder tilknyttede finansielle aftaler, vil i sagens natur være 

poster med høj væsentlighed. Risikovurderingen på revisionsmålene, vil dog hovedsageligt relate-

re sig til den iboende risiko i relation til værdiansættelse, og således de tilknyttede oplysninger. 

Risikovurderingen på revisionsmål og reaktioner herpå behandles nærmere jf. afsnit 4.4.3 om ud-

førelsen af revisionen. 

5.3.4. REVISIONSSTRATEGI 

Revisionsstrategien skal lægge særlig vægt på, at der indhentes tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis i relation til ejendommen og finansielle aftaler, som vurderes at være væsentlige poster 

med betydelige risici. 

5.4. UDFØRELSE 

I det følgende beskrives centrale forhold i relation til udførelse af revisionen for en andelsbolig-

forening. 

Revisor kan anvende 2 overordnede revisionsstrategier, test af kontroller og substansrevision. 

Ofte vil en kombination heraf med hovedvægt på test af kontroller være mest effektiv. Men som 

følge af andelsboligforeningens relativt lille størrelse og under hensyntagen til poster og trans-

aktioner der indgår, vil substansrevision være den primære strategi i relation til andelsboligfor-

eningen som helhed, hvilket belyses nærmere i det følgende afsnit. 

5.4.1. POSTER I RESULTATOPGØRELSEN 

Under henvisning til afsnit 5.3.2, vil væsentlighedsniveauet opgøres særskilt for posterne i resul-

tatopgørelsen, hvorefter boligafgift, ejendomsskatter og renter må forventes at være blandt de 
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poster, der vurderes at have høj væsentlighed. Revisionen vil hovedsageligt gennemføres ved de-

tailtest. 

Boligafgiften bør kunne afstemmes til bestyrelsens forslag om boligafgift, som blev vedtaget på 

den seneste ordinære generalforsamling året før.  

Renter og ejendomsskatter dækker en stor del af foreningens omkostninger, disse kan detailte-

stes til eksterne bekræftelser, hhv. årsopgørelse og ejendomsskattebilag. Omkostninger herud-

over kan revideres ved substansanalytiske handlinger, herunder sammenholde med budget 

og/eller sidste års tal. 

5.4.2. REVISION AF EJENDOMMEN 

Ejendommen i en andelsboligforening vil i sagens natur være en post med høj væsentlighed. 

Risikovurdering af revisionsmålene i relation til ejendommen, viser dog som udgangspunkt, at re-

visionsrisikoen vil være lav eller mellem på de tilknyttede revisionsmål: Tilstedeværelse, fuldstæn-

dighed og rettighed. Revisionen kan udføres som detailtest, særligt i form af eksterne bekræf-

telser, fx tingbog. I relation til værdiansættelse, afhænger det af den valgte metode. 

5.4.2.1. ANSKAFFELSESSUMMEN 

Såfremt foreningen har valgt anskaffelsessummen som værdiansættelsesmetode, vil der nor-

malt ikke være vanskeligheder forbundet med at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis. Revisor kan 

indhente skøde og tingbog som dokumentation. Revisor skal dog overveje om der er sket værdi-

forringelse, idet der er krav om nedskrivning iht. ÅRL. Det bemærkes, at dette krav ikke fremgår 

af AbfL, hvorfor denne nedskrivning skal tilbageføres ved opgørelse af andelskronen.  

Såfremt der har været forbedringer på ejendommen, vil det være åbenlyst at indhente dokumen-

tation i form af en rapport, såfremt foreningen har anvendt en rådgiver (byggesagkyndig, arki-

tekt, ingeniør mv.). Alternativt må der ske bilagskontrol og drøftelser med bestyrelsen og evt. 

administrator. 

I relation til forbedringer, skal der foretages en vurdering af, om der er tale om forbedringer 

eller vedligehold. Vedligehold skal ikke tilgå ejendommens anskaffelsessum, men der kan dog i an-

delsboligforeninger være foretaget reserver hertil, hvorefter andelskronen ikke må forventes at 

blive påvirket betydeligt. 

5.4.2.2. VALUARVURDERING 

Såfremt foreningen har valgt kontant handelsværdi som målemetode, skal foreningen indhente 

en valuarvurdering. Der er tale om et regnskabsmæssigt skøn, som revisor skal undersøge jf. ISA 
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540, der omhandler ”revisors ansvar vedrørende regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabs-

mæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger ved revision af regnskaber.” 

Når værdien for en regnskabspost ikke kan måles præcist, men kun skønnes, er der tale om et 

regnskabsmæssigt skøn. De oplysninger der ligger til grund for udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, varierer i forhold til arten og pålideligheden af de kendte informationer. Graden af skøns-

mæssig usikkerhed påvirker således revisors vurdering af risiko for væsentlig fejlinformation. 

Målet for revisor fremgår af afsnit 6: ”at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for hvor-

vidt: 

a) De regnskabsmæssige skøn i regnskabet, herunder regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdi, er rimelige, uanset om de er indregnet eller oplyst, og 

b) Tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende baseret på den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme.” 

Kravene til revisors revision af regnskabsmæssige skøn fremgår af afsnit 8-23. Det bemærkes 

at arbejdshandlingerne primært består af at revisor skal foretage subjektive vurderinger. 

I relation til en andelsboligforening, vil der særligt være tale om 2 regnskabsposter, hvor der fo-

religger regnskabsmæssige skøn: 

- Ejendommens værdi, såfremt denne er opgjort til valuarvurdering 

- Værdien af finansielle aftaler 

Revision af ejendommens værdi fremgår i det følgende afsnit. Revision af værdien af finansielle 

aftaler fremgår af afsnit 5.4.4. 

5.4.2.2.2. REVISION AF REGNSKABSMÆSSIGT SKØN AF DAGSVÆRDI 

Dagsværdien af ejendommen skal være foretaget af en valuar. Valuarvurderingen er indhentet af 

foreningen, og der er således ikke tale om en af revisor udpeget ekspert, men en ledelsesudpeget 

eksperts arbejde, jf. ISA 500 afsnit 8, hvorefter revisor skal 

(a) vurdere ekspertens kompetence, færdigheder og objektivitet 

(b) opnå en forståelse af ekspertens arbejde og 

(c) vurdere egnetheden af ekspertens arbejde som revisionsbevis for det relevante revisions-

mål 

Ad a kan valuarens objektivitet være til diskussion, idet nogle andelsboligforeninger har en inte-

resse i at modtage en vurdering hvor værdien opgøres højest muligt. Modsætningsvist kan der 

tillægges større objektivitet i en markedsværdiopgørelse for en renteswap-aftale fra et kredit-
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institut, som må forventes at være et produkt af en mere generel vurdering af forventninger til 

rente. 

I tilfælde af at revisor ikke finder valuarvurderingen tilstrækkelig og egnet som revisionsbevis, 

kan det være nødvendigt at inddrage en af revisor udpeget ekspert til at foretage en uafhængig 

vurdering af dagsværdien. I den sammenhæng anvendes ISA 620 om anvendelse af en revisorud-

peget eksperts arbejde.  

Det skal bemærkes, at ved opgørelse af ejendommen til dagsværdi, vil der foreligge væsentlige 

vanskeligheder forbundet med at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for revisionsmålet 

værdiansættelse. Som følge af en høj risiko på revisionsmålet værdiansættelse, er der et øget 

krav til revisors indsamling af revisionsbevis.  

Værdiansættelsen vil overordnet bestå af 2 variable: budgetteret indtjening af ejendommen som 

udlejningsejendom og et afkastkrav. Begge variable fremkommer således på baggrund af nogle 

forudsætninger om fremtiden. Muligheden for at opnå revisionsbevis er dog begrænset pga. 

fremtidsaspektet i dagsværdiberegningerne. ISA 540 omhandler revision af værdiansættelse til 

dagsværdi, hvorefter der i hovedtræk er tale om revisors faglige vurdering, og således en subjek-

tiv tilgang til revisionen heraf. 

Som Morten Alsted blandt andet konkluderer i sin afhandling omhandlende Revision af investe-

ringsejendomme: 

”Manglen på objektivitet og empirisk bevis synes at medføre et brud på den teoretiske referen-

ceramme, som fastlægger de grundlæggende forudsætninger for revision. Dette medfører 

sammen med de fremadrettede og skønsmæssige oplysninger og forudsætninger, at det ikke er 

muligt at opnå høj grad af sikkerhed for de 2 variable. Hermed synes det heller ikke muligt at opnå 

høj grad af sikkerhed for den samlede værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsvær-

di.”47. 

Men dagsværdier af investeringsejendomme bliver i stor udstrækning indregnet og revideret 

uden at det medfører en modificeret påtegning. Således beskrives i det følgende et højaktuelt 

eksempel, hvor Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse af d. 06.03.13 med overskriften ”Mangel-

fuld revision af Tønder Bank”48, bl.a. kritiserer revisionen af investerings- og domicilejendomme, 

og derfor indbringer den pågældende revisor for revisornævnet. 

Erhvervsstyrelsens kritikpunkter oplistes: 

                                                           

47 Kilde: Kandidatafhandling ”Revision af investeringsejendomme” side 109 første afsnit. Konklusionen er vedlagt bilag Q. 

48 Kilde: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/527339/5  
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• ”Der foreligger ikke dokumentation for, at revisor har udført kontrol eller verifikation af 

de data, herunder driftsresultater, der indgår i den af ledelsen benyttede afkastmodel.” 

• ”Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisor ikke har forholdt sig kritisk til udviklingen 

i afkastsatser i ledelsens afkastmodel og ledelsens vurdering af de af mægleren fastsat-

te afkastsatser. (…) Revisor har således ikke dokumenteret begrundelserne for de af le-

delsen benyttede afkastsatser, hvilket er en overtrædelse af god revisorskik”. 

• ”Det er endvidere Erhvervsstyrelsens vurdering, at den af ejendomsmægleren udarbejde-

de vurderingsrapport ikke har været gjort til genstand for en tilstrækkeligt kritisk vurde-

ring i relation til rapportens egnethed som revisionsbevis” 

Det kan således konkluderes, at revisor ikke kan basere sin revision udelukkende på, at den ind-

regnede værdi stemmer til valuarvurderingen. Der skal foretages en grundig undersøgelse heraf, 

og det kan stadig diskuteres, om det vil være muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til, at 

revisor med høj grad af sikkerhed kan afgive en blank påtegning. 

5.4.2.3. OFFENTLIG VURDERING 

Såfremt foreningen har valgt den offentlige ejendomsvurdering som værdiansættelsesmetode, 

vil revisor indhente den seneste offentlige vurdering som dokumentation. Dette kræver ingen 

yderligere gennemgang end en afstemning af, at den indregnede værdi stemmer til den seneste 

offentlige ejendomsvurdering, evt. efterregning, såfremt der er tale om sammenlægning af vær-

dien for flere matrikler. Det bemærkes, at der foreligger en gråzone i lovrundlaget om hvorvidt 

foreningen må aflægge et regnskab, hvor ejendommen er indregnet til offentlig vurdering, idet 

værdiansættelsesmetoden er i strid med ÅRL. Denne er diskuteret jf. afsnit 3.5.1 om uoverens-

stemmelser mellem ÅRL og AbfL, hvortil der henvises. 

5.4.3. REVISION AF PRIORITETSGÆLDEN 

Prioritetsgælden i en andelsboligforening, må i sagens natur tillige forventes at udgøre en post 

med høj væsentlighed.   

Risikovurdering af revisionsmålene i relation til prioritetsgæld, viser dog som udgangspunkt, at 

revisionsrisikoen vil være lav eller mellem på de tilknyttede revisionsmål.  

Tilstedeværelse, fuldstændighed, forpligtelse og værdiansættelse kan alle kontrolleres til årsop-

gørelse fra realkreditinstitut og/eller tingbog. Vedrørende klassifikation – opdeling i kort gæld, 

lang gæld og gæld der forfalder efter 5 år – fremgår disse oplysninger tillige ofte af årsopgørel-

sen fra realkreditinstitutterne alternativt af låneaftalen eller af egne amortiseringstabeller, som 

kan efterprøves af revisor. 
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Revisionsrisikoen på dette område er således alt andet lige af relativ begrænset omfang, og kan 

primært tillægges selve præsentationen af oplysninger om prioritetsgælden i årsregnskabets 

noter og eller eventuelt bestyrelsesberetning. 

5.4.4. REVISION AF FINANSIELLE AFTALER 

I sammenhæng med prioritetsgælden har man set flere andelsboligforeninger, der vælger at ind-

gå finansielle aftaler i sammenhæng med finansiering af ejendommen. Det bemærkes, at der ikke 

nødvendigvis er tale om en post med høj væsentlighed.   

I relation til finansielle aftaler fx swapaftaler, trappelån mv. vil revisionsrisikoen som udgangs-

punkt være lav eller mellem på revisionsmålene tilstedeværelse, fuldstændighed49, forpligtelse, da 

disse i lighed med prioritetsgælden kan afstemmes til årsopgørelse og tingbog.  

Med hensyn til værdiansættelse, kan dagsværdien for en renteswap-aftale tillige afstemmes til 

”Markedsværdiopgørelser” fra kreditinstitutterne. Følgende fremgår dog med småt, fx af Nykre-

dits markedsværdiopgørelser:  

 

Således kan det konstateres, at der er tale om et regnskabsmæssigt skøn baseret på den ”kend-

te rente” på opgørelsesdagen ”på bagrund af Nykredits modeller og metoder”. Nykredit vil dog 

ikke påtage sig ansvar for værdien, og det kan således diskuteres, om beviset kan anvendes som 

bekræftelse fra tredjemand. 

Nykredit ønsker eller kan ikke udlevere dokumentation, herunder opgørelsesmetode. Uanset hvad, 

er der tale om en post i regnskabet, hvor der må forventes at være en høj iboende risiko i relation 

til værdiansættelsen, idet der er tale om en dagsværdiopgørelse baseret på fremtiden, som i 

sagens natur er behæftet med usikkerhed. Revisor skal således have særlig fokus på, hvordan 

denne usikkerhed præsenteres i regnskabet. 

 

                                                           

49 I relation til fuldstændighed kan der dog foreligger en risiko, idet en finansiel aftale ikke nødvendigvis giver en transaktion, der er 
registreret. 
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5.4.4.1. REGNSKABSMÆSSIGT SKØN AF DAGSVÆRDI 

Dagsværdien af finansielle aftaler er opgjort af foreningens kreditinstitut, men kreditinstitut-

terne fraskriver sig ansvaret og påpeger, at opgørelsen er udarbejdet til foreningens interne 

anvendelse. Det kan således diskuteres, om revisor skal foretage vurdering af det regnskabs-

mæssige skøn over dagsværdien af de finansielle aftaler, eller om beviset kan tillægges høj bevis-

styrke som følge af at der er tale om en opgørelse fra en kompetent tredjemand. Uafhængighe-

den kan være til diskussion, men opgørelsen må forventes at være opgjort efter samme metode 

som til kreditinstituttets øvrige kunder. 

I praksis er det sjældent muligt at få udleveret den bagvedliggende beregning fra de finansielle 

institutter, hvorfor test af opgørelsen primært ville tage udgangspunkt i en beskrivelse af meto-

den. Dette vil ikke kunne anvendes som revisionsbevis, da en vurdering af nogle forudsætninger 

ikke ville kunne stå alene. Revisor skal vurdere om det er nødvendigt og/eller muligt at opgøre et 

punktestimat eller udpege en ekspert hertil. Endvidere er der tale om et regnskabsmæssigt skøn 

over en dagsværdi, som typisk vil være baseret på en forventet udvikling i renteniveauet. 

Der henvises endvidere til særskilt afsnit 5.4.2.2.1 og 5.4.2.2.2 om ISA 540 og revision af værdien 

for ejendommen opgjort som et regnskabsmæssigt skøn af dagsværdien.  

5.4.5. ANDELSKRONEN 

Det bemærkes at opgørelse af andelskronen ifølge AbfL skal indsættes som en note i årsregn-

skabet, og vil således være underlagt revisors revision. Revisor skal, i forbindelse med revision af 

andelskronen, særligt iagttage AbfL § 5, der omhandler opgørelse af andelskronen, hvor følgende 

forhold kan bemærkes: 

Ved førstegangssalg af lejeboliger i foreningen, og optagelse af nye andelshavere i foreningen, 

må avancen ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal føres over foreningens egenkapital, 

hvor der skal ske opdeling i indskud og ”overkurs”. Såfremt udskudt skat indregnes jf. afsnit 5.4.6, 

som vedrører disse avancer, skal årets regulering af udskudt skat således tillige føres over egen-

kapitalen. 

Værdiregulering af ejendommen til valuarvurdering og offentlig vurdering må heller ikke indreg-

nes i resultatopgørelsen, men skal føres over foreningens egenkapital. Tilsvarende gælder kurs-

regulering af gæld. I denne sammenhæng er det tillige vigtigt at revisor gennemgår vedtægterne 

for at kontrollere at der ikke fremgår særlige vedtægtsbestemmelser eksempelvis i relation til 

valg af metode for værdiansættelse af ejendommen. 

Endeligt vil de fleste foreninger årligt foretage reservering til ejendommens fremtidig vedlige-

holdelse, ”Ofte omtales disse hensættelser som ”buffere”. Hermed menes, at man har fratrukket 
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noget af egenkapitalen for ikke at sætte andelskronen til det maksimalt mulige”50. Revisor bør 

være opmærksom på, om der udelukkende foretages resultatudjævning, eller om de løbende hen-

sættelser, og særligt tilbageførsel af hensættelser kan forsvares. I denne sammenhæng er det 

vigtigt at notere sig hvad der fremgår af vedtægter, og ikke mindst hvad der besluttes på gene-

ralforsamlingen. Der henvises til afsnit 3.5.6, der beskriver årsagen hertil. Det bemærkes at disse 

reservationer ikke er et krav, men må vurderes at være ”god skik” for en andelsboligforening. 

5.4.6. ANDRE FORHOLD 

Det bemærkes at andelsboligforeninger kan være underlagt diverse andre forhold, som revisor 

skal være særlig opmærksom på i forbindelse med revisionen. 

Erhvervsmæssig virksomhed, GI og SKAT 

Mange andelsboligforeninger driver erhvervsmæssig virksomhed, i form af udlejning af bolig og 

erhvervslejemål, ofte som følge af at andelsboligforeningen har overtaget denne aktivitet sam-

men med ejendommen da foreningen blev stiftet. 

Det bemærkes, at der kan foreligge en bindingspligt i relation til Grundejernes Investeringsfond 

(GI) vedrørende vedligeholdelse. 

Det bemærkes endvidere, at andelsboligforeninger er selvstændige skattesubjekter. Der skal 

således opgøres en avance ved boligudlejningen, som i det fleste tilfælde er temmelig beskeden. 

