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Abstract 

Cooperative housing associations is a concept that has existed in Denmark since the early 19th century. The 

original idea behind this kind of housing arrangement was to provide cheap housing for low-income fami-

lies. As time has gone by and society has changed, so has the basic idea of cooperative housing associa-

tions. 

Since the global financial crisis and the downfall of the real estate market in 2007-2008, there has been a 

lot of political discussion on the cooperative housing associations. Furthermore, the media has had its focus 

on this type of housing, adding fuel to the fire. The increased focus on this kind of housing has been due to 

extensive economic problems experienced by some of the associations ever since the crisis.  

Due to the crisis, the Danish government began focusing on how to make transparent and standardized 

annual reports for the cooperative housing associations, creating a set of standard regulations. The idea 

was to give the users of the annual report a way to compare the different associations’ economic situa-

tions, since the annual report previously was not sufficiently informative. 

From an auditor’s perspective, the new legal regulations for the annual report required an update on their 

knowledge and understanding of cooperative housing associations. Furthermore, there was increased focus 

on auditing the associations’ debts and property values.  

The aim of this Master Thesis is to examine the challenges Danish accountants experience in their auditing 

of the cooperative housing associations, with a specific focus on auditing valuation. In relation to this the 

thesis will also focus on auditing in general, including the risks and problems related to cooperative housing 

associations. 

To aid in the answering of the identified challenges certified public accountants have been interviewed in 

order to get expert opinions and include a practical approach in the thesis. Combined with an analysis of 

the standard regulations and a few case studies it has been the aim of the thesis to get a perspective on 

best practice for how the auditing of cooperative housing associations should be done. 

Finally, as a result of this thesis’ analysis it can be concluded that auditing for cooperate housing associa-

tions is not that different from regular auditing procedures. The only differences are caused by special regu-

lations in the valuation of property values and debt.  
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1.0 Problemformulering 

1.1 Indledning 
Som følge af industrialiseringen i 1800-tallet skete der en stigning i antallet af selskabsdannelser. I denne 

forbindelse opstod der en større spredning af selve ejerkredsen, men også afstanden imellem dem, der 

investerer og dem, der i den daglige drift forvalter investeringerne. Behovet for verificering af informatio-

nerne, der blev afgivet fra ledelsen til ejerne, steg således også og der opstod derfor et ønske om, at en 

uafhængig og kompetent tredjemand foretog denne verificering.  Således opstod behovet for revisorer-

hvervet1. 

Revisors opgave i Danmark er at fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelsen af revision 

på årsregnskaber og dertil beslægtede opgaver2. Herved menes der, at såfremt revisor har afgivet en erklæ-

ring vedrørende en udført opgave, er det udtryk for, at dette er uden væsentlige fejl og mangler.  

Revisor har også til opgave at revidere andelsboligforeninger. Ved revision af andelsboligforeninger er der 

bestemte reguleringer og love, som revisor skal tage højde for. Idet andelsboligforeninger er en unik kon-

struktion på boligmarkedet, med dertilhørende særlovgivning og reguleringer, er det interessant at under-

søge nærmere, hvilken effekt dette har i forbindelse med revisors arbejde samt udformningen af et års-

regnskab. Endvidere er det interessant at undersøge, hvordan konkrete problemstillinger bliver håndteret i 

revisionshvervet, herunder revisors rolle i forbindelse med regnskabsaflægningen.  

Modsat det øvrige boligmarked er der blandt andet i andelsboligloven en bestemmelse omhandlende be-

regning af en maksimalpris for andelsbeviset. De lovmæssige reguleringer omfatter ligeledes valget af vær-

diansættelsesmetode af ejendommens værdi samt særregler vedrørende indregning af foreningens priori-

tetsgæld. Da årsregnskabsloven og andelsboligloven er af forskellig opfattelse i forbindelse med valget af 

værdiansættelsesmetode, danner dette grobund for interessante problemstillinger. 

Da boligmarkedet påvirkes af mange makroøkonomiske faktorer, betyder det, at de økonomiske og mar-

kedsmæssige forhold for andelsboligforeninger er i konstant forandring. Den økonomiske krise og boligbob-

len medførte et markant fald i værdien af ejendomme, hvilket medførte en stigning i antallet af teknisk 

insolvente andelsboligforeninger. I eftertiden har flere andelsboligforeninger forsøgt at erklære sig konkurs 

i et forsøg på at komme ud af ugunstige låneaftaler.  

Efterspillet af den økonomiske krise har medført et yderligere fokus på netop andelsboligforeninger. For-

eningernes årsregnskaber er underlagt årsregnskabslovens regnskabsklasse A samt lov om andelsboligfor-

eninger, hvorfor der ikke stilles særlige regnskabsmæssige krav. Det har derfor været nærmest umuligt at 

gennemskue og sammenligne de enkelte andelsboligforeningers regnskaber.  

Det findes derfor væsentligt at fokusere på, hvordan revisors ansvar er defineret i forbindelse med regn-

skaberne i andelsboligforeningerne. Målet med denne afhandling er at opnå forståelse af reguleringerne 

vedrørende andelsboligforeninger og hvordan revisionen påvirkes af de unikke lovkrav.  