Problemet i relation til skat opstår i den situation, at en andelsboligforening sælger den sidste 

udlejningsejendom, hvorefter der skal ske avancebeskatning af alle de udlejningsejendomme man 

har solgt. Revisionsmæssigt skal revisor således være opmærksom på, om den latente skat ind-

regnes som en udskudt skatteforpligtelse. Såfremt foreningens vedtægter bestemmer, at der 

til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem, kan foreningen således undla-

de at indregne værdien af den udskudte skatteforpligtelse. Forholdet skal dog omtales i regn-

skabet. 

5.5. AFSLUTNING 

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Der henledes særlig opmærksomhed på 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i relation til regnskabsmæssige skøn af dagsværdier, her-

under de tilknyttede oplysninger i årsregnskabet. 

                                                           

50 Kilde: Andelsboliger side 243 3. afsnit, 2. punktum 
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Endvidere skal der indhentes regnskabserklæring, som tillige bør underskrives af administrator, 

under henvisning til afsnit 4.3 om principal/agent teorien. Skriftlige udtalelser behandles i ISA 

580. Denne beskrives i det følgende afsnit. 

5.5.1. ISA 580 SKRIFTLIGE UDTALELSER SOM REVISIONSBEVIS 

ISA 580 omhandler jævnfør afsnit 1 ”revisors ansvar for at indhente skriftlige udtalelser fra den 

daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse i forbindelse med en revision af 

regnskaber.”  

Disse udtalelser omhandler at ledelsen skal bekræfte følgende forhold: 

Afsnit 10: at have opfyldt sit ansvar for udarbejdelse af regnskabet 

Afsnit 11: regnskabets fuldstændighed 

Afsnit 12: ledelsens ansvar for at opfylde ovenstående 

Jævnfør afsnit 9, er det et krav at ”Revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den ledelse, 

der er ansvarlig for regnskabet, og som besidder viden om de pågældende forhold (jf. afsnit A2-

A6).”  

Af afsnit A2 fremgår det at ”Der anmodes om skriftlige udtalelser fra de personer, der er an-

svarlige for udarbejdelsen af regnskabet. Disse personer kan være forskellige afhængigt af virk-

somhedens ledelsesstruktur og relevant lov eller øvrig regulering.” 

I relation til en andelsboligforening og under henvisning til afsnit 4.3 omkring principal/agent teo-

rien, findes det særdeles relevant, at administrator tillige underskriver en skriftlig udtalelse for 

at øge revisionsbevisets pålidelighed og dermed egnethed. 

5.5.2. OPLYSNINGER OM USIKKERHED OG MÅLING I ÅRSREGNSKABET 

Generalklausulen i ÅRL § 11 omhandler det retvisende billede, herunder en retvisende redegørelse 

i ledelsesberetningen efter § 99, som således efter punkt 2 skal: ”beskrive eventuel usikkerhed 

ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb”. Ledelsesberetningen er ikke et 

krav for klasse A, men i kommentarerne til ÅRL § 99 henvises til ÅRL § 12 og kommentarer til ÅRL 

nr. 136. I forbindelse med ændring af ÅRL i 2008, hvor kravet om det retvisende billede blev ind-

skrænket til selve årsregnskabet (og således ikke ledelsesberetningen), har det været diskuteret 

hvorvidt oplysninger, der efter ÅRL skal fremgå af ledelsesberetningen, i visse situationer også 

skal fremgå af årsregnskabet. Der refereres i kommentaren til et notat fra FSR's regnskabstek-

niske og revisionstekniske fra 2009 om udvalgenes holdning til problemstillingen: 
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”at årsregnskabet (…) ikke kan give et retvisende billede (…), hvis kravet om at oplyse om (…) 

usikkerhed ved indregning og måling (…) alene opfyldes ved en beskrivelse i ledelsesberetningen, 

og årsregnskabet ikke indeholder en konkret henvisning hertil (…).  

Det er således udvalgenes opfattelse, at kravene skal opfyldes ved, at forholdene skal beskrives i 

både ledelsesberetningen og i årsregnskabet.” 

Denne holdning synes tillige at kunne finde anvendelse i relation til problemstillingen om hvorvidt 

oplysninger om usikkerhed ved indregning og måling skal anvendes i et årsregnskab, hvor der ikke 

er krav om en ledelsesberetning. 

Endvidere med henvisning til ÅRL § 11 stk. 2: ”Hvis anvendelsen af bestemmelserne i denne lov ikke 

er tilstrækkelig 120) til at give et retvisende billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere 

oplysninger i årsregnskabet”, hvor det fremgår i kommentar til ÅRL nr. 120, at  

”Det samme kan tilsvarende gøre sig gældende for andre aktiver, f.eks. investeringsejendomme, 

hvor en meget detaljeret beskrivelse af de anvendte forudsætninger for målingen og følsomhe-

der ved udsving kan være nødvendig” 

I relation til opgørelse af dagsværdien for en ejendom, foreligger der væsentlige usikkerheder. Og 

da denne post har høj væsentlighed i regnskabet, må det således vurderes, at oplysninger om 

usikkerhed og måling er et krav som følge af generalklausulen i ÅRL om et retvisende billede. 

I relation til opgørelse af dagsværdien for finansielle aftaler, er det et problem, at dagsværdien 

opgøres af kreditinstitutterne uden at oplyse omkring beregningsmetode og niveau for variable, 

der anvendes i metoden.  Det må dog alt andet lige forventes at foreligge væsentlige usikkerhe-

der, idet der tillige er tale om opgørelse af en dagsværdi på baggrund af forventninger til fremti-

den, og tillige kan revisor søge inspiration i fx Nykredits årsregnskab om usikkerheder i forbindel-

se med swapaftaler, hvor der fremgår relativt detaljerede beskrivelser om disse usikkerheder. 

5.6. RAPPORTERING 

Når revisionen er afsluttet, skal revisor afgive en erklæring på regnskabet samt kommunikere 

som krævet.  

5.6.1. ERKLÆRING 

Det har været drøftet, om andelsboligforeningers regnskaber skulle forsynes med en erklæring 

efter ISA 700 eller efter ISA 800. ISA 700 finder anvendelse ved regnskaber, der aflægges efter 

en almindelig anerkendt regnskabsmæssig begrebsramme og til en bred kreds af brugere - og 

hvis ikke regnskabet opfylder dette kvalitetskrav, skal revisionspåtegningen formuleres efter ISA 

800 om erklæringer på regnskaber med et særligt formål. Under henvisning til afsnit 1.4 om af-
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grænsning, hvor den regnskabsmæssige begrebsramme er ÅRL, skal revisionspåtegningen såle-

des som udgangspunkt afgives efter ISA 700. 

Jf. ISA 210 afsnit A5, fremgår det at:  

”Mange regnskabsbrugere er ikke i en situation, hvor de kan kræve regnskaber, der er skrædder-

syet til at imødekomme deres specifikke oplysningsbehov. Mens alle oplysningsbehov hos bestem-

te brugere ikke kan imødekommes, er der finansielle oplysningsbehov, der er fælles for en bred 

kreds af brugere. Regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig be-

grebsramme, som er udformet til at imødekomme det generelle oplysningsbehov hos en bred 

kreds af brugere, betegnes som regnskaber med generelt formål.” Det har således været til dis-

kussion, om der skulle være en erklæring efter ISA 700 eller ISA 800 (regnskab med særligt for-

mål). Den særlige note med opgørelse af andelskronen, taler for et regnskab med særligt formål, 

men formålet med Erhvervsstyrelsens vejledning og modelregnskab er ikke udelukkende at sikre 

et gennemskueligt regnskab for andelshaverne, men for alle regnskabsbrugere, herunder långive-

re mv.  

Således afgives erklæring efter ISA 700. 

5.6.2 SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

5.6.2.1. VÆSENTLIG USIKKERHED VED REGNSKABSMÆSSIGE SKØN 

Revisor skal overveje, om der foreligger væsentlig usikkerhed ved regnskabsmæssige skøn af 

dagsværdier. I så fald bør det overvejes om der skal afgives supplerende oplysninger i påtegnin-

gen om forhold i regnskabet.  

I en Østrelandsretsdom af d. 07.11.201151, hvor en overprissag der vedrørte en valuarvurdering af 

d. 30.06.2008, ikke ifaldt ansvar, på trods af at skønsmandens vurdering var 30 % lavere end va-

luarens oprindelige vurdering. Det må herefter accepteres, at der kan være omstændigheder, 

hvor der forekommer en meget bred margin for, hvad der betragtes som en korrekt vurdering. 

Netop i sådanne situationer, vil det nok være nødvendigt at revisor afgiver en supplerende oplys-

ning under henvisning til oplysninger i noterne, der behandler usikkerhed ved regnskabsmæssige 

skøn. 

Endvidere under henvisning til kandidatafhandling af Morten Alsted, omhandlende Revision af 

investeringsejendomme, fremgår følgende af konklusionen om revision af revisionsmålet værdi-

ansættelse af investeringsejendommen:   

                                                           

51 Kilde: http://www.advokatfirmaet-erritzoe.dk/aktuelt/valuarvurdering-ikke-tilsidesat-ikke-tale-om-overpris-i-henhold-til-
andelsboligforeninslovens-5-stk-2-litra-b-stre-landsrets-dom-af-7_11_2011-.htm  
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”Revisor har ansvaret for revisionspåtegningen, og uanset hvem der har gættet på fremtiden og 

på markedets holdning, skal revisor opnå høj grad af sikkerhed, før der kan afgives en påtegning 

uden modifikation. Beregningens og forudsætningernes natur medfører, at dette ikke er mu-

ligt.”52 

Der anvendes samme metoder til valuarvurdering af en ejendom i en andelsboligforening, og 

ovenstående er således en relevant betragtning. Forskellen er dog, at uanset hvad revisor mener 

om en given valuarvurdering i relation til indregning af ejendommen i balancen, så vil andelskronen 

kunne opgøres til denne valuarvurdering, hvormed en modifikation i påtegningen indirekte vil indi-

kere potentielle overprissager. Således har jeg hidtil ikke set et regnskab for en andelsboligfor-

ening, hvor der fremgik en supplerende oplysning. 

Det vurderes, at revisor med henvisning til den østrelandsretsdom, hvor valuaren blev frifundet 

på trods af en afvigelse til skønsmandens vurdering på 30 %, burde have givet supplerende oplys-

ninger i påtegningerne i denne periode, såfremt valuarvurderinger blev anvendt. 

Revisor kan søge oplysninger om usikkerhed i valuarvurderingsrapporten, men henblik på at vur-

dere om forholdet bør nævnes i en supplerende oplysning. 

5.6.2.1.1. TO VÆRDIANSÆTTELSESMETODER I ÅRSRAPPORTEN 

Revisor kan ikke tilsidesætte sit ansvar som revisor i relation til årsregnskabet, under henvisning 

til en note, der i henhold til en særlovgivning, skal opgøres efter en metode, som andelsboligfor-

eningen frit kan vælge i mellem, og således blot har til formål at fastsætte en maksimalpris, uden 

hensyntagen til retvisende billede.  

I praksis forekommer eksempler, hvor ejendommen er indregnet til kostpris i årsregnskabet, og 

opskrivning til dagsværdier fremgår således kun af andelskroneberegningen. Forholdet beskrives 

i anvendt regnskabspraksis for henholdsvis regnskabsmæssig behandling af ejendommen samt 

værdiansættelsesmetode til opgørelse af andelskronen. Dette er muligvis motiveret ved, at man 

ønsker at mindske revisionsrisikoen. 

Særligt i relation til ældre andelsboligforeninger, vil det dog medføre en meget lille og ofte nega-

tiv egenkapital, mens andelskronen opgøres til en langt højere værdi. Der kan således stilles 

spørgsmål til overholdelsen af de grundlæggende krav til årsregnskabet jf. ÅRL § 13, idet det alt 

andet lige kan antages at skabe nogen forvirring, at egenkapitalen og andelskronen opgøres til to 

værdier, der er så forskellige i årsregnskabet.  

                                                           

52 Kilde: Kandidatafhandling ”Revision af investeringsejendomme” side 109 næstsidste afsnit. Afhandlingens konklusion fremgår af 
bilag Q. 
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Under henvisning til Finn Träf og Rasmus Juul-Nyholms bog ”Andelsboliger”, er dette tillige en 

problemstilling, der behandles i afsnit 10.5.1 ”Mere sigende værdiansættelse og egenkapitalopgø-

relse”, hvor følgende særligt fremhæves i relation til ovennævnte model, hvor der anvendes an-

skaffelsessum i balancen, og valuarvurdering til opgørelse af andelskronen: 

”Denne model for beregning af andelskronen er ikke let at forstå, og det skaber problemer i for-

hold til køb og salg af andele. Regnskabslæserne kan ikke altid se sammenhængen mellem egen-

kapital, formue og andelskrone, og en negativ egenkapital gør nogle potentielle købere meget 

nervøse.  

Det er vores opfattelse at det skaber øget klarhed og bedre forståelse for foreningens formue-

forhold, hvis ejendommen værdiansættes under aktiverne på baggrund af det værdiansættel-

sesprincip, som foreningen anvendte i den seneste årsrapport.”53 

Hvilket tyder på at de deler holdningen om, at denne metode ikke findes hensigtsmæssig. Der 

lægges særlig vægt på ordvalget ”klarhed”, som er et af de grundlæggende krav til årsregnska-

bet efter ÅRL § 13. Dette undersøges således nærmere, særligt fremhæves ÅRL § 13 punkt 1 

omkring klarhed og punkt 7 om konsistens: 

Grundlæggende krav om klarhed, jf ÅRL §13, 1. punkt 

Dette beskrives nærmere i kommentarerne til ÅRL, nummer 152, hvor følgende fremhæves:  

”Kravet gælder for hele årsrapporten” (3. afsnit)  

”Klarhed betinger, at årsrapportens udsagn ikke må være tvetydige eller vildledende. (…) Regn-

skabsbrugers opmærksomhed må ikke afledes fra de væsentlige forhold i årsrapporten eller 

gemmes væk ved placeringer, der ikke er naturlige i deres sammenhæng.” (4. afsnit) 

Grundlæggende krav om konsistens, jf. ÅRL § 13 7. punkt 

Dette beskrives nærmere i kommentarerne til ÅRL nummer 161. Generelt beskrives der dog pri-

mært forhold, som skal behandles konsistent i årsregnskabet, dvs. hvis der indregnes 2 ejen-

domme med samme formål, kan man ikke indregne den ene til kostpris og den anden til dagsværdi, 

den anvendte praksis skal anvendes konsistent på begge ejendomme.  

Der fremgår ikke oplysninger, der umiddelbart viser en direkte sammenhæng mellem de grund-

læggende krav og en særnote, hvorfor der må konstateres at være tale om en gråzone. 

                                                           

53 Kilde: ”Andelsboliger” side 250 2. afsnit 
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Der kan argumenteres mod, at de grundlæggende krav er gældende i relation til den specielle 

note der viser opgørelsen af andelskronen, idet denne optræder som en særskilt beregning, der 

er krav til at opstille i henhold til særlovgivning, og således ikke henhører under ÅRL.  

Der kan argumenteres for, at de grundlæggende krav er gældende i relation til den specielle note 

der viser opgørelsen af andelskronen, idet andelskronen er et udtryk for ”værdien af andelen i 

foreningens formue” jf. AbfL § 5 stk. 1. hvilket netop kommer til udtryk i årsregnskabet. Endvidere 

fremgår det jf. afsnit 5.1.5.1, at der som følge af en bred kreds af regnskabsbrugere udtrykkes 

en erklæring efter ISA 700. Men noten med opgørelse af andelskronen er en særnote, som ude-

lukkende er relevant for en begrænset kreds af regnskabsbrugere, nuværende og potentielle 

andelshavere, særligt såfremt den ikke er i overensstemmelse med egenkapitalen, som er opgjort 

i balancen. Dette forhold lægger således op til at der i stedet bør afgives en erklæring efter ISA 

800 for regnskaber med et særligt formål.  

5.6.2.2. IKKE-REVIDEREDE BUDGETTAL 

Endvidere bemærkes det forhold, at andelsboligforeningen ofte ønsker at der skal fremgå bud-

gettal som sammenligningstal i årsregnskabet. Erhvervsstyrelsen noterer i sin vejledning, at det 

klart skal fremgå at budgettal ikke er omfattet af revisionen. Dette er dog ikke nok, idet revisor 

skal afgive en supplerende oplysning om forståelse af revisionen, såfremt der er elementer, der 

ikke er omfattet af revisionen. 

5.6.3. MODIFIKATIONER 

Der kan opstå situationer, hvor revisor er nødsaget til at afgive en konklusion med modifikatio-

ner. Der kan eksempelvis være uenighed med ledelsen omkring værdiansættelse af ejendommen 

til en valuarvurdering, der vurderes for høj eller for lav af revisor.  

Der kan endvidere være situationer hvor revisor ikke kan gennemføre revisionen, og således må 

tage forbehold, pga. manglende revisionsbevis. Uddybning med praktiske eksempler fremgår i det 

efterfølgende afsnit 6. 

5.6.4. ISA 260 KOMMUNIKATION MED DEN ØVERSTE LEDELSE 

Revisor skal indledningsvist afgøre hvilke personer indenfor ledelsens øverste ledelsen, det er 

passende at kommunikere med. 

Revisor skal kommunikere om følgende forhold: 

• Revisors ansvar ved revision af regnskaber (ISA 260 afsnit 14) 

• Planlagt omfang og tidsmæssig placering af revisionen (ISA 260 afsnit 15) 
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• Betydelige resultater fra revisionen (ISA 260 afsnit 16) 

• Revisors uafhængighed (ISA 260 afsnit 17) 

Revisor skal vurdere kommunikationsprocessen, herunder kommunikationsformer jf. ISA 260 af-

snit 19-20. Rapporteringsformer omfatter følgende: Revisionsprotokol, Management letter (fin-

der ikke anvendelse i relation til andelsboligforeninger) og Deltagelse på generalforsamling. 

Revisionsprotokol er et krav, og omtales nærmere i særskilt afsnit nedenfor. Som følge af at der 

ikke er tale om en professionel bestyrelse, skal revisor særligt overveje sit sprogvalg og informa-

tionsniveau i protokollen.  

5.6.4.1. REVISIONSPROTOKOL 

Revisionsprotokol er et krav, og omtales nærmere i særskilt afsnit nedenfor. Som følge af at der 

ikke er tale om en professionel bestyrelse, skal revisor særligt overveje sit sprogvalg og informa-

tionsniveau i protokollen.  

Revisionsprotokollen udarbejdes til bestyrelsen. 

Under henvisning til spørgeskemaundersøgelsen bilag D, fremgår det, at over halvdelen af besty-

relsesmedlemmerne ikke havde læst revisionsprotokollen. Som en indledende bemærkning, bør 

revisor have større fokus på, enten skriftligt eller mundtligt, at sørge for at bestyrelsen er be-

kendt med formålet og indholdet af protokollen. Dette endvidere med henblik på at sikre, at der 

ikke foreligger en forventningskløft, som diskuteret i afsnit 4.4. 

5.6.4.2. DELTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN 

Deltagelse på generalforsamlingen er et middel som revisor kan anvende som kommunikations-

form. Her vil generalforsamlingsreferatet underskrevet af en dirigent være skriftlig dokumenta-

tion for revisors eventulle udtalelser. 

Særligt med henvisning til afsnit 4.4, der diskuterer om der foreligger en forventningskløft, vil 

det være relevant, at revisor deltager på generalforsamlingen. Revisor kan foretage en gennem-

gang af regnskabet. Undervejs bør hun sørge for at understrege, at det er bestyrelsen der har 

ansvaret for regnskabet. Endvidere at det er bestyrelsen, der fremlægger forslag til andelskrone 

efter en valuarvurdering, som indeholder en usikkerhed. Revisor kan eventuelt foretage en kort 

redegørelse for, hvordan værdien af ejendommen fastsættes, særligt beskrive hvilke variable der 

indgår i værdiansættelsen. 
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5.7. DELKONKLUSION 

Beskrivelse og analyse af teori om revision, revisors rapportering og revisors risiko i relation til 

revision af en andelsboligforening 

Afsnittet har søgt at belyse særlige forhold i relation til revisionsprocessens delelementer. 

Ved klientaccept er det særligt de forretningsmæssige hensyn revisor skal overeje, herunder 

særligt som følge af, at der foreligger uafklarede gråzoner i lovreguleringen på området, og ikke 

mindst øget kompleksitet som alt andet lige må kræve at kommunikation med ledelsen øges. 

I forbindelse med planlægningen, skal revisor forstå eksterne forhold, herunder særligt lovmæs-

sige krav: AbfL om krav til opgørelse af andelskronen. Revisor skal endvidere forstå de interne 

forhold, indledningsvist arten, herunder den særlige ejer og ledelsesstruktur og ikke mindst ejen-

dommen og prioritetsgælden som væsentlige poster i regnskabet, herunder hvilken værdiansæt-

telsesmetode foreningen anvender. 

Ved opgørelse af et væsentlighedsniveau, skal revisor overveje om der skal tages særlige kvalita-

tive hensyn som følge af bestyrelsens manglende kompetencer. En differentiering af væsentlig-

hedsniveau, særligt på balance og resultatopgørelse, synes tillige fornuftig. I relation til revisors 

risikovurdering må det konstateres, at poster med høj væsentlighed tillige er omfattet af bety-

delige risici, som følge af at der foreligger regnskabsmæssige skøn, ved dagsværdiansættelse af 

ejendommen. Revisionsstrategien og udførelsen fokuserer således hovedsageligt på dette for-

hold, idet det endvidere må konstateres at resultatopgørelsens poster ved hjælp af relativt få 

substanshandlinger, kan afdække revisionsrisikoen på dette område. 

Med henblik på afslutning af revisionen indhentes bekræftelse fra administrator tillige med be-

styrelsens bekræftelse om forhold i rengskabet. Herefter skal det særligt overvejes om det 

overhovedet er muligt, under hensyntagen til væsentlighedsniveauet, at opnå høj grad af sikker-

hed for en dagsværdi af ejendommen og finansielle aftaler. Revisor bør som minimum kontrollere, 

at, usikkerheden fremgår af noteoplysninger. I tilfælde hvor der vurderes at være særlig stor 

usikkerhed, skal det afspejles i den eksterne rapportering, hvorefter påtegningen modificeres 

med enten supplerende oplysninger om forhold i regnskabet, eller et forbehold om uenighed med 

ledelsen, og i værste fald en afkræftende konklusion, såfremt uenigheden vurderes at være gen-

nemgribende. 

Intern rapportering involverer revisionsprotokol og revisors deltagelse på generalforsamlingen. 

Disse rapporteringsformer bør særligt anvendes og udformes under hensyntagen til regnska-

bets kompleksitet og den vurderede forventningskløft. 
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6. CASES 
6.1. CASES 

I nærværende afsnit, vil der blive foretaget en praktisk gennemgang af revisionsprocessen for en 

andelsboligforening, med henblik på at belyse problemstillinger i praksis og hvordan disse bliver 

løst.  

Der tages udgangspunkt i en hovedcase, A/B Blidahlund & Esperancegården (A/B B&E), der henvi-

ses til bilag E, hvor der foreligger en kort beskrivelse af foreningen, og herefter kopi af Årsrap-

port 2012, valuarvurdering, samt link til øvrige informationer.  

Der vil endvidere blive inddraget praktiske eksempler fra andre andelsboligforeninger. Nogle ek-

sempler vil fremgå i anonymiseret form, som følge af at der er tale om ikke offentliggjorte doku-

menter for andelsboligforeninger, der ikke har givet tilladelse til offentliggørelse heraf. 

6.2. KLIENTACCEPT 

6.2.1. KLIENTACCEPT – A/B B&E 

Det er noteret, at foreningen anvender en professionel og anerkendt administrator. Administra-

tor er blevet udskiftet med overgang pr. 31.12.2012. Årsag hertil skyldes at honoraret var vurde-

ret for højt, og der kunne indhentes bedre tilbud hos Administrationshuset A/S. 

Foreningens bestyrelse består af 6 andelshavere. Ingen af disse har som profession at arbejde 

med økonomi og regnskaber til dagligt. Der har været udskiftning af formanden 2 gange indenfor 

de seneste 5 år. Men generelt har der været kontinuitet, således der sidder en blanding af både 

nye bestyrelsesmedlemmer og nogle der har været i bestyrelsen i mange år (>5 år). Bestyrelsen 

har på eget initiativ lagt en 10-årig strategi mod 2022, med udgangspunkt i en vision: ”Skabe og 

fastholde en attraktiv, tryg og sikker forening”. Der fokuseres blandt andet på sund økonomi i 

foreningen, hvor der er plads til nødvendige vedligeholdelsesbehov under hensyntagen til at mini-

mere boligafgiften. Strategien er forelagt generalforsamlingen i 2012, og vidner om en engage-

ret bestyrelse, der tager sit ansvar alvorligt. Der afholdes månedlige bestyrelsesmøder, hvoref-

ter mødereferatet udarbejdes og godkendes inden det offentliggøres på foreningens interne 

hjemmeside, hvor alle andelshavere har adgang via personlig bruger. 

Foreningen er ikke nødlidende eller har i anden sammenhæng gjort sig bemærket i medierne, og 

der vurderes ikke at foreligge risici i relation til revisors forretningsmæssige hensyn. 

Det forudsættes at revisor er uafhængig og kompetent. Der foreligger ingen indikationer på en 

lav integritet hos ledelsen. Klientaccept kan således foretages uden bemærkninger.  
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6.3. PLANLÆGNING 

Generelle forhold omkring andelsboligforeninger er gennemgået jf. afsnit 5.3 hvortil der henvises. 

I det følgende således særlige forhold fra eksempler i praksis. 

6.3.1. PLANLÆGNING – A/B B&E 

6.3.1.1. FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDEN 

6.3.1.1.1. LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD - VEDTÆGTERNE 

Ved gennemgang af vedtægterne for foreningen, kan der konstateres følgende væsentlige afvi-

gelser til normalvedtægten og ABF’s standardvedtægt for etageejendomme: 

Udskudt skat skal ikke indregnes 

§13 stk. 3 ”Den sidst ledigblevne lejelejlighed i foreningen bevares som lejelejlighed og reserveres 

til evt. senere brug som funktionærlejlighed.” hvormed foreningen sikrer, at der ikke skal svares 

skat af avancer (historiske og fremtidige) ved salg af nye andele. Med henvisning hertil har for-

eningen valgt ikke at indregne udskudt skatteforpligtelse i regnskabet, men revisor bør overveje, 

hvorvidt dette forhold bør optræde i regnskabet.  

Bestemmelser om lån og hæftelse 

Følgende 3 bestemmelser afviger fra normalvedtægten og ABF’s standardvedtægter og om-

handler foreningens lån og hæftelse: 

§5 stk. 2 om hæftelse, hvor det fremgår at der hæftes personligt og solidarisk, såfremt kreditor 

har taget forbehold herom. Ifølge normalvedtægten og ABF’s standardvedtægt vil der i sådanne 

situationer hæftes personligt og pro rata. 

§25 stk. 2 I normalvedtægterne og ABF's standardvedtægt fremgår følgende: "Optagelse af af-

dragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor ud-

viklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse", som skal be-

handles på tilsvarende vis som en vedtægtsændring. Dette punkt fremgår ikke af A/B B&E’s ved-

tægter. Endvidere påpeges bestemmelsen: 

§27 stk. 2 ”Bestyrelsen har kompetence til at træffe beslutning om optagelse af nyt lån i realkre-

ditinstitut uden peronlig hæftelse for medlemmerne, såfremt provenuet af det nye lån i sin hel-

hed skal anvendes til nedbringelse af eksisterende pantegæld (omprioritering)”.  
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Særligt som følge af disse bestemmelser, bør revisor således have opmærksomhed på, at der 

informeres tilstrækkeligt i regnskabet om lån, eventuelle optagelse af nye lån, hæftelse mv. iht. 

Erhvervsstyrelsens vejledning og modelregnskab. 

6.3.1.1.2. VIRKSOMHEDENS ART 

Andelsboligforening med enkelte udlejningslejemål, som foreningen er skattepligtig af. 

6.3.1.1.3. VALG AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Indledningsvist er beskrivelse af anvendt regnskabspraksis relativt begrænset. Revisor bør såle-

des overveje om oplysningerne er tilstrækkelige. 

Værdiansættelse af ejendom og prioritetsgæld efter to forskellige metoder 

Det bemærkes at foreningen indregner ejendommen til kostpris i balancen, men ved opgørelse af 

andelskronen reguleres der til valuarvurdering og kursværdi for prioritetsgælden. Denne metode 

er behandlet jf. afsnit 5.6.2.1, hvor det konkluderes at forhold er i strid med grundlæggende krav 

til årsregnskabet. Der er således udført korrektion til balancen, der fremgår af bilag E3, hvoref-

ter ejendom og prioritetsgælden indregnes til dagsværdier, hvorefter der er konsistens mellem 

årsregnskabet og andelskrone-noten. 

Udskudt skat indregnes ikke 

Udlejningsaktiviteten er skattepligtig. Udskudt skat indregnes ikke under henvisning til bestem-

melse i vedtægterne omtalt ovenfor afsnit 6.3.1.1, hvor det fremgår, af § 13 stk. 3, at foreningen 

bevarer den sidst ledigblevne lejelejlighed, hvorefter foreningen har valgt ikke at indregne ud-

skudt skat af avancerne. Revisor bør være opmærksom på at beløbet opgøres og fremgår som 

en eventualforpligtelse i regnskabet 

6.3.1.1.4. MÅL OG STRATEGI 

Bestyrelsen har fremlagt en strategi frem mod 2022, herunder en 10-årig vedligeholdelsesplan, 

der henvises til bilag E. Planen vurderes umiddelbart fornuftig, og vidner om en engageret besty-

relse. 

Der foreligger ikke væsentligt nødvendige vedligeholdelsesarbejder på ejendommen i den nærme-

ste fremtid, hvorfor reserver herfor, i opgørelsen af andelskronen, er sat til kr. 0. Dette set i 

lyset af, at foreningen blev stiftet i 2002, hvor ejendommen var i god stand. 

 



68 
 

6.3.1.1.5. MÅLING OG GENNEMGANG HERAF  

Bestyrelsesformanden har oplyst, at den nye administrator tilbyder online læseadgang til boghol-

deriet. Der foreligger en aftale om, at administrator forinden bestyrelsesmøderne skal fremsen-

de opdateret balance fra bogholderiet, som er et selvstændigt punkt på dagsordenen til hvert 

(ordinære) bestyrelsesmøde. De realiserede tal sammenholdes med budgettet. 

Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår til vedtagelse på generalforsam-

lingen. Budgetafvigelser omtales i formandsberetningen.  

6.3.1.2. VÆSENTLIGHEDSNIVEAU 

Der fastsættes et væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed, samt et lavere væsentlig-

hedsniveau på posterne i resultatopgørelsen. 

Væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed foretages som en procentdel af egenkapita-

len. Under henvisning til diskussion om metoden, hvor ejendommen indregnes til kostpris i balan-

cen, og valuarvurdering i andelskroneopgørelsen, tages der således udgangspunkt i en procentdel 

af andelskronen. Med opmærksomhed tillige på benchmarking med aktivmassen, sættes væsent-

lighedsniveauet til kr. 2,5 mio. 

Dette svarer til at andelskronen maximalt kan afvige med 1,41 (1,57 %), hvorefter den billigste 

andel maximalt kan afvige +/- 14 t.kr. og den dyreste +/-64 tkr. 

Væsentlighedsniveauet for posterne i resultatopgørelsen opgøres som 1 % af de samlede ind-

tægter, svarende til 70 t.kr. 

6.3.1.3. RISIKOVURDERING 

Regnskabsniveau 

På regnskabsniveau bemærkes der særligt at være en iboende risiko som følge af, at foreningen 

har valgt den model, hvor ejendommen værdiansættes forskelligt i balancen og andelskroneopgø-

relsen. Det er min vurdering jf. afsnit 5.6.2.1.1, at dette strider mod grundlæggende krav til års-

regnskabet, hvorefter forholdet ville være drøftet med ledelsen med forventninger om at opnå 

til enighed. 

Efter vedtægterne § 32 stk. 1 skal bestyrelse og administrator underskrive årsregnskabet. Som 

følge af at der ikke er nogle i bestyrelsen hvis profession relaterer sig til regnskab og økonomi, 

mindsker dette forhold den iboende risiko i relation til bestyrelsens, alt andet lige, manglende 

kompetencer.  
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Revisionsmålsniveau 

Der vil primært være fokus på værdiansættelse af dagsværdier – behandles nærmere i næste 

afsnit. 

6.3.1.4. REVISIONSSTRATEGI 

Blandt balanceposter er det ejendommen og prioritetsgælden der har høj væsentlighed, og såle-

des disse poster revisor skal fokusere på. Som følge af at revisionsmålet værdiansættelsen har 

høj iboende risiko, skal der således lægges hovedvægt på revision heraf. 

Blandt posterne i resultatopgørelsen, er der høj væsentlighed på boligafgift, skatter og rente. 

Der vurderes dog ikke at være høj risiko på nogle revisionsmål i relation hertil, og således kan re-

visionen forventes udført uden væsentligt tidsforbrug på disse poster. 

I alle tilfælde, vurderes det, at revisionen baseres på substanshandlinger 

6.3.2. PLANLÆGNING – ANDRE A/B 

I det følgende behandles eventuelle interessante observationer og/eller praktiske eksempler fra 

andre andelsboligforeninger. 

6.3.2.1. FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDEN 

6.3.2.1.1. LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD – VEDTÆGTERNE 

I min informationsindsamling har jeg gennemgået vedtægter for mange andelsboligforeninger, og 

måtte generelt konstatere at vedtægterne oftest er i væsentlig overensstemmelse med nor-

malvedtægten.  

Personlig hæftelse 

I den nødlidende A/B Duegården hæfter medlemmerne hæfter personligt og pro rata ”såfremt 

panthaveren ved gældsstiftelsen har taget forbehold herom og foreningen har accepteret det”. 

Som følgende af foreningens økonomiske situation54, forsøgte man at ændre denne hæftelses-

form ved et forslag til vedtægtsændring55 som et punkt på dagsordenen på den ordinære gene-

ralforsamling til afholdelse d. 23. april 2013. Dette resulterede i en øjeblikkelig henvendelse fra 

Nykredits advokat, Carsten Ceutz, der venligst gjorde opmærksom på, at forslag om vedtægts-

                                                           

54 Bestyrelsen i A/B Duegården har på nuværende tidspunkt indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 04.06.13 med forslag om 
at generalforsamlingen beslutter at opløse foreningen. Link til indkaldelse: http://www.ab-duegaarden.dk/wp-content/20130522-
indkaldelse-til-generalforsamling-20130530.pdf  

55 Kilde: http://www.ab-duegaarden.dk/wp-content/20130321-forslag-til-vedtc3a6gtsc3a6ndringer.pdf  
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ændring var ulovlig, og at de foreslåede ændringer ikke vil have nogen virkning overfor parter, 

som foreningen allerede har indgået forpligtende aftaler med56.  

I foreningens ikke godkendte Årsrapport for 201257 fremgår følgende af note 19 om sikkerheds-

stillelser: 

 

Det bemærkes at denne oplysning ikke fremgår af foreningens årsrapport for 2009, som er den 

sidste Årsrapport generalforsamlingen har godkendt. På daværende tidspunkt var foreningen 

ikke i en nødlidende økonomisk situation – eller det var man i hvert fald ikke bekendt med.  

Andelshavernes hæftelse for andelsboligforeningen, optager i særdeleshed andelshaverne, men 

også kreditorerne. Foreningens hæftelsesform kan således være en relevant oplysning, og revi-

sor bør overveje om det bør fremgå af noterne, særligt hvis foreningen afviger fra normen. 

6.3.2.1.2. VALG AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Regnskabspraksis for ejendommen 

I min informationssøgning har jeg gennemgået en del58 årsregnskaber for andelsboligforeninger. 

Jeg har set ganske få eksempler, hvor ejendommen indregnes til offentlig vurdering. Og i lidt fle-

re tilfælde anvendes kostprisen, dog oftest tilfælde hvor ejendommen efterfølgende reguleres til 

valuarvurdering i andelskroneopgørelsen. På baggrund af mine observationer finder valuarvurde-

ringen anvendelse i langt de fleste tilfælde. Det skal dog bemærkes at jeg primært har søgt på 

lidt større andelsboliger med minimum 40 lejligheder. Små andelsboligforeninger kan fravælge 

valuarmetoden, af hensyn til at man ikke ønsker at have denne årlige meromkostning til en valuar. 

Det bemærkes at anvendt regnskabspraksis ofte fremkommer i særdeles sparsomme udgaver. 

6.4. UDFØRELSE 

I det følgende en beskrivelse af hvilke overvejelser og arbejdshandlinger revisor bør udføre. 

                                                           

56 Kilde: http://www.ab-duegaarden.dk/wp-content/brev-2-som-e-mail-til-bestyrelse-og-administrator-i-ab-duegarden-22-april-
2013-underskrevet.pdf  

57 Det bemærkes dog at AB Duegårdens Årsrapport for 2012 indeholder revisorpåtegning uden konklusion, og at årsrapporten ikke er 
blevet godkendt af generalforsamlingen. Mere herom afsnit 6.6.2.  

58 Jeg har noteret, at jeg har søgt informationer på hjemmesider for 46 andelsboligforeninger, under henvisning til kildefortegnelsen i 
afsnit 9. Den generelle informationssøgning har dog formodentlig omfattet et ukendt yderligere antal. Ikke alle foreninger offentlig-
gør deres årsregnskab på foreningens hjemmeside, jeg valgte at føre ”statistik” over værdiansættelsesmetoden lidt senere i min 
informationssøgning, da jeg fornemmede en tendens. Her har jeg blandt 30 tilfældigt udvalgt andelsboligforeninger konstateret at 26 
anvendte valuarvurderingen. 3 anvendte kostpris, og var alle nystiftede foreninger (omkring 2005) og kun 1 anvendte den offentlige 
vurdering 
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Fortsat fokus på områder med høj væsentlighed og høj risiko: ejendommen og prioritetsgælden 

herunder finansielle aftaler. 

6.4.1. EJENDOMMEN 

Nærværende afsnit vil fokusere på revision af regnskabsmæssige skøn.  

6.4.1.1. EJENDOMMEN – A/B B&E 

Tilstedeværelse, fuldstændighed og rettighed er kontrolleret til tingbogen, som vurderes at væ-

re tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

I relation til værdiansættelse, er der modtaget kopi af valuarvurdering, som er vedlagt bilag E. 

Der foreligger et dokument udarbejdet af en af ledelsen udpeget ekspert, efter ISA 500 afsnit 8. 

6.4.1.1.1. EGNET REVISIONSBEVIS 

Relevans - testretning: Valuarvurderingen er udarbejdet med henblik på at værdiansætte ejen-

dommen og er således relevant i relation til testretningen ”værdiansættelse”. 

Pålidelighed - kilde: Der vil ved revisionen blive lagt vægt på, at det regnskabsmæssige skøn er 

udarbejdet af en af uafhængig tredjemand, som er statsautoriseret valuar. Det bemærkes dog, 

at den pågældende valuar er ifaldet Danmarkshistoriens største bøde fra Danske ejendoms-

mægleres etiske råd for fejl i vurderinger. Der kan således sås tvivl om kildens kvalifikationer. 

Valuaren udtaler ofte, og ikke mindst i selve vurderingen, at han mener at andelsboligforeninger 

generelt vurderes for lavt, der kan herved også sås tvivl om kildens objektivitet. Valuaren frem-

kommer med masser af argumenter herfor, men som følge af kendskabet til bøden, tyder det på 

at branchen ikke umiddelbart er enig med hans begrundelser. 

Pålidelighed – art: Det øger bevisstyrken at der er tale om et skriftligt dokument. 

Pålidelighed – omstændigheder: Valuarvurderingen er af d. 11.01.13, hvilket er i relativ nær tilknyt-

ning til statusdagen, en omstændighed der øger, eller i hvert fald ikke mindsker bevisstyrken. Det 

bemærkes dog, at der er tale om vurdering på baggrund af forventninger til fremtiden, en om-

stændighed der i særdeleshed kræver øget revisionsbevis, fx vurdering af budgetter, afkastkrav, 

vedligeholdelsesplaner mv. 

6.4.1.1.2. TILSTRÆKKELIGT REVISIONSBEVIS 

Revisionen vil blive udført med udgangspunkt i at teste vurderingen. Således skal der foretages 

en vurdering af metoden og de identificerbare data, der fremgår af opgørelsen, herunder fx en 
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vurdering af udviklingen i afkastsats i forhold til tidligere år, og om muligt sammenholdelse med 

andre valuarvurderinger, der findes sammenlignelig.  

Det bemærkes endvidere, at valuaren i vurderingens afsnit 25 nævner en usikkerhed på op til 30 

%, svarende til 72 mio.kr., hvilket ligger langt over et væsentlighedsniveau for denne forening, for 

selv en revisor med meget is i maven. Endvidere som følge af overvejelser omkring kildens kompe-

tence og objektivitet, jf. ovenfor, bør revisor overveje at indhente en vurdering fra en af revisor 

udpeget vurderingsmand.  

6.4.1.1.3. OPLYSNINGER I REGNSKABET 

Endelig skal revisor kontrollere om der fremgår tilstrækkelige oplysninger i årsregnskabet. 

Der fremgår ingen oplysninger af det foreliggende regnskab, idet man har valgt en metode, hvor-

efter ejendommen indregnes i balancen til kostpris, og opskrivning til valuarvurdering således 

udelukkende fremgår af andelskroneopgørelsen. Denne metode synes dog at være i strid med de 

grundlæggende krav til årsregnskabet jf. diskussion i afsnit 5.6.2.1.  

Således bør revisor drøfte forholdet med bestyrelsen og administrator, med henblik på at års-

regnskabet tilføres tilstrækkelige oplysninger.  

6.4.1.2. EJENDOMMEN – ANDRE A/B 

Valuarvurderinger 

Valuarvurderinger for andre A/B’ere er gennemgået, og udvalgte uddrag af rapporterne fremgår 

jf. bilag M, N O og P. 

Bilag M og N er valuarvurderinger for 2 forskellige ejendomme foretaget af den samme valuar. 

Der fremgår ensartet struktur og argumentation. Dog fremgår der forskelle mellem valuarens 

beskrivelse af vurderet rentefod (afkastsats). Valuaren anvender en metode baseret på en kom-

bination af afkast og kvadratmeterpriser. Sammenholdelse af afkastsats anvendt i de 2 vurde-

ringer: 

Afkastsats 2,0 % 2,5 % Ændring / % 

A/B A (bilag M) 49,1 mio kr. 39,3 mio kr. ↑ 9,8 mio.kr. ~ 25 % 

A/B B (bilag N) 50,8 mio.kr. 40,6 mio.kr. ↓10,2 mio.kr. ~ 20 % 

Bilag O og P er valuarvurderinger for samme ejendom foretaget af to forskellige valuarer. 
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Afkastsats Værdi Metode 

Valuar A (bilag O) 26,0 mio kr. Afkast 

Valuar B (bilag P) 35,5 mio kr. Kvadratmeterpriser 

Det bemærkes at der foreligger en væsentlig afvigelse mellem de 2 vurderinger. 

Oplysninger i regnskabet 

Af bilagene fremgår eksempler på hvordan oplysningerne kan fremgå i regnskabet. Bilag I og bilag 

J er eksempler på årsregnskaber, hvor oplysningerne er meget sparsomme. Bilag K er et eksem-

pel hvor der fremgår oplysninger, nogenlunde i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens mo-

delregnskab. Bilag L er et eksempel, hvor der fremgår mange oplysninger, herunder følsomheds-

analyse af en bestyrelsesberetning. 

Ifølge mine observationer, er det generelle billede, at oplysningerne i de fleste A/B-regnskaber er 

særdeles sparsomme.  

6.4.2.1. PRIORITETSGÆLD OG FINANSIELLE AFTALER – A/B B&E 

Som følge af, at ejendommen opgøres til dagsværdi, skal prioritetsgælden opgøres til kursværdi 

og swapaftalen til dagsværdi. Dagsværdien af swapaftalen er behæftet med væsentlig iboende 

risiko på revisionsmålet værdiansættelse, og således foreligger der krav om forøget niveau af 

revisionsbevis. 

Tilstedeværelse, fuldstændighed og forpligtelse er kontrolleret til tingbogen og årsopgørelse fra 

realkreditinstitut, som vurderes at være tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Værdiansættelse af prioritetsgæld kan tillige afstemmes til årsopgørelse fra realkreditinstitut, 

som vurderes at være tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. 

Vedrørende værdiansættelse af finansiel aftale om renteswap, er der modtaget markedsværdi-

opgørelse pr. 31.12.2012 fra Danske Bank. 

6.4.2.1.1. EGNET REVISIONSBEVIS 

Relevans - testretning: Markedsværdiopgørelsen er udarbejdet med henblik på at opgøre en 

markedsværdi for den finansielle aftale på opgørelsestidspunktet og er således relevant i relati-

on til testretningen ”værdiansættelse” 

Pålidelighed - kilde: Der lægges vægt på, at Danske Bank er en uafhængig og kompetent tredje-

mand, hvilket hæver revisionsbevisets styrke. 
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Pålidelighed – art: Det øger bevisstyrken at der er tale om et skriftligt dokument. 

Pålidelighed – omstændigheder: Opgørelsen er opgjort pr. statusdagen, en omstændighed der 

højner kvaliteten. Der henvises dog til overvejelserne i afsnit 5.4.4.1, omkring revisionsbevisets 

omstændigheder, idet Danske Bank påpeger at opgørelsen er udarbejdet til foreningens interne 

anvendelse. 

6.4.2.1.2. TILSTRÆKKELIGT REVISIONSBEVIS 

Der henvises til afsnit 5.4.4.1, hvor der fremgår en diskussion af hvorvidt der bør overvejes at 

indhente yderligere revisionsbevis. 

6.4.2.1.3. OPLYSNINGER I REGNSKABET 

Endelig skal revisor kontrollere om der fremgår tilstrækkelige oplysninger i årsregnskabet. 

Der fremgår oplysninger jf. note 10. Det bemærkes at foreningen har et afdragsfrit inkonvertible 

lån og en aftale om renteswap. Det vurderes at oplysningerne er tilstrækkelige, dog bør der 

fremgå en beskrivelse omkring usikkerheden ved opgørelse af dagsværdi for swap aftalen. 

Endvidere, som følge af at bestemmelsen i vedtægterne om hæftelse afviger fra ”normen”, bør 

det overvejes om dette tillige bør oplyses i regnskabet. Det er min umiddelbare vurdering, at så-

fremt der foreligger gæld, hvor kreditor har stillet dette krav, bør det fremgå af noterne. 

6.4.2.2. PRIORITETSGÆLD OG FINANSIELLE AFTALER – ANDRE A/B 

Af bilagene fremgår eksempler på hvordan oplysningerne kan fremgå i regnskabet.  

Oplysninger i A/B Duegårdens ikke vedtagne årsregnskab for 2012, jf. Bilag F, er et eksempel hvor 

der foreligger komplicerede finansielle aftaler. Der fremgår et meget højt informationsniveau.  

Bilag H er et eksempel hvor der foreligger relativt sparsomme oplysninger omkring prioritets-

gælden og tilknyttede renteswapaftale, herunder usikkerhed ved opgørelse af swapaftale til 

dagsværdi. 

Bilag I er et eksempel hvor der foreligger simple prioritetsgældsforpligtelser, hvor informations-

niveauet, i lyset heraf, synes fornuftigt. 

Ifølge mine observationer, er det generelle billede, at oplysningerne om prioritetsgæld og finan-

sielle aftaler i de fleste A/B-regnskaber er noget mere informative til sammenligning med oplys-

ningerne om ejendommen. Dog har jeg ikke set årsregnskaber, hvor der fremgår oplysninger ved-

rørende usikkerhed omkring opgørelse af dagsværdi for swapaftalen. 
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6.5. AFSLUTNING 

Som diskuteret løbende i denne opgave, synes det problematisk at indhente tilstrækkeligt og eg-

net revisionsbevis for væsentlige poster i regnskabet, ejendom og finansielle aftaler, når disse 

værdiansættes til dagsværdi/kursværdi. 

6.6. RAPPORTERING 

6.6.1. RAPPORTERING – A/B B&E 

Usikkerheder ved indregning og måling skal fremgå som oplysning i regnskabet. Revisor bør over-

veje om der bør fremgå en supplerende bemærkning omkring forholdet. Særligt under hensynta-

gen til, at valuaren nævner usikkerheder på op til 30 %, taler det for, at der skal fremgå en sup-

plerende oplysning, under henvisning til afsnit 5.5.2.. I praksis finder dette dog næsten aldrig an-

vendelse.  

6.6.2. RAPPORTERING – ANDRE A/B 

Revision omhandler ikke valuarvurdering (Blag H):  

I AB Ulriksborgs årsregnskab for 2012, fremgår revisors påtegning, hvoraf det fremgår, at ”Revi-

sionen ikke omfatter budgettal og den modtagne valuarvurdering”. Der fremgår dog intet herom i 

konklusionen. Endvidere bemærkes det, at det udelukkende fremgår at regnskabet er i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter, og således ingen reference til 

AbfL. Påtegningen må vurderes at være i strid med erklæringsbekendtgørelsen. 

Der findes mange sådanne eksempler, hvor revisor forsøger at fraskrive sig ansvaret for revision 

af valuarvurderingerne, men jeg har ikke i min informationssøgning påset en påtegning, hvor der 

noteres en supplerende oplysning omkring usikkerheden ved de indregnede dagsværdier.   

Supplerende oplysninger om tabt egenkapital (bilag G) 

I årsregnskabet for AB Gildhøjparken, som er stiftet i 2007, fremgår en supplerende oplysning 

vedrørende forhold i regnskabet, som følge af at egenkapitalen er tabt. Ejendommen indregnes 

til kostpris. Det fremgår at dette skyldes regulering af renteswappen. Såfremt der ikke forelig-

ger risiko for at foreningen er going concern, må denne supplerende oplysning alt andet lige vur-

deres at være irrelevant. Det bemærkes, at forholdet ikke beskrives i regnskabet, hvilket således 

er i strid med erklæringsbekendtgørelsen. 
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Modificeret påtegning – manglende konklusion (bilag F) 

I praksis fremhæves årsregnskabet for en af de mest nødlidende andelsboligforeninger: Års-

regnskabet for AB Duegården for 2012. Foreningen er i store økonomiske vanskeligheder, og har 

således på ekstraordinær generalforsamling d. 04.06.13 vedtaget at opløse foreningen.  

Der er forinden på ordinær generalforsamling blevet fremlagt et årsregnskab, se bilag F, hvor 

Administrator- og Bestyrelsespåtegningen indledningsvist bemærker, at årsrapporten foreligger 

i udkast, som ikke er godkendt af bestyrelse, administrator eller generalforsamlingen. Dernæst 

beskrives særlige forhold der gør sig gældende, som afsluttes med et afsnit der bemærker: ”Så-

fremt årsregnskabet skulle aflægges uden going concern forudsætning, ville foreningens netto-

formue skulle opgøres efter realisationsprincipper i stedet.” Herefter konkluderes det, at for-

eningen befinder sig i en situation med ”going concern vanskeligheder”. Bestyrelsen afslutter 

således påtegningen med at anbefale at generalforsamlingen ikke godkender årsrapporten.  

I revisors påtegning, fremgår der forbehold og grundlag for manglende konklusion, idet der hen-

vises til administrator og bestyrelsespåtegningen om going concern vanskeligheder. Revisor gør 

herefter opmærksom på, at regnskabet burde være aflagt efter realisationsprincipper, men at 

det ikke har været ”muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet”, revisor bemærker 

endvidere at ”en sådan ændring vil medføre en gennemgribende ændring af hele årsregnskabet”. 

Revisor har således ikke kunne afgive en konklusion, og det er tillige revisors opfattelse, at gene-

ralforsamlingen ikke bør godkende regnskabet. 

Revisor har således modificeret sin påtegning efter ISA 705 afsnit 9, der omhandler situationer, 

hvor revisor er ude af stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, og det må konklu-

deres at forholdet muligvis er væsentligt og gennemgribende, hvorefter revisor ikke kan udtrykke 

en konklusion om regnskabet. 

Det kan diskuteres om der i virkeligheden foreligger ”uenighed med ledelsen”, idet ledelsen selv 

udtrykker, at der er going concern vanskeligheder, men forklarer ikke hvorfor regnskabet ikke 

opgøres til nettorealisationsværdier. Herefter ville revisor skulle udtrykke en afkræftende kon-

klusion, efter ISA 705 afsnit 8. 

Påtegning med supplerende oplysninger om forståelsen af revisionen –  budgettal (bilag I) 

I denne påtegning fremgår en supplerende oplysning om forståelsen af revisionen, idet der frem-

går budgettal som ikke er revideret. Således et eksempel på en supplerende oplysning efter ISA 

706 afsnit 8. 
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6.7. DELKONKLUSION 

Beskrivelse af praktiske eksempler på hvordan problemer håndteres i praksis 

Afsnittet søger med udgangspunkt i revisionsprocessen at belyse observationer fra praksis. 

Andelsboligforeningen Blidahlund & Esperancegården 

Ved klientaccept af foreningen, lægges der vægt på at bestyrelsen virker til at anlægge en seriøs 

tilgang til ansvar. Endvidere, at administrator ifølge vedtægterne skal underskrive regnskabet. 

I forbindelse med planlægningen, bemærkes det, at der fremgår særlige bestemmelser omkring 

foreningens optagelse af lån og andelshavernes hæftelse. Herudover konstateres det, at for-

eningen anvender 2 forskellige metoder til værdiansættelse af ejendommen og prioritetsgælden, 

som er vurderet at være i strid med ÅRL’s grundlæggende krav, hvorfor der er udarbejdet en 

balance med korrektioner jf. bilg E3. 

Ved udførelsen, er der særlige forhold ved revision af valuarvurderingen, herunder kildens objek-

tivitet og faglige kvalifikationer. Revisor må således vurdere, om der skal indhentes en udtalelse 

fra en af revisor udpeget ekspert på området. Herudover konstateres problemer med at indhen-

te tilstrækkeligt revisionsbevis i relation til dagsværdien for finansielle aftaler, idet dokumentati-

on og metodebeskrivelse ikke kan indhentes, hvilket besværliggør afslutning af revisionen på dis-

se områder. 

Det bør drøftes med bestyrelsen og administrator, at informationsniveauet hæves. Særligt er 

det nødvendigt at noteoplyse usikkerhed ved indregning og måling til dagsværdi. Som følge af at 

valuaren i vurderingsrapporten har bemærket at der kan forekomme afvigelser på op til 30 %, må 

det således anses at være væsentlig, men dog ikke gennemgribende, oplysning, som skal fremgå 

af en supplerende oplysning i revisors påtegning.  

Praktiske eksempler fra andre andelsboligforeninger 

Jf. eksempel om hæftelse i AB Duegården, må det bemærkes, at revisor skal kontrollere oplysnin-

ger til vedtægterne. 

Medudgangspunkt i mine observationer, kan det konstateres at valuarvurdering af ejendommen 

er den mest udbredt værdiansættelsesmetode. Endvidere er det observeret, at noteoplysnin-

gerne er meget begrænsede, mens noteoplysninger om prioritetsgælden er medtaget i langt 

større grad. 

Ved sammenholdelse af valuarvurderinger, hvor der var tale om samme valuar men 2 forskellige 

ejendomme, konstateredes store forskelle på vurderede afkastsatser, på trods af at vurderin-
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gerne tidsmæssigt lå i relativ forlængelse af hinanden. Det må forventes at kunne tillægges be-

liggenheden, idet ejendommene ligger i hhv. Gentofte og Lyngby/Tårbæk. 

Ved sammenholdelse af 2 forskellige valuarvurderinger om den samme ejendom, kan der konsta-

teres væsentlige forskelle. Dette forhold taler tillige for, at revisor bør give supplerende oplys-

ninger i påtegningen omkring usikkerhed ved måling af ejendommen til dagsværdi.  

Af bilagene fremgår en række påtegninger.  Det er konstateret, at flere af disse ikke overholder 

erklæringsbekendtgørelsen. 

Det er endvidere konstateret, at der ikke ifølge mine observationer fremgår eksempler på at 

revisor afgiver supplerende oplysninger eller forbehold som følge af usikkerhed ved indregning og 

måling af ejendommen til dagsværdi. Dette til trods for den altoverskyggende væsentlighed den-

ne regnskabspost indeholder, sammenholdt med det forhold at der foreligger et regnskabsmæs-

sigt skøn over dagsværdi af et marked, der ikke kan vurderes effektivt. 
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7. KONKLUSION OG LØSNINGSFORSLAG 
7.1. KONKLUSION OG LØSNINGSFORSLAG 

HVAD ER REVISORS RISIKO I FORBINDELSE MED AFGIVELSE AF EN ERKLÆRING 

OM REVISION PÅ ÅRSREGNSKABET FOR EN ANDELSBOLIGFORENING? 

Udviklingen på andelsboligområdet, har været præget af væsentlige ændringer i andelskronen på 

relativt kort sigt. Som følge af, at medierne har beskrevet ”tikkende bomber” og ikke mindst fak-

tiske situationer, hvor andelshavernes private økonomi er blevet påvirket væsentligt, har det 

medført en voksende mistillid, idet andelsboligforeningerne tillægges relativ lav troværdighed i 

samfundet. 

Revision udføres med henblik på at tilføre regnskabet en troværdighed, og det må således kon-

stateres at behovet for revision som udgangspunkt foreligger.  

Revision som profession udføres af en godkendt revisor, som skal opfylde kravet om at være 

kompetent og uafhængig. Revisor skal indledningsvist foretage klient og opgaveaccept, der skal 

vurderes ud fra kundens forhold (ledelsens integritet mv.) og revisors forhold (uafhængig og 

kompetent), og endelig under hensyntagen til forretningsmæssige overvejelser, herunder overve-

jelser om risikoen for disciplinærnævnssag, erstatningsansvarssag og/eller risiko for dårlig om-

tale. 

Revisionen udføres som en proces, hvor revisor skal opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke 

foreligger væsentlige fejl og mangler. Niveauet for hvad der er væsentligt skal revisor vurdere 

under hensyntagen til regnskabsbrugerne.  

Revisors samlede risiko skal vurderes med udgangspunkt i revisionsrisikomodellen, hvorefter risi-

ci vurderes på regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau. På baggrund heraf fastlægges en re-

visionsstrategi, med henblik på at revisionen udføres effektivt og afdækker revisionsrisikoen.  

Revisors risiko skal elimineres til et acceptabelt niveau, idet der indhentes tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis med henblik på at give en ”blank” påtegning. Der kan dog være situationer, hvor det 

er nødvendigt at revisor retter særlig opmærksomhed på forhold i regnskabet ved at give sup-

plerende oplysninger.  Endvidere kan uenighed med ledelsen eller begrænsede muligheder for at 

indhente revisionsbevis medføre en påtegning med modifikationer, som herefter kan udmunde i 

en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller manglende konklusion. 

Udover afgivelse af erklæring, skal revisor ”kommunikere som krævet”, hvor det særlige danske 

fænomen: revisionsprotokollen er et krav efter RL § 20, og skal således forelægges bestyrelsen. 
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Andelsboligforeningens årlige generalforsamling er tillige en god mulighed for revisor at anvende 

som kommunikationsmiddel til ejerkredsen, i andelsboligforeningen kaldet andelshaverne. 

Andelshaverne ejer en andel af foreningens formue og har eksklusiv brugsret til en lejlighed. An-

delsboligforeningerne er reguleret af bestemmelserne i andelsboligforeningsloven, som blandt 

andet dikterer en maxpris-regel ved overdragelse af en andelsbolig. AbfL opstiller endvidere et 

krav om, at andelskronen skal fremgå som en note i årsregnskabet. 

Årsregnskabet skal efter Erhvervsstyrelsens vejledning aflægges efter ÅRL’s regler til regn-

skabsklasse A og foreningens vedtægter. Reglerne i AbfL finder således som udgangspunkt ikke 

anvendelse, hvilket desværre skaber et problem i relation til den særlige note om andelskronen, 

som ikke synes at kunne omfattes af årsregnskabsloven, idet der særligt er uenighed i relation til 

indregning og måling af ejendommen, som er den væsentligste post i regnskabet. Således opstår 

der situationer i praksis, hvor der ikke fremgår klar stillingtagen til, hvilket regelsæt der går frem 

for de andre, og dermed må der konstateres at foreligge en potentiel risiko for revisor.  

Denne usikkerhed omkring lovreguleringen medfører endvidere, at der i en vis udstrækning fore-

kommer regnskaber for andelsboligforeninger, hvor der ikke foreligger en overordnet ensartet 

praksis, idet regnskaberne underlægges den enkelte revisors subjektive tolkning af reglerne.  

Således vil regnskaberne alt andet lige synes mere komplicerede for regnskabsbrugerne. 

De primære regnskabsbrugere omfatter i særdeleshed potentielle og eksisterende andelshavere, 

hvor der kan identificeres en overordnet interessekonflikt der fokuserer på hhv. niveauet for 

andelskronen og niveauet for boligafgiften. Interessekonflikten bliver ikke mindre af, at en del-

mængde af andelshaverne besidder bestyrelsesposter og der dermed foreligger informations-

asymmetri blandt andelshaverne, der således tillige understøtter behovet for revision. 

Endvidere som følge af, at andelshaverne og bestyrelsen ikke kan forventes at besidde regn-

skabsfaglige kompetencer, skal fastlæggelse af væsentlighedsniveauet ses i lyset heraf. Særligt 

som følge af manglende regnskabsfaglige kompetencer, synes der tillige at foreligge en forvent-

ningskløft mellem revisor og andelshaverne, som således indebærer en risiko for revisor, særligt 

set i lyset af at der foreligger usikkerhed omkring lovreguleringen som beskrevet ovenfor. 

I årsregnskabet, vil ejendommen og prioritetsgælden i sagens natur være de væsentligste po-

ster. I langt de fleste tilfælde, vælger foreningen at værdiansætte ejendommen og dermed de 

finansielle instrumenter til valuarvurdering og kursværdi, hvorefter der foreligger regnskabs-

mæssige skøn af dagsværdier, som altid vil have en høj iboende risiko. Der foreligger således en 

betydelig risiko for fejlinformation, hvorefter revisor skal udvide revisionen med henblik på at 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Usikkerhed ved indregning og måling skal fremgå af 

noteoplysninger, og revisor skal overveje om usikkerheden er væsentlig og/ gennemgribende med 
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henblik på at overveje om revisor skal give supplerende oplysninger eller modifikationer til påteg-

ningen.  Revisions af regnskabsmæssige skøn over dagsværdier behandles i ISA hvorefter revi-

sors faglige vurdering er i fokus, og de er således tale om en potentiel risiko for revisor, der in-

volverer overvejelser omkring revisionens afslutning, herunder vurdering af informationerne i 

regnskabet og ikke mindst overvejelser om der er forhold der skal kommunikeres i påtegningen.  

Revisors risiko i forbindelse med påtegning på årsregnskabet for en andelsboligforening, kan på 

baggrund af ovenstående opstilles som følgende 3 væsentlige forhold:  

 1. Usikkerhed i relation til den lovmæssige regulering 

2. Bestyrelsens og andelshavernes manglende regnskabsmæssige kompetencer og deraf 

afledte forventningskløft 

 3. Usikkerhed ved indregning og måling af en ejendom til dagsværdi  

I det følgende vil jeg forsøge at fremkomme med et muligt løsningsforslag på de identificerede 

problemstillinger under særlig hensyntagen til forventningskløften. 

Andelshavere og bestyrelsen kan ikke forventes at besidde regnskabsmæssige kompetencer, men 

denne interessentgruppe er tydeligt blandt de primære regnskabsbrugere i relation til en andels-

boligforening. 

Andelsboligforeningen vil typisk have en administrator til at varetage driften og det løbende bog-

holderi. Ved årsafslutning vil det typisk være administrator der overleverer materialet til revisio-

nen, og bestyrelsen får herefter et årsregnskab udleveret, som i de fleste tilfælde er opstillet af 

revisor. Ofte anvender andelshavere, bestyrelsen, ABF mfl. begrebet ”korrekt” om årsregnskabet, 

idet det uddybes at regnskabsbruger forventer at regnskabet er ”korrekt” da det jo (som oftest) 

er blevet udarbejdet af en revisor. Der er således tegn på at der foreligger en forventningskløft. 

Denne forventningskløft kan være utrolig farlig, særligt set i lyset af, at regnskaberne for an-

delsboligforeninger, er blevet mere komplekse end tidligere. I bund og grund kan det måske netop 

tillægges den øgede kompleksitet, at der er opstået en forventningskløft, eller en eksisterende 

forventningskløft har udviklet sig. Fagkomplekse områder kan være svære at forklare, endvidere 

som følge af de gråzoner der fremgår i lovgivningen, hvor revisor måske er mere tilbageholdende 

med at lægge hovedet på blokken, som følge af at hun selv er i tvivl. 

Ser man eksempler fra den virkelige verden af revisors påtegning, er der flere situationer, hvor 

revisor ikke lever op til de love hun selv er underlagt. Påtegningerne og opstilling af årsregnska-

berne kommer således i mange afskygninger, hvor der kan konstateres forhold der er i strid med 

generel lovregulering og/eller lovregulering på området. 
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En stor del af årsagerne må forventes at bunde i den øgede kompleksitet i de væsentligste po-

ster i regnskabet, omfattende regnskabsmæssige skøn af ejendommen og finansielle aftaler til 

dagsværdi, som hovedsageligt findes nødvendige at anvende, som følge af at foreningen skal op-

gøre en andelskroneværdi som note i regnskabet. Dermed er den særlige andelskrone-note om-

fattet af revisionen og årsregnskabet, og således opstår en gråzone, hvor mange i branchen er i 

tvivl om, hvad der er det korrekte at gøre – alle de observerede metoder fra praksis kan kritise-

res ud fra central lovgivning, og således er alle på usikker bund. 

Der er således foranledning til at foretage ændringer på området, med henblik på at skabe mere 

ensartethed. Det vil være min umiddelbare forventning, at ved eliminering af gråzoner og dermed 

usikkerhed, vil problemer omkring forventningskløften være lettere at håndtere, idet revisor vil 

være bedre rustet til at kommunikere om revisionen. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at 

forventningskløften i høj grad tillægges at andelshavere og bestyrelse ikke besidder regnskabs-

mæssige kompetencer. Dette kan således forsøges mindsket med øget kommunikation, men en 

fuldstændig eliminering af forventningskløften kan nok ikke forventes. 

Med udgangspunkt i problemstillingen omkring indregning af værdier til regnskabsmæssige skøn 

over dagsværdier, kan der under henvisning til Morten Alsteds afhandling om revision af investe-

ringsejendomme, konkluderes følgende ændringsforslag til påtegningen i relation til revisionen af 

dagsværdier: 

”Revisors undersøgelser giver dog en vis sikkerhed, der kunne svare til f.eks. moderat grad af sikkerhed i erklæringssammenhæng. 

Derfor kunne påtegningen eventuelt opdeles i en del med høj grad af sikkerhed på reviderbare områder og med moderat grad af 

sikkerhed på ikke reviderbare områder. Dette kunne sikre at revisors kernekompetence, begrebet revision, dvs. den høje grad af sik-

kerhed, ikke bliver udvandet”.59 

Ovenstående konklusion er dog et mere generelt ændringsforslag, og der må forventes en mar-

kant mere langvarig proces at vedtage og implementere en sådan ændring. I det følgende frem-

kommer således løsningsforslag, der i stedet tager specifikt udgangspunkt i andelsboligforenin-

gers regnskabsaflæggelse: 

Et potentielt løsningsforslag indeholder en lovændring af andelsboligforeningsloven, hvor det 

således skal foreslås, at andelskronen opgøres i et særskilt dokument, og således ikke er omfat-

tet af årsregnskabet og revisionen. Umiddelbart synes der ikke at være behov for revision af an-

delskronen, idet det på forhånd er underlagt administrators ansvar og specifikke krav i AbfL § 5, 

om nødvendigt kan revisor afgive særskilt erklæring herom efter ISA 800, hvorefter andelskro-

neværdien kunne revideres ud fra de givne kriterier, som herefter alene vil være AbfL og forenin-

gens vedtægter.   

                                                           

59 Kilde: ”Revision af investeringsejendomme” side 109 sidste afsnit 
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8. KILDEFORTEGNELSE 
8.1. KILDEFORTEGNELSE 

8.1.1. LOVE, VEJLEDNINGER MV. 

 
Lov om andelsboligforeninger (AbfL) 
 
Årsregnskabsloven (ÅRL) 
 
Revisorloven (RL) 
 
Erklæringsbekendtgørelsen (EBK) 
 
Internationale standarder om revision (ISA) 

8.1.2. DOMME 

TBB – Tidsskrift for bolig- og byggeret: 

T:BB1999.29B  Professionelle rådgiveres ansvar for overpris. Forældelse. 
 
T:BB2000.40B Rådgiver erstatningsansvarlig for overpris for andelsbolig. 
 
T:BB2006.404B Tilbagebetaling af overpris forældet. Foreningens revisor ansvarlig 

overfor køber for fejl i regnskabet. Tabsbegrænsningspligt ikke tilside-
sat, regreskrav mod sælger forældet. 

 
T:BB2004.166B Andelsboligforening erstatningsansvarlig over for køber for tilbagebe-

taling af overpris og forpligtet til at friholde sælger, der var i god tro 
T:BB2012.443 Valuarvurdering foretaget i 2008 kunne ikke anses for uforsvarlig eller 

fejlbehæftet, hvorfor der ikke var betalt overpris for andelsbolig. 
 
Østrelandsrets dom af d. 07.11.11. Valuarvurdering ikke tilsidesat - Ikke tale om overpris iht. an-
delsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b 
Link: http://www.advokatfirmaet-erritzoe.dk/gfx/3645_001.pdf  

8.1.3. FAGLITTERATUR 

 
Titel: Danske Perspektiver på revisorer og revision, 1. udgave 2011 
Forfattere: Thomas Riise Johansen, Martin Lunden, Mikkel Harloff-Helleberg, Christina Davidsen 

og Peter Birkholm Laursen 
Forlag: Karnow Group 
 
 
Titel: Revisor regulering og rapportering, 2. udgave 2010 
Forfattere: Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted og Jens Skovby 
Forlag:  Thomson Reuters 
 
 
Titel: Auditing & Assurance services, 2. udgave 2010 
Forfattere: Aasmund Eilifsen, William F. Messier Jr., Steven M. Glover og Douglas F. Prawitt 
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Forlag: McGraw-Hill Higher Education 
 
 
Titel: Revisors erstatning & Disciplinæransvar, 3. udgave 2009 
Forfatter: Søren Halling-Overgaard 
Forlag: Jurist- og Økonomforbundets forlag 
 
 
Titel: Revisoransvar, 7. udgave 2011 
Forfatter: Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen og Lars Kiertzner 
Forlag: Thomson Reuters 
 
 
Titel: Finansiel rapportering – teori og regulering, 1. udgave 2008 
Forfatter: Jens O. Elling 
Forlag: Gjellerup 
 
 
Titel: Selskabsformerne – lærebog i selskabsret, 6. udgave 2010 
 Kapitel 11 Andelsselskaber og 12 Foreninger 
Forfatter: Lars Hedegaard Kristensen 
 
 
Titel: Etik og rådgivning, 1. udgave 2012 
 Kapitel 6 Revision, 7 Ejendomsadministration og 9 Ejendomshandel 
Forfattere: Ole Eriksen, Lene Frandsen, Anne Mette Voldbjerg og Bjarke Tinten 
Forlag: Hans Reitzels forlag 
 
 
Titel: Ansvar – Håndbog for bestyrelsesmedlemmer og andre foreningsaktive 
Forfatter: Ole Malmqvist 
Forlag: AOF’s Forlag 
 
 
Titel: Social Life and Moral Economies in Danish Cooperative Housing, Community, Proper-

ty and Value, PHD Thesis, May 2012 
Forfatter: Maja Hojer Bruun 
Forlag: Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen, 

2012 
 
 
Titel: Ejendomshandel I Lærebog, 4. udgave 2012 
 Kapitel 3 Hovedlovene og 4.7 Andelsboliger og andre boligfællesskaber 
Forfattere: Jørgen Møller, Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, 

Hanne Delcomyn, Anders Palmkvist og Heidi Bach 
Forlag: Dansk Ejendomsmæglerforening 
 
 
Titel: Andelsboligforeningsloven med kommentarer, 4. udgave 2012 
Forfatter: Mette Neville 
Forlag: Karnov Group 
 
 
Titel: Andelsbolig, 1. udgave 2009 
Forfatter: Søren Lindahl 
Forlag: Nyt juridisk forlag 
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Titel: Andelsboliger, 1. udgave 2011 
Forfattere: Finn Träff og Rasmus Juul-Nyholm 
Forlag: Thomson Reuters 
 
 
Titel: Andelsboligforeningen, Årsrapporten, Andelskroneopgørelsen m.m., 2. udgave 2007 
Forfatter: Jørn Andersen 
Forlag: Forlaget Thomson 
 
 
Titel: Håndbogen for private andelsboligforeninger 2002-2004, udgivet 2002 
Forfatter: Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation 
Forlag: ABFnyt ApS 
 
 

8.1.4. HJEMMESIDER 

8.1.4.1. HJEMMESIDER – ANDELSBOLIGFORENINGER 
Hjemmesider for andelsboligforeninger, som i større eller mindre omfang er anvendt.  
Fokus på oplysninger om bestyrelsen, årsregnskaber, vedtægter mv. 
 
http://www.blidahlundesperancegaarden.dk/ 
http://www.ab-duegaarden.dk/  
http://www.trekronergade.dk/? 
http://www.ulriksborg.dk/page1.html 
http://www.abhumlegaarden.dk/index.php?p=1 
http://www.ab-herlev345.dk/ 
http://gildhojparken.dk/ 
http://www.ab-holmegaarden.dk/Holmegaarden 
http://www.jelsbuen.dk/default.aspx 
http://ab-hyldegaardsvej.dk/index.html 
http://www.milebuen.dk/ 
http://www.nba1.dk/index.htm 
http://bergthora.dk/index.html 
http://www.ab-christianslund.dk/ 
http://www.abgg.dk/default.aspx 
http://www.hostrupshave.dk/ 
http://www.haabet.net/ 
http://ibstrupparken.dk/ 
http://www.abkaerskifte.dk/ 
http://www.ab-lykkehoej.dk/ 
http://www.middelfartsgaarden.dk/ 
http://www.ab-moenten.dk/?id=31407 
http://www.ab-mosegaarden.dk/default.asp?Nav=Forsiden 
http://www.abnjal.dk/index.php 
http://ab-nyrnberggården.dk/hjem 
https://www.facebook.com/oldermandsgaarden/info  
http://www.parkalleen.dk/Default.asp 
http://abpegasus.dk/ 
http://www.refsnaesgaard2.dk/ 
http://www.ringertoften.dk/ 
http://ryparken.dk/ 
http://www.thorlakshus.dk/index.asp 
http://svanen.vestadm.dk/default.aspx 
http://www.ab-telemarken.dk/ 
http://www.thyradanebod.dk/ 
http://www.tvegaarden.dk/index.asp?menu=forside 
http://www.uglegaarden.dk/ 
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http://www.abvennemindehaven.dk/?page_id=6 
http://www.wilkensgaarden.dk/ 
http://www.ostbanehus.dk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=55 
http://www.abaaland.dk/ 
http://ab-aerten.dk/ 
http://bricksite.com/amagerbro/velkommen  
http://www.ab-bangsbo.dk/t2w_1.asp 
http://www.ab-fasanen.dk/ 
http://www.ablincoln.dk/  

 

8.1.4.2. HJEMMESIDER – ØVRIGE 
 
www.abf-rep.dk  
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) er en NGO.  
ABF’s formål ifølge hjemmesiden: ”At varetage de private andelsboligforeningers interesser på 
det politiske og lovgivningsmæssige plan”. Ca. 4.800 andelsboligforeninger er medlem af ABF, som 
omfatter ca. 94.000 andelsboliger. ABF repræsenterer således ca. halvdelen af landets godt 
200.000 andelsboliger. 
 
www.andelsbolig.dk 
Portal for andelsboligforeninger og interessenter ejet af Nykredit. 
 
www.andelsboligforeninger.com  
Portal for andelsboligforeninger og interessenter, hvor der forefindes en stor database over 
andelsboligforeninger i Danmark. Det er valgfrit for den enkelte forening at være med i databa-
sen, som således ikke er fuldstændig. 
 
http://ejendomsforeningen.dk/  
Ejendomsforeningen Danmark (ED) er en professionel erhvervsorganisation for ejere, udlejere og 
administratorer af fast ejendom. 
 
www.administrationshuset.dk  
Administrationshuset driver virksomhed indenfor ejendomsadministration. 
 
www.ce-adm.dk 
Colliers Ejendomsadministration driver virksomhed indenfor ejendomsadministration. 
 
www.datea.dk  
Datea driver virksomhed indenfor ejendomsadministration. 
 
www.nykredit.dk  
Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit. 
 
www.rd.dk  
Realkredit Danmark er et af Danmarks største realkreditinstitutter og er en del af Danske Bank 
koncernen. 
  
www.ran.dk  
Realkreditankenævnet er et privat klagenævn, som er godkendt af ministeren for erhverv og 
vækst, til at behandle klager over realkreditinstitutter. 
 
www.finanstilsynet.dk 
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Finanstilsynets hovedformål er at føre tilsyn med, at den finansielle lovgivning overholdes af de 
finansielle virksomheder samt af udstedere og investorer på værdipapirmarkedet. 
 

8.1.5. RAPPORTER MV. PÅ INTERNETTTET 

 
Titel: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening – Vejledning 

om Årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter års-
regnskabsloven 

Udgivet: Erhvervsstyrelsen, december 2010 
Kilde: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/224259/vejledning_til_andelsboligforening.pdf  

 
 
Titel: Revision af investeringsejendomme, Kandidatafhandling, Cand.merc.aud. 
Udgivet CBS, Institut for regnskab og revision, juli 2006 
Forfatter: Moren Alsted 
 
 
Titel: Vejledende normalvedtægt  
Udgivet: Erhvervs- og byggestyrelsen d. 27.12.2006 pålagt jf. AbfL’s §7 
Link: http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/normalvedtaegter.pdf 
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BILAG A 
BILAG A – REVISORNÆVNETS KENDELSER 

Revisornævnet behandler klager i forbindelse med godkendte revisorers erklæringer og eventuelle rådgiv-

ning i tilknytning hertil. På revisornævnets hjemmeside www.revisornævnet.dk kan man se alle revisornæv-

nets kendelser fra og med 2004. 

Revisornævnskendelser vedr. erklæring på årsregnskaber for andelsboligforeninger 

Via revisornævnets hjemmeside har jeg søgt på ”Andelsbolig”, hvor der fremkom i alt 19 resultater. Heraf var 

4 af disse resultater henvisning til revisornævnets årsberetninger. 3 af kendelserne omhandlede kvalitets-

kontrol, hvor der blandt de kendelser man havde udtrukket var en erklæring på en andelsboligforenings års-

regnskab. Disse kendelser omhandlede det forhold, at revisoren ikke havde implementeret ordentlige kvali-

tetsstyringssystemer. En af kendelserne omhandlede fejl og mangler i en privat indkomst- og formueopgø-

relse, hvor et af aktiverne blandt andet var en andelsbolig. 

Herefter fremgik således i alt 11 kendelser afsagt i perioden 2004-2012 der vedrører revisors erklæringer på 

årsregnskaber for andelsboligforeninger: 

Sag nr. Frifundet 
Klagepunkter  

afvist Advarsel Bøde 
56-2005-S 5.000 
8-2005-R X 
32-2006-R X 
49-2006-S X X 
72-2006-S X 
27-2007-S X X 
53-2007-S X 
25-2008-R X 
62-2007-R X X X 
31-2009-R 50.000 
26-2011-S X 

I årene 2004-2011 er der, jf. oplysninger i årsberetningerne, afsagt i alt 446 kendelser. Kendelser der vedrø-

rer andelsboligforeninger i perioden 2004-2011 udgør godt 2 %.  

Som det fremgår af tabellen ovenfor, fordeler udfaldet af disse kendelser sig således, at revisor er frifundet 

eller klagen er afvist i 8 kendelser, og der er afgivet bøde i 2 kendelser og advarsel i 1 kendelse. Bødernes 

størrelser har været hhv. 5 t.kr. og 50 t.kr. Det kan således konstateres for perioden 2004-2011, at 73 % af 

tilfældene er sagen enten afvist ved behandling i nævnet eller revisor er frifundet. Det bemærkes at der ikke 

fremgår oplysninger om antallet af klager der er afvist af formand eller næstformand før sagen er sendt til 

behandling i nævnet. 



5 
 

Denne fordeling af afgørelsernes udfald søges sammenholdt med den generelle fordeling af revisornævnets 

afgørelser i særskilt afsnit nedenfor. I det følgende en kort beskrivelse af kendelserne. 

Kort beskrivelse af kendelserne: 

I relation til frifindelse og afviste klagepunkter, oplistes nogle af nævnets typiske begrundelser:  

• ”… findes der at være tale om en formel fejl af så ringe betydning, at der ikke bør pålægges indklagede en di-

sciplinær sanktion herfor…” (8-2005-R) 
• ”Med bemærkning at det er Andelsboligforeningen, der aflægger årsrapporten, finder nævnet ikke, at indkla-

gede har tilsidesat nogen ham påhvilende pligter …” (62-2007-R) 

• Klager vedrører honorar – kan ikke behandles 

Det er på baggrund af de gennemgåede domme min opfattelse, at klagepunkter i relation til andelsboligfor-

eninger i al væsentlighed bliver afvist, som følge af, at klager ikke er bekendt med revisorprofessionen, hvil-

ket tyder på en forventningskløft. 

3 kendelser, hvor revisor blev tildelt disciplinære sanktioner: 

56-2005-S hvor SR blev idømt en bøde, kr. 5.000. Foreningen havde igennem alle årene anvendt betalings-

princippet for indregning af bestyrelseshonorar (kr. 15.000), men det fremgik af anvendt regnskabspraksis, at 

”indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret”. Nævnet 

fandt at SR ikke havde påset at princippet efterleves for så vidt angår behandlingen af bestyrelseshonoraret, 

og har ”derved handlet i strid med god revisionsskik”. 

62-2007-R hvor RR blev tildelt en advarsel vedr. punkt 10 omhandlende manglende noteoplysning af for-

eningens sikkerhedsstillelser, som vedrørte realkreditinstituttets sikkerhed i ejendommen. Øvrige 12 klage-

punkter blev afvist eller revisor frifundet, idet det blev bemærket at: ”Nævnet finder anledning til at tilføje, at 

en række af klagepunkterne reelt er rettet mod forhold, som er undergivet andelsboligforeningens bestyrel-

ses kompetence og ansvar.” 

31-2009-R hvor RR blev idømt en bøde, kr. 50.000, som følge af 2 forhold:  

i) Fejl i varmeregnskabet udarbejdet af RR og undladelse af afgivelse af supplerende erklæring herom, og  

ii) Manglende uafhængighed, idet RR fungerede som revisor og administrator, herunder forestod betalinger, 

førte bogholderi og opgjorde varmeregnskabet for foreningen. 

Udvalgt kendelse, hvor revisor blev frifundet: 

72-2006-S hvor SR blev frifundet i klage om at andelskronen kunne have været opgjort til et andet beløb, 

såfremt man havde anvendt en anden metode.”… nævnet finder ikke, at den omstændighed, at en ny revisor 

påviser, at årsrapporten burde – eller kunne - være udfærdiget på anden måde eller efter andre principper”.  

 



6 
 

Statistisk sammenholdelse med revisornævnets kendelser 

Baseret på oplysninger i årsberetninger for 2004 til 2011, har jeg opstillet et diagram der viser udfaldet af de 

sager, der er behandlet af revisornævnet: 

 

Det fremgår at afgørelserne i størsteparten af afgørelserne finder revisor skyldig og fører til bøde eller advar-

sel til revisor. Gennemsnitligt over årene er 2/3 af afgørelserne resulteret i at revisor er fundet skyldig. 

Det kan på baggrund heraf konkluderes, at billedet for afgørelser der vedrører andelsboligforeninger er til-

nærmelsesvist modsatrettet. Idet frifindelsesprocenten udgør 73 % mod det generelle billede på 33 %. 

Ved gennemgang af revisornævnets årsberetning for 2011, findes det endvidere interessant at fremhæve 

udviklingen i antallet af indkomne sager og indklager. 
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BILAG B 
BILAG B – ERSTATNINGSSAGER 

Der forekommer 3 domme, hvor revisor er gjort erstatningsansvarlig i relation til en andelsboligforening. 

Dommene er publiceret i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 

T:BB 2006.404B 
Sagen omhandler tilbagebetaling af overpris for en andelsbolig (115 tkr), købesummen udgjorde 341 t.kr., 

som var lig med andelsværdien jf. foreningens seneste aflagte årsregnskab. Foreningens revisor blev an-

svarlig overfor køber, idet der var fejl i regnskabet. Fejlen bestod i at usolgte andele var optaget som et aktiv 

i balancen, hvormed andelskronen var opgjort på et forkert grundlag. Revisor forklarede fejlen med at han 

tidligere havde opgjort andelskronen efter en metode, hvor de usolgte andele skulle tillægges ejendommens 

værdi, men da foreningen overgik til en valuarvurdering i 2003, var revisor ikke opmærksom på, at disse ikke 

fortsat skulle tillægges. Retten fandt således at andelskronen var udregnet fejlagtigt på grund af ansvarspå-

dragende forhold begået af revisor. Revisor blev således tilkendt at betale erstatning til køber svarende til 

den overpris køber havde betalt til sælger. Som følge af forældelse, kunne revisor ikke gøre regres mod 

sælger. 

 

T:BB 2000.40B 
Sagen omhandler tilbagebetaling af overpris for en andelsbolig (110 t.kr.), købesummen udgjorde 215 t.kr., 

heraf var andelsværdien af administrator opgjort til 191 tkr. Andelsværdien udgjorde dog kun 164 tkr. ifølge 

det seneste aflagte årsregnskab, som tillige var behæftet med fejl. Den korrekte andelsværdi udgjorde 54 tkr. 

 

I henhold til andelsboligforeningens vedtægter, skulle andelskronen opgøres efter den kontante handels-

værdi som udlejningsejendom, jf. AbfL § 5 stk. 2 litra b.  

 

Revisor har i note til det reviderede årsregnskab opgjort andelskronen efter den kontante handelsværdi. Men 

revisor, som var nytiltrådt, har lavet en åbenlys regnefejl i opgørelsen af andelskronen. Det fremgår at an-

delskronen stiger til det dobbelte, hvilket generalforsamlingen også ”drøftede ivrigt”, idet der ikke fremgik en 

tilsvarende stigning i ejendommens værdi i balancen. Administrator ”forklarede på generalforsamlingen, at 

det formentlig skyldtes, at der var foretaget en mæglervurdering af ejendommen.” 

 

Da bestyrelsen ikke ønskede at der skulle indhentes en valuarvurdering årligt, besluttede bestyrelsen, at 

anvende den offentlige vurdering i stedet. Forslaget blev stillet og vedtaget på generalforsamlingen, men 

man gennemførte ikke forslaget som en vedtægtsændring, hvorfor beslutningen af retten erklæredes ugyl-

dig. Opgørelse af andelskronen i årsregnskabet blev ikke tilrettet. 
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Ved videresalg af andelsbeviset, opgjorde administrator andelsværdien, med udgangspunkt i den af revisor 

opgjorte andelskrone, som var fejlbehæftet, endvidere med tillæg af opskrivning på ejendommen til offentlig 

vurdering, under henvisning til beslutningen på generalforsamlingen, som af retten erklæredes ugyldig. 

 

Administrator havde med tillæg af fejlagtige opskrivninger på ejendommen opgjort andelsværdien til 191 tkr., 

som skulle have været 164 tkr. jf. foreningens seneste aflagte årsregnskab. Foreningens revisor blev i fæl-

lesskab med foreningens administrator gjort ansvarlig overfor køber. Revisor fandtes at have handlet cul-

pøst, idet der var fejl i opgørelsen af andelskronen. Administrator fandtes at have handlet culpøst som følge 

af at administrator havde anvendt den urigtige opgørelse af andelskronen, som administrator burde have vist 

var behæftet med fejl idet andelskronen var fordoblet. Endvidere som følge af at administrator havde foreta-

get en ugyldig opskrivning af værdien af ejendommen til offentlig vurdering.  

 

Revisor i solidaritet med administrator blev således tilkendt at betale erstatning til køber svarende til den 

overpris køber havde betalt til sælger. Som følge af forældelse, kunne revisor og administrator ikke gøre 

regres mod sælger. 

 

T:BB 1999.269B 
Sagen omhandler tilbagebetaling af overpriser for en række andelsboliger, handlet i perioden hvor en an-

delsboligforenings årsregnskaber indeholdte en opgørelse af andelskronen, som var åbenlys fejlagtig. Revi-

sor havde lagt ejendommens friværdi til foreningens egenkapital, hvilket nærmest fordoblede andelsværdien. 

Den af revisor anvendte metode stred imod al fornuft og var både i strid med AbfL, foreningens vedtægter og 

god regnskabsskik,  

 

Retten har lagt til grund, at ”den ukorrekte udregning af andelskronen skyldes en alvorlig professionel fejl 

begået af Revisionsfirmaet P” og som følge af at administrator udtrykkeligt var gjort opmærksom på fejlen, 

men afviste dette, blev revisor i solidaritet med administrator tilkendt at betale erstatning til køberne svarende 

til den overpris de pågældende købere havde betalt til de respektive sælgere. Som følge af forældelse, kun-

ne revisor og administrator ikke gøre regres mod sælger. 
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BILAG C 
BILAG C – AFHANDLING ”REVISION AF INVESTERINGSEJENDOMME” 

 

Revision af Investeringsejendomme  
Afhandling af Morten Alsted, afleveret juli 2006, vejleder Thomas Riise Johansen 

Copenhagen Business School, Institut for regnskab og revision 

 

Afhandlingen i fuldstændig udgave fremgår af CBS’s arkiver, konklusionen (side 106-109) er gengivet her 

som bilag på de følgende sider. 
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BILAG D 
BILAG D – SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 

I forbindelse med informationssøgningen til nærværende afhandling, har jeg udført en spørgeskemaunder-

søgelse.  

 

Population: 

Bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger, nuværende andelshavere, samt personer der er på boligjagt 

på nuværende tidspunkt og således er potentielle andelshavere. 

 

Formålet var at undersøge: 

• bestyrelsens demografiske forhold 

• bestyrelsens faglige kompetencer og erfaring med bestyrelsesarbejde 

• bestyrelsens anvendelse af regnskabet og forståelse for revisionen 

• andelshaveres anvendelse af regnskabet og forståelse for revisionen 

• potentielle andelshaveres anvendelse af regnskabet og forståelse for revisionen 

 

Spørgeskemaet:  

Spørgeskemaet er udarbejdet i TricTrac, som anbefales af CBS’s bibliotek som værktøj. Jeg har anvendt en 

gratis studielicens til min undersøgelse. 

Spørgsmål og spørgeskemaets opbygning fremgår af bilag D2. 

I relation til at kortlægge demografiske forhold, blev der søgt inspiration i en undersøgelse jeg havde deltaget 

i udviklet af Epinion, som er et professionelt analyseinstitut. 

Øvrige spørgsmål har jeg selv forfattet, og er blevet testet på venner, som ikke besidder regnskabsmæssige 

fagkompetencer. Jeg har så vidt muligt forsøgt at anvende et sprog, som ”almindelige mennesker” forstår.  

 

Respondentgruppe – Bestyrelsesmedlemmer:  

Jeg har udsendt spørgeskemaet elektronisk til bestyrelsesmedlemmer i helt tilfældigt udvalgte andelsbolig-

foreninger. Jeg har via søgeportalen Google søgt på andelsboligforeninger ”AB A”, ”AB B” etc. Såfremt der 

fremgik en eller flere mailadresser til bestyrelsesmedlemmerne har jeg sendt en mail, med høflig henvendel-

se, om de ville være venlige selv at udfylde samt dele spørgeskemaet. Det bemærkes at andelsboligforenin-

ger, som udelukkende tilbyder kontakt med bestyrelsen via personligt fremmøde ikke er medtaget i respon-

dentgruppen. 

 

Respondentgruppe – Andelshavere – nuværende og potentielle: 

Jeg har anvendt det sociale medie, Facebook, til at dele min spørgeskemaundersøgelse. Jeg har opfordret 

mine venner, som bor i eller påtænker at erhverve en (andels)bolig, til at besvare spørgeskemaet. Jeg har 

endvidere opfordret mine venner til at dele linket. Jeg har konkret taget kontakt til de personer jeg kender i 
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andre landsdele end hovedstaden, og fået dem til at dele linket og specifikt sende spørgeskemaet til perso-

ner i deres omgangskreds, som bor i eller påtænker at erhverve en andelsbolig. Dette med henblik på at få 

besvarelser fra øvrige landsdele end hovedstaden. 

 

Besvarelser: 

Analyser fremgår jf. bilag D1. 
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BILAG D1 – ANALYSE AF BESVARELSER 

Jeg har desværre kun modtaget 74 besvarelser og hele 80 afbrudte besvarelser, hvor respondenten har 

påbegyndt spørgeskemaundersøgelsen, men ikke færdiggjort den. Af de 74 besvarelser, er der 45 bestyrel-

sesmedlemmer, 17 andelshavere (som ikke er i bestyrelsen) og 5 potentielle nye andelshavere. Resterende 

7 er personer der er på boligjagt, men ikke påtænker at købe en andelsbolig.  

Der er alt andet lige tale om en relativ lav sampling. Det bemærkes dog, at svarene i store træk udtrykker et 

meget ensartet billede.  

Spørgeskemaundersøgelsens konklusioner anvendes således, dog med forbehold for usikkerheden ved at 

respondentgruppens størrelse. 

BILAG D1.1 – BESVARELSER FRA BESTYRELSESMEDLEMMER 
 
Der er modtaget i alt 45 besvarelser 
 
DEMOGRAFISKE FORHOLD: 
 
Fordeling på køn:  32 mænd 
 13  kvinder 
 
Fordeling på alder: 1 24 år og derunder 
 19 25-34 år 
 10 35-49 år 
 11 50-64 år 
 4 65 år og derover 
 
Alle respondenter bor i hovedstaden. 
 
Fordeling på uddannelse: 1 Grundskole 
 1 Gymnasial uddannelse 
 5 Erhvervsfaglig uddannelse 
 19 Kort/mellemlang videregående uddannelse 
 19 Lang videregående uddannelse 
 
Fordeling på beskæftigelse: 34 Er i arbejde 
 2 Ledig 
 4 Pensionist, efterlønsmodtager eller lignende 
 3 Under uddannelse 
 1 På barsel fra fast arbejde 
 1 Sygemeldt 
 
Fordeling på jobkategori: 6 Ledelse og personale 
 2 Handel og service 
 2 Industri og håndværk 
 7 Informationsteknologi 
 1 Ingeniør og teknik 
 9 Kontor og økonomi 
 5 Salg og kommunikation 
 6 Social og sundhed 
 4 Undervisning 
 3 Andet 
 
Der er relativ stor spredning i relation til fagområder. Der fremgår en overvægt af mænd, og størstedelen er i arbejde. 
 
På baggrund af ovenstående kan det konstateres at der ikke er nogen umiddelbar iøjnefaldende tendens i relation til de demografiske 
forhold for bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger.  
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BESTYRELSESARBEJDE: 
 
Hvor mange år i bestyrelsen: 19 0-2 år 
 13 3-5 år 
 8 6-10 år 
 2 11-20 år 
 3  >20 år 
 
Tidligere erfaring 22 Nej, ingen tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde 
 19 Ja, erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde i sportsklubber, foreninger mv 
 4 Ja, erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde i virksomheder mv. 
 
Blandt de 19 personer, der kun har været i bestyrelsen i 0-2 år, fremgår følgende om tidligere erfaring: 
 11 Nej, ingen tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde 
 6 Ja, erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde i sportsklubber, foreninger mv 
 2 Ja, erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde i virksomheder mv. 
 
Det kan konstateres at næsten halvdelen kun har siddet 0-2 år i bestyrelsen. Endvidere har halvdelen erfaring fra tidligere bestyrelses-
poster. Det kan endvidere konstateres at ca. ¼ ikke har nogen erfaring med bestyrelsesarbejde. 
 
 
ÅRSREGNSKABET: 
 
Hvem har ansvaret: 2 Administrator 
 27 Bestyrelsen 
 11 Generalforsamlingen (dvs. alle andelshaverne) 
 4 Revisor 
 
Herudover er der en respondent der har givet følgende svar: 
”Det kommer an på hvad du mener med "overordnet ansvar" - det er administrator der har ansvar for daglig bogføring, det er bestyrel-
sens ansvar at der bliver lavet et regnskab overhovedet, det er revisors ansvar at det udarbejde regnskab er retvisende og det er gene-
ralforsamlingens overordnede ansvar fordi de skal godkende det - især i forhold til fastsættelse af andelskronen.”  
 
Det fremgår således at der er en blandet holdning til hvem der har ansvaret. Det er dog kun 13 % der mener at det er et ansvar der 
påhviler eksterne parter (revisor/administrators ansvar) 
 
Alle 45 respondenter har læst årsregnskabet. I det følgende data om hvor grundigt de har læst de enkelte afsnit, samt respondenternes 
mening om hvor relevant de finder at det pågældende afsnit er.  
 
Angiv venligst hvor detaljeret du har gennemlæst følgende afsnit: 

   Jeg har 
læst afsnittet 

grundigt 

   Jeg har 
skimmet 
afsnittet 

   Jeg har 
bladret forbi 

afsnittet 

   Afsnittet 
fremgik så 

vidt jeg 
husker ikke af 

årsregnska-
bet Ej afgivet svar 

Administrator og bestyrelsens underskriftsside 31 7 5 0 2 
Bestyrelsens beretning 37 2 3 1 2 
Revisors underskriftsside 24 13 6 0 2 
Anvendt regnskabspraksis 20 14 7 2 2 
Resultatopgørelse 37 4 2 0 2 
Balance 37 3 3 0 2 
Noter 31 6 4 2 2 
Opgørelse af andelskronen 36 6 1 0 2 

 
Angiv venligst i hvor høj grad du finder følgende afsnit i årsregnskabet relevante? 

  Jeg finder 
afsnittet 
særdeles 
relevant 

  Jeg finder 
afsnittet 
relevant, men 
læser udeluk-
kende afsnit-
tet såfremt 
oplysningerne 
ser ud til at 
være ændret i 
forhold til 
tidligere år 

  Jeg finder 
afsnittet 
mindre 
relevant 

  Jeg mener 
ikke at der 
fremgår 
oplysninger 
der er rele-
vante for mig. 

  Jeg ved ikke 
hvad afsnittet 
omhandler 

Ej afgivet 
svar 

Administrator og bestyrelsens underskriftsside 19 16 6 1 0 3 
Bestyrelsens beretning 34 6 2 0 0 3 
Revisors underskriftsside 19 15 5 2 1 3 
Anvendt regnskabspraksis 14 18 6 2 2 3 
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Resultatopgørelse 37 4 0 1 0 3 
Balance 38 4 0 0 0 3 
Noter 30 9 2 0 1 3 
Opgørelse af andelskronen 34 8 0 0 0 3 

 
Det kan konstateres at langt størstedelen har læst og finder de fleste afsnit temmelig relevante. 
Dog mere begrænset læsegrundighed og interesse i underskriftssiderne og anvendt regnskabspraksis. 
 
Respondenterne blev herefter i et åbent spørgsmål bedt om at beskrive hvad de lægger vægt på, når de læser årsregnskabet: 
 
At det er retvisende 
Den offentlige vurdering og andelskroneberegningen 
Den overvejelse det giver udtryk for. Lægges der til side til større poster på udgiftssiden mv. 
Det hele :-) Overskud på driften, sammensætning af lån, belåningsgrad 
Driften + balance 
Driftsresultat, økonomisk status, kapitalforhold og fremadrettede budgetter. 
Finansiering 
Forbrug og balance i regnskabet, andelskronen,, vedligeholdelsesfonden og rest på index lån 
Foreningens økonomi 
Gennemskueligheden, de reele økonomiske situatin, at man kan se foreninegns økonomiske styrker og svagheder 
Jeg er medansvarlig, derfor læses det indgående 
Jeg lægger vægt på følgende: Om der er balance mellem udgifter og indtægter. Om lån i ejendommen er fast forrentet med afdrag 
samt om der er optaget swaplån i foreningen.  om der er afsat et passende beløb til vedligeholdelses arbejder. om der er hensat en 
passende buffer til fremtidige vedligeholdelsesarbejder således at andelskronen kan holdes stabil. 
Kernedriften - andelsboligafgiften skal kunne servicere omkostninger også afdrag på evt. realkreditgæld, selvom det er en del af ba-
lancen 
Om der er afvigelser i forhold til tidligere og om der er drift over/underskud 
Om det er forståeligt hvad pengene har været brugt på 
Om foreningen har en sund økobo 
om pengene er brugt fornuftigt og driften skal gerne give overskud 
Om pengene er brugt i overensstemmelse med budgettet. Om der er store uventede udgifter. Om resultatet af den primære drift er 
negativ. Om der er afsat tilstrækkeligt til fremtidigt vedligehold. 
Om revisor har taget forbehold og om der står noget bemærkelsesværdigt i protokollatet 
omsætning, lån og andelskronen 
Overholdelse af budget, ejendommens stand og fremtidig vedligeholdelse. 
Regnskab, budget, beretning, revisor 
Regnskabet skal være fyldestgørende og afspejle foreningens reelle driftsforhold. Desuden skal regnskabet balancere således, at der 
hverken opstår et akumulerende overskud eller underskud, med mindre der spares op til et større planlagt renoveringsarbejde. 
Som bestyrelsesmedlem (og tidligere formand) er det vigtigt at jeg er godt inde i det hele til generalforsamlingen og for at have nogen-
lunde overblik over foreningens økonomi 
Sund økonomi 

 
17 havde ingen bemærkninger og 3 svarede ikke på spørgsmålet. 
 
Har du læst det seneste generalforsamlingsreferat for andelsboligforeningen? 
 36 Ja, jeg har læst referatet grundigt igennem 
 4 Ja, jeg har skimmet referatet 
 2 Er ikke udkommet endnu 
 3 Ej afgivet svar 
 
Det ser ud til at alle læser generalforsamlingsreferatet. 
 
Har du læst det seneste revisionsprotokollat? 
 19 Ja 
 23 Nej 
 3 Ej afgivet svar 
 
Hvis Ja - beskriv hvad du mener indholdet og/eller formålet er med revisionsprotokollatet? 
relevant og brugbart 
Kommentarer til bestyrelsen 
Revisors informationer til bestyrelsen 
Revisor kontrollerer og attesterer om regnskabet er "retvisende" - dvs at "regnskabet stemmer" og er udarbejdet og opstillet korrekt - ud fra 
de tal, han har fået  . Han har generelt ikke mulighed for at kontrollere rigtigheden af de oplyste tal 
revisors mindre væsentlige kommentarer. 
Det er revisors mulighed for at beskrive hvad der ligger til grund for hans vurdering af regnskabet. 
Yderligere detaljer til regnskab, der ikke skal offentliggøres, eks navn på andelshavere, der skylder boligafgift eller lignende 
Beskriver revisors arbejde og vurderinger 
Revisors udførelse af revisionen 
At sikre at der ikkeer sket uhensigtsmæssige bevægelser, at bogføringsnet er korrekt, at vi lever op til. Standarderne for god regnskabs-
praksis.  Om der er bemærkninger. 
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at angive hvad revisionen har undersøgt og fundet - et referat af deres arbejde 
Det er revisor kommentarer til os i bestyrrelsen/ andelshaver 
At beskrive væsentlige forhold i regnskabet. Beskrive forhold og evt manglende funktionsadskillelse. Beskrive om der er udsving i forhold til 
tidligere år. 
Uddybning af visse poster, samt ansvarsfraskrivelse fra revisor 
Jeg syntes protokollen er vigtig 
At dokumentere revisionens arbejde 
Det er dér, hvor revisor kan beskrive hvordan økonomien reelt står til. Typisk også de lidt mindre pæne forhold vil fremgå eller om forenin-
gen skal være obs på særlige forhold 
retvisende regnskab? going concern? 
Det er revisors mulighed for at give sin mening om regnskabsføringen til kende, det vil sige foreningens økonomiske sundhed. 

 
Det er særligt bemærkelsesværdigt at over halvdelen af bestyrelsen IKKE har læst revisionsprotokollen. 
 

BILAG D1.2 – BESVARELSER FRA ANDELSHAVERE 
 
Der er modtaget i alt 17 besvarelser. 
 
ÅRSREGNSKABET: 
 
Hvem har ansvaret: 2 Administrator 
 9 Bestyrelsen 
 4 Generalforsamlingen (dvs. alle andelshaverne) 
 2 Revisor 
 
Det fremgår således at der er en blandet holdning til hvem der har ansvaret. Næsten 24% mener at det er et ansvar der påhviler ekster-
ne parter (revisor/administrators ansvar). 
 
16 af respondenter har læst årsregnskabet. I det følgende data om hvor grundigt de har læst de enkelte afsnit, samt respondenternes 
mening om hvor relevant de finder at det pågældende afsnit er.  
 
Angiv venligst hvor detaljeret du har gennemlæst følgende afsnit: 

   Jeg har 
læst afsnittet 

grundigt 

   Jeg har 
skimmet 
afsnittet 

   Jeg har 
bladret forbi 

afsnittet 

   Afsnittet 
fremgik så 

vidt jeg 
husker ikke af 

årsregnska-
bet Ej afgivet svar 

Administrator og bestyrelsens underskriftsside 3 11 2 0 1 
Bestyrelsens beretning 8 7 0 1 1 
Revisors underskriftsside 6 9 1 0 1 
Anvendt regnskabspraksis 5 8 2 1 1 
Resultatopgørelse 10 6 0 0 1 
Balance 11 5 0 0 1 
Noter 10 5 1 0 1 
Opgørelse af andelskronen 13 3 0 0 1 

 
Angiv venligst i hvor høj grad du finder følgende afsnit i årsregnskabet relevante? 

  Jeg finder 
afsnittet 
særdeles 
relevant 

  Jeg finder 
afsnittet 
relevant, men 
læser udeluk-
kende afsnit-
tet såfremt 
oplysningerne 
ser ud til at 
være ændret i 
forhold til 
tidligere år 

  Jeg finder 
afsnittet 
mindre 
relevant 

  Jeg mener 
ikke at der 
fremgår 
oplysninger 
der er rele-
vante for mig. 

  Jeg ved ikke 
hvad afsnittet 
omhandler 

Ej afgivet 
svar 

Administrator og bestyrelsens underskriftsside 5 5 3 2 0 2 
Bestyrelsens beretning 12 2 0 1 0 2 
Revisors underskriftsside 8 4 1 2 0 2 
Anvendt regnskabspraksis 7 6 0 2 0 2 
Resultatopgørelse 13 2 0 0 0 2 
Balance 12 3 0 0 0 2 
Noter 13 2 0 0 0 2 
Opgørelse af andelskronen 12 3 0 0 0 2 
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Det kan konstateres at langt størstedelen har læst og finder de fleste afsnit temmelig relevante. 
Dog mere begrænset læsegrundighed og interesse i underskriftssiderne og anvendt regnskabspraksis. 
 
Respondenterne blev herefter i et åbent spørgsmål bedt om at beskrive hvad de lægger vægt på, når de læser årsregnskabet: 
 
Overskuelighed, fravigelser fra budget, beretning og intentioner og bagvedliggende rationaler 
Genemsigtigheden 
Årets resultat. Giver det anledning til en stigning i boligafgiften?  Hensat til senere vedligeholdelse 
En sund økonomi - at foreningens kroner bliver anvendt bedst muligt. 
Omkostningsniveau - andelskronen - forståeligt sprog - revisors konklusion. 
Udviklingen ift til det budget vi godkendte sidst. Udviklingen i gælden og driften 
Om der er væsentlige ændringer i årsregnskabet fra foregående år. Om foreningen har en stabil økonomi. 
Prisreguleringen af andelsværdien, gæld/indestående 
Om foreningen skylder mange penge 

 
6 havde ingen bemærkninger og 2 svarede ikke på spørgsmålet. 
 
Har du læst det seneste generalforsamlingsreferat for andelsboligforeningen? 
 11 Ja, jeg har læst referatet grundigt igennem 
 4 Ja, jeg har skimmet referatet 
 1 Er ikke udkommet endnu 
 1 Ej afgivet svar 
 
Det ser ud til at langt størstedelen læser generalforsamlingsreferatet. 
 

BILAG D1.3 – BESVARELSER FRA POTENTIELLE ANDELSHAVERE 
 
Der er modtaget i alt 5 besvarelser fra personer, der påtænker at købe en bolig indenfor den nærmeste fremtid.  
 
Heraf er der 1 der ikke kigger på andelsboliger i sin boligjagt, med følgende begrundelse: ” uigennemskuelig økonomi i foreningerne” 
 
Som følge af den meget lave svarprocent, er der ikke grundlag til at drage en konklusion, men ovenstående udsagn svarer i overens-
stemmelse med nogle af mediernes udtalelser. 
 
Blandt de øvrige 4 respondenter, der påtænker at købe en andelsbolig, opstilles følgende om respondenternes svar. 
Som følge af den meget lave svarprocent, er der ikke grundlag til at drage konklusioner. 
 
ÅRSREGNSKABET: 
 
Hvem har ansvaret: 1 Administrator 
 2 Bestyrelsen 
 1 Generalforsamlingen (dvs. alle andelshaverne) 
 0 Revisor 
 
2 af respondenter har læst årsregnskabet. I det følgende data om hvor grundigt de har læst de enkelte afsnit, samt respondenternes 
mening om hvor relevant de finder at det pågældende afsnit er.  
 
Angiv venligst hvor detaljeret du har gennemlæst følgende afsnit: 

   Jeg har 
læst afsnittet 

grundigt 

   Jeg har 
skimmet 
afsnittet 

   Jeg har 
bladret forbi 

afsnittet 

   Afsnittet 
fremgik så 

vidt jeg 
husker ikke af 

årsregnska-
bet Ej afgivet svar 

Administrator og bestyrelsens underskriftsside 0 2 0 0 2 
Bestyrelsens beretning 0 2 0 0 2 
Revisors underskriftsside 0 2 0 0 2 
Anvendt regnskabspraksis 0 2 0 0 2 
Resultatopgørelse 1 1 0 0 2 
Balance 2 0 0 0 2 
Noter 0 2 0 0 2 
Opgørelse af andelskronen 2 0 0 0 2 

 
Angiv venligst i hvor høj grad du finder følgende afsnit i årsregnskabet relevante? 
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  Jeg finder 
afsnittet 
særdeles 
relevant 

  Jeg finder 
afsnittet 
relevant, men 
læser udeluk-
kende afsnit-
tet såfremt 
oplysningerne 
ser ud til at 
være ændret i 
forhold til 
tidligere år 

  Jeg finder 
afsnittet 
mindre 
relevant 

  Jeg mener 
ikke at der 
fremgår 
oplysninger 
der er rele-
vante for mig. 

  Jeg ved ikke 
hvad afsnittet 
omhandler 

Ej afgivet 
svar 

Administrator og bestyrelsens underskriftsside 1 1 0 0 0 2 
Bestyrelsens beretning 1 1 0 0 0 2 
Revisors underskriftsside 1 1 0 0 0 2 
Anvendt regnskabspraksis 0 2 0 0 0 2 
Resultatopgørelse 2 0 0 0 0 2 
Balance 2 0 0 0 0 2 
Noter 1 1 0 0 0 2 
Opgørelse af andelskronen 2 0 0 0 0 2 

 
Respondenterne blev herefter i et åbent spørgsmål bedt om at beskrive hvad de lægger vægt på, når de læser årsregnskabet: 
 
At det er opstillet  brugervenligt, således man opnår størst mulig forståelse for regnskabet 

 
1 havde ingen bemærkninger og 2 svarede ikke på spørgsmålet. 
 
Har du læst det seneste generalforsamlingsreferat for andelsboligforeningen? 
 2 Ja, jeg har læst referatet grundigt igennem 
 2 Ja, jeg har skimmet referatet 
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BILAG D2 
BILAG D2 – SPØRGSMÅL OG SPØRGESKEMAETS OPBYGNING 

Nedenfor fremgår udskrift af spørgsmål og spørgeskemaets opbygning, som er eksporteret fra Tric Trac. 

 

[ Introduktion] 
Tak fordi du ville hjælpe - det tager højst 5 minutter! 
 
Nærværende undersøgelse skal bruges i forbindelse med min afhandling til afslutning af cand.merc.aud-
studiet på Copenhagen Business School.  
 
Afhandlingen omhandler revision af årsregnskabet for en andelsboligforening.  
 
Undersøgelsen består primært af: 
* spørgsmål der vedrører repondentens demografiske forhold (køn, alder, bopæl mv.) 
* spørgsmål der vedrører respondentens eventuelle anvendelse af andelsboligforeningens årsregnskab  
  
[Demografi] 
  
[1 - single] 
Køn  
  Mand 
  Kvinde 
  
[2 - single] 
Alder  
  24 år og derunder 
  25-34 år 
  35-49 år 
  50-64 år 
  65 år og derover 
  
[3 - single] 
Hvilken region bor du i?  
  Hovedstaden 
  Sjælland 
  Syddanmark 
  Midtjylland 
  Nordjylland 
  
[4 - single] 
Hvad er din højest gennemførte uddannelse?  
  Grundskole 
  Gymnasial uddannelse 
  Erhvervsfaglig uddannelse 
  Kort/mellemlang videregående uddannelse 
  Lang videregående uddannelse 
  
[5 - single] 
Hvad er din nuværende beskæftigelse?  
  Er i arbejde 
  Ledig 
  Pensionist, efterlønsmodtager eller lignende 
  Hjemmegående 
  Under uddannelse 
  Andet - beskriv 
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[6 - single] 
Jobkategori - din nuværende, tidligere, eller forventede fremtidige jobkategori?  
  Informationsteknologi 
  Ingeniør og teknik 
  Ledelse og personale 
  Handel og service 
  Industri og håndværk 
  Salg og kommunikation 
  Undervisning 
  Kontor og økonomi 
  Social og sundhed 
  Andet - beskriv 
  
[7 - single] 
Hvilken type bolig bor du i?  
  Ejerbolig 
  Lejebolig 
  Andelsbolig 
  Andet - beskriv venligst 
[Hop : 7= 3 ==> 8] 
[Hop : 7= 1 ELL 7= 2 ELL 7= 4 ==> 11] 
  
[Bestyrelsesarbejde] 
Angiv venligst i hvor høj grad du finder følgende afsnit relevante?  
  
[8 - single] 
Er du medlem af bestyrelsen i din andelsboligforening?  
  Ja 
  Nej 
[Hop : 8= 2 ==> 13] 
  
[9 - single] 
Hvor længe har du siddet i bestyrelsen i din andelsboligforening? (angiv antal hele år)  
  Angiv antal hele år 
  
[10 - single] 
Har du tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde?  
Hvis ja, beskriv venligst  
* om der er tale om frivilligt eller aflønnet bestyrelsesarbejde?  
* om der er tale om en bestyrelse i en klub, forening, virksomhed, eller andet? 
* hvor mange år det drejer sig om?  
  Ja - beskriv 
  Nej 
[Hop : Unconditional ==> 13] 
  
[11 - single] 
Påtænker du at købe en bolig indenfor den nærmeste fremtid?  
  Ja 
  Nej 
[Hop : 11= 2 ==> Interview afsluttet] 
  
[12 - single] 
Kigger du også på andelsboliger i din boligjagt?  
  Ja 
  Nej - beskriv hvorfor du ikke ønsker at købe en andelsbolig 
[Hop : 12= 2 ==> Interview afsluttet] 
  
[13 - single] 
Og nu til nogle spørgsmål omkring andelsboligforeningers årsregnskab: 



24 
 

 
Hvem mener du har det overordnede ansvar for en andelsboligforenings årsregnskab?  
  Revisor 
  Administrator 
  Bestyrelsen 
  Generalforsamlingen (dvs. alle andelshaverne) 
  Andre - beskriv: 
  
[14 - single] 
Har du set det seneste årsregnskab for andelsboligforeningen?  
  Ja 
  Nej 
[Hop : 14= 2 ==> 32] 
  
[Læst afsnit i ÅR] 
Angiv venligst hvor detaljeret du har gennemlæst følgende afsnit:  
  
[15 - single] 
Administrator og bestyrelsens underskriftsside  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[16 - single] 
Bestyrelsens beretning  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[17 - single] 
Revisors underskriftsside  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[18 - single] 
Anvendt regnskabspraksis  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[19 - single] 
Resultatopgørelse  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[20 - single] 
Balance  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[21 - single] 
Noter  
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  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[22 - single] 
Opgørelse af andelskronen  
  Jeg har læst afsnittet grundigt 
  Jeg har skimmet afsnittet 
  Jeg har bladret forbi afsnittet 
  Afsnittet fremgik så vidt jeg husker ikke af årsregnskabet 
  
[Relevans - afsnit i ÅR] 
Angiv venligst i hvor høj grad du finder følgende afsnit i årsregnskabet relevante?  
  
[23 - single] 
Administrator og bestyrelsens underskriftsside  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[24 - single] 
Bestyrelsens beretning  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[25 - single] 
Revisors underskriftsside  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[26 - single] 
Anvendt regnskabspraksis  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[27 - single] 
Resultatopgørelse  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[28 - single] 
Balance  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
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[29 - single] 
Noter  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[30 - single] 
Opgørelse af andelskronen  
  Jeg finder afsnittet særdeles relevant 
  Jeg finder afsnittet relevant, men læser udelukkende afsnittet såfremt oplysningerne ser ud til at være ændret i forhold til tidligere år 
  Jeg finder afsnittet mindre relevant 
  Jeg mener ikke at der fremgår oplysninger der er relevante for mig. 
  Jeg ved ikke hvad afsnittet omhandler 
  
[31 - single] 
Hvad lægger du vægt på, når du læser årsregnskabet for en andelsboligforening?  
  Beskriv 
  Ingen bemærkning 
  
[32 - single] 
Har du læst det seneste generalforsamlingsreferat for andelsboligforeningen?  
  Ja, jeg har læst referatet grundigt igennem 
  Ja, jeg har skimmet referatet 
  Nej - angiv evt hvorfor: 
  
[Betingelse Bestyrelsesmedlem] 
[33 - single] 
Har du læst det seneste revisionsprotokollat?  
  Ja - beskriv hvad du mener indholdet og/eller formålet er med revisionsprotokollatet? 
  Nej 
  
[ Interview afsluttet] 
Mange tak for din hjælp! Interviewet er slut. 
 
Hjælp mig meget gerne med at dele undersøgelsen med dine venner og bekendte. 
 
HUSK at trykke på knappen "AFSLUT INTERVIEW" for at sende dine svar til mig.  
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BILAG E 
BILAG E – CASE: A/B BLIDAHLUND & ESPERANCEGÅRDEN 

Der er udvalgt en hovedcase, hvor der foreligger en privat tilknytning til et bestyrelsesmedlem. Det har såle-

des været muligt at have en løbende dialog og ikke mindst dataindsamling i næsten ubegrænset omfang.  

 

I efterfølgende bilag foreligger kopi af Årsrapport 2012 og valuarvurdering. 

Link til generalforsamlingsreferater: 

http://www.blidahlundesperancegaarden.dk/index.php?mode=read&m=7&t=16  

Link til Årsrapporter for tidligere år: 

http://www.blidahlundesperancegaarden.dk/index.php?mode=read&m=7&t=17  

Link til vedtægterne:  

http://www.blidahlundesperancegaarden.dk/index.php?mode=read&m=6&t=25  

Link til Strategi mod 2022 

http://www.blidahlundesperancegaarden.dk/index.php?mode=read&m=7&t=40  

 

A/B Blidahlund & Esperancegården 
Strandvejen 223, Maglemosevej 2-4, Blidahlund 1-7 og 2-6 samt Esperance Alle 1-5, 2920 Charlottenlund 

CVR.nr. 26 83 89 75 

Stiftet d. 10.06.2002 

Hjemmeside: http://www.blidahlundesperancegaarden.dk/  

Bestyrelsen består af 6 bestyrelsesmedlemmer 

Administrator indtil 31.12.12: DATEA A/S  

Administrator efter 31.12.12: Administrationshuset A/S 

Revisor: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

Udvalgte nøgletal jf. Årsregnskabet 2012: 

Samlet boligafgift for 2012  6.2 mio.kr. 

Ejendommen pr. 31.12.12 

  Anskaffelsesværdi  77 mio.kr. 

  Valuarvurdering  240 mio.kr. 

  Offentlig ejendomsværdi  151 mio.kr. 

Prioritetsgæld i alt  84 mio.kr. 

Heraf værdi af swapaftale 13 mio.kr. 

Andelskrone pr. 31.12.12  89,86 
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BILAG E1 – A/B B&E – ÅRSRAPPORT 2012 
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BILAG E2 – A/B B&E – VALUARVURDERING 11.01.13 
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BILAG E3 – A/B B&E – BALANCE MED KORREKTIONER 
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BILAG F 
BILAG F – A/B DUEGÅRDEN – UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2012 

Kilde: A/B Duegårdens årsregnskab for 2012  

(link: http://www.ab-duegaarden.dk/wp-content/20130418-materiale-til-gf.pdf ) 
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Anvendt regnskabspraksis side 6: 

 
Anvendt regnskabspraksis side 8: 

 
Anvendt regnskabspraksis side 9: 
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Resultatopgørelse og resultatdisponering side 11: 

 

 
Balance side 12: 

 
Balance side 13: 

 

Noter side 17: 
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Noter side 19: 
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Noter side 20: 

 
Noter side 21: 

 
 
Noter side 22: 
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BILAG G 
BILAG G – A/B GILDHØJPARKEN – UDDRAG FRA ÅRRAPPORT 2011 

Kilde: A/B Gildhøjparkens årsregnskab for 2011  

(Link: http://gildhojparken.dk/PDF/Regnskab_2011.pdf ) 
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BILAG H 
BILAG H – A/B ULRIKSBORG – UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2012 

Kilde: A/B Ulriksborgs årsregnskab for 2012  

(Link: http://www.ulriksborg.dk/attachments/File/548___rsrapport_2012_nr_2.pdf ) 
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Anvendt regnskabspraksis side 5: 

 
Balance side 8: 

 

 
Noter side 12: 
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BILAG I 
BILAG I – A/B TREKRONER – UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2012 

Kilde: A/B Trekroners årsregnskab for 2012 

(Link: http://www.trekronergade.dk/?text=03_regnskab ) 
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Balance side 8: 

 
Balance side 9: 

 

 
 
Noter side 11: 
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Noter side 12: 

 
Anvendt regnskabspraksis side 5: 
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BILAG J 
BILAG J – A/B ANONYM A – UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2011 

Uddrag af Årsrapport 2011 for en anonym andelsboligforening (AB Hyldebo – mail) 

 
Anvendt regnskabspraksis: 

 

 
Balance: 

 

 

 
Noter: 
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BILAG K 
BILAG K – A/B ANONYM B – UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2011 

Uddrag af Årsrapport 2011 for en anonym andelsboligforening (731304) 

Anvendt regnskabspraksis: 

Balance: 

 
Noter: 
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BILAG L 
BILAG L – A/B ANONYM C – UDDRAG FRA ÅRSRAPPORT 2011 

Uddrag af Årsrapport 2011 for en anonym andelsboligforening (731294) 

 
Bestyrelsesberetning: 

 
Anvendt regnskabspraksis – Materielle anlægsaktiver: 

 
Balance: 
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Noter: 
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BILAG M 
BILAG M – VALUARVURDERING A 

Uddrag af Valuarvurdering pr. 31.12.12 for en anonym andelsboligforening (731294) 

Samme valuar som bilag N, besigtigelse udført 04.04.13. 

Ejendommen er beliggende i Lyngby/Tårbæk Kommune 

Værdisætning efter metode baseret på afkast og kvadratmeterpriser 

 
2. Tema for vurdering: 
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Rentabilitetsanalyse: 
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Vurderingssum og følsomhedsanalyse: 
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BILAG N 
BILAG N – VALUARVURDERING B 

Uddrag af Valuarvurdering pr. 31.12.12 for en anonym andelsboligforening (731145) 

Samme valuar som bilag M, besigtigelse udført 13.03.13. 

Ejendommen er beliggende i Gentofte Kommune. 

Værdisætning efter metode baseret på afkast og kvadratmeterpriser 

 
2. Tema for vurdering 
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Rentabilitetsanalyse: 
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Vurderingssum og følsomhedsanalyse: 
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BILAG O 
BILAG O – VALUARVURDERING C 

Uddrag af Valuarvurdering 2012 for en anonym andelsboligforening (731235) – samme A/B som bilag O 

Ejendommen er beliggende i Københavns Kommune. 

Værdisætning efter metode baseret på afkast 
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BILAG P 
BILAG P – VALUARVURDERING D 

Uddrag af Valuarvurdering 2012 for en anonym andelsboligforening (731235) – samme A/B som bilag O 

Ejendommen er beliggende i Københavns Kommune. 

Værdisætning efter metode baseret på kvadratmeterpriser 
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BILAG Q 
BILAG Q – PRINCIPAL/AGENT TEORIEN 

”Agent-principal forholdet er defineret som en relation mellem en person, principalen (ejer) som antager en 

anden person, agenten (ledelse), til at udføre en service eller et arbejde på principalens vegne.”1  

Principal/agent teorien i relation til udarbejdelse og revision af en virksomheds årsrapport, fokuserer 

overordnet på forholdet mellem ejerne, som principalen, der antager 2 agenter, og afbilledes af Rolf Elm 

Larsen på følgende vis: 

 

 
 

Den ene agent, ledelsen, har ansvaret for at aflægge virksomhedens årsregnskab. Dette nedfældes i en 

ansættelseskontrakt. Når principalen antager en ekstern part til at varetage sine interesser opstår der 

dog ofte et problem med at konstruere en kontrakt, der sikrer at agenten arbejder i overensstemmelse 

med principalens interesser. Endvidere opstår der informationsasymmetri mellem agent og principal, som 

følge af at agenten har en dybere indsigt i virksomhedens drift, økonomi mv., som principalen ikke vil kunne 

opnå et tilsvarende kendskab til, idet principalen har overladt disse beføjelser til agenten. 

Som følge af 

i. at der ikke kan forudsættes målkongruens for principal og agent, og 

ii. at der foreligger informationsasymmetri 

fremkommer der således et behov for en kontrolfunktion, hvorefter principalen antager endnu en agent. 

Revisoren, som pålægges en verifikationsrolle, der fører kontrol med den anden agent, ledelsen. 

  

                                                           

1 Kilde: artikel af Rolf Elm Larsen ”Revision i agentteoretisk belysning” side 212, 2. afsnit i Revision: Funktion 
og Vision. 
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BILAG R 
BILAG R – REVISIONSPROCESSEN 

Revisionsprocessen kan illustreres således: 

 

Kilde: Thomas Riise Johansens forelæsningsplancher ”Introduktion til Revision” d. 05.10.11, slide 18 af 80. 
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BILAG S 
BILAG S – REVISIONSRISIKOMODELLEN 

Illustration af revisionsrisikomodellen: 

 

Kilde: Thomas Riise Johansens forelæsningsplancher ”Introduktion til Revision” d. 05.10.11, slide 22 af 80. 
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BILAG T 
BILAG T – REVISIONSMÅL OPDELT PÅ 3 KATEGORIER 

Illustration af revisionsmål opdelt på 3 kategorier 

 
Kilde: Karsten Andersens forelæsningsplancher ”Væsentlighed og risiko” d. 12.10.11, slide 23 af 35. 
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BILAG U 
BILAG U – MODIFIKATIONER 

Modifikationer efter ISA 705 afsnit 7-9 er forsøgt afbilledet i nedenstående tabel: 

 Væsentligt, men ikke gennem-
gribende 

Væsentligt og gennemgriben-
de 

Muligvis væsentligt og gen-
nemgribende 

Indvirkning på konklusion Konklusion med forbehold Afkræftende konklusion Konklusion kan ikke udtrykkes 

Uenighed med ledelsen ”at regnskabet bortset fra 
det i forbeholdet anførte giver 
…” 

”at regnskabet som følge af 
det i forbeholdet anførte ikke 
giver …” 

 

Begrænsning i revisors arbej-
de 

”at regnskabet bortset fra 
mulig indvirkning af det i for-
beholdet anførte giver …” 

 som følge af det i forbeholdet  

anførte kan vi ikke udtrykke en 
konklusion om regnskabet … 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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BILAG V 
BILAG V – UDVALGTE BESTEMMELSER I NORMALVEDTÆGTERNE 

Bestemmelser i normalvedtægterne, der vedrører foreningens ledelse og regnskabsaflæggelse: 

§21  Fremgår det af dagsordenens punkt 4: ”Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventu-

el ændring af boligafgiften.” 

§25 ”Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens 

beslutninger.”  

§26 stk. 5: ”Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller/registrerede partnere 

samt myndige husstandsmedlemmer.” 

§30 ”Generalforsamlingen kan vælge en professionel ejendomsadministrator, (…) til som administrator at forestå ejendommens 

almindelige og juridiske forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nær-

mere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser. 

§31 ”Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og 

hele bestyrelsen.”  

§31 stk 2: ”I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling 

på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen (…)” 

§32 ”Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten.” 

 