Denne problemstilling er fundet særdeles relevant, da der ikke forefindes en specifik vejledning eller hånd-

bog vedrørende revisionen af andelsboligforeninger. Ligeledes medfører den komplekse konstruktion, at 

der er tale om et risikobetonet område for revisor at arbejde med. 

 

               _ 
1 Revisors ansvar, s. 19 
2 Revisorloven § 1, stk. 2 og § 16, stk. 1 
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1.2 Problemstilling 
Essensen af en andelsboligforening er i bund og grund at medlemmer af en andelsboligforening går sam-

men om at eje og drive en ejendom de selv bor i. Konstruktionen er, som det også vil fremgå af senere af-

snit, fremkommet som følge af et behov for billige boliger, stigende befolkningstal og dårlige boligforhold. 

Andelsboligforeningerne er reguleret af andelsboligloven, samt foreningens egne vedtægter, der sætter 

rammerne omkring den pågældende andelsboligforenings forhold.  

På baggrund af de lempelige krav på markedet for andelsboliger, er der dannet grobund for særlige regn-

skabsmæssige og revisionsmæssige problemstillinger. Dette omfatter, foruden selve opbygningen af for-

eningens regnskab, også specifikke forhold i forbindelse med værdiansættelsesmetoder. 

Det findes derfor interessant at undersøge det revisionsmæssige perspektiv af denne konstruktion. Selve 

revisionsprocessen for revisionen af en andelsboligforening findes interessant, da strukturen adskiller sig 

fra ”almindelige” virksomheder. Særligt skal dette ses i forhold til de væsentlige problemstillinger der kan 

opstå, når det største aspekt af regnskabet er ejendommen. 

Andelsboliglovens specielle reguleringer omfatter ikke kun værdiansættelsen af ejendommen, men også 

forpligtigelserne og andelsboligforeningens formue og beregning af dennes andelskrone, rejser interessan-

te spørgsmål i forhold til revisors arbejde.  

 

1.2.1 Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående, vil afhandlingens overordnede mål være at finde svar på spørgsmålet: 

”Hvilke udfordringer og risici har revisor i forbindelse med revision af regnskaber for andels-

boligforeninger, herunder med fokus på revision af værdiansættelse? ” 

 

1.2.2 Delspørgsmål 
For at få belyst den opstillede problemformulering, vil afhandling fortage nærmere behandling på følgende 

gennem følgende underspørgsmål. 

1. Hvilke elementer kendetegner en andelsboligforening og hvordan er en andelsboligforening lov-

mæssigt reguleret?   

2. Hvad er de grundlæggende elementer ved revision og hvordan bør den udføres, herunder hvordan 

området er lovmæssigt reguleret?   

3. Hvordan er en andelsboligforenings regnskab lovmæssigt reguleret og hvordan tages der højde for 

dette i forbindelse med tilrettelæggelsen af revisionen? 

4. Hvorledes udføres revisionen i en andelsboligforening i praksis?  

5. Hvordan og i hvilke sammenhænge revisor er blevet stillet til ansvar i relation til revisionen af en 

andelsboligforeningsregnskab? 
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1.3 Metode 
Dette afsnit vil redegøre for tankerne bag kandidatafhandlingens opbygning, dataindsamling, målgruppe, 

afgrænsning m.m. Formålet er at belyse hvordan fremgangsmåden har været i forbindelse med udarbejdel-

se af afhandlingen, for således at forsøge at validere de foretagne analyser og konklusioner. 

 

1.3.1 Afgrænsning 
Denne afhandling er afgrænset til udelukkende at omfatte andelsboligforeninger i Danmark og ikke andre 

typer af bofællesskaber. Årsagen hertil fremkommer af navnet på lovgivningen for området, nemlig ”Lov 

om andelsboligforeninger og andre typer af bofællesskaber”. Endvidere vil der kun blive set på behandling 

af andelsboligforeninger i deres nuværende form og ikke hvordan de historisk er blevet behandlet. 

Foruden den historiske og lovgivningsmæssige begrænsning vil afhandlingen ikke komme nærmere ind på 

andelsboligforeninger, der ikke anvender en professionel administrator. Selvadministrerende andelsbolig-

foreninger vil dermed ikke blive behandlet.  

Eftersom afhandlingens fokus er på revision af andelsboligforeninger, afgrænses der fra andre typer af er-

klæringer fra revisorer, eksempelvis review og udvidet gennemgang, erklæringer med og uden sikkerhed, 

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – Danske Revisorers standard om ud-

videt gennemgang af årsregnskaber.  

I forbindelse med revisionen vil der endvidere ikke ses nærmere på førstegangsopgaver, nystiftede andels-

boligforeninger samt påbegyndte projektbyggerier eller mellembalancer. 

Fokus i afhandlingen vil være på revision i forbindelse med værdiansættelse. Da nogle andelsboligforenin-

ger har erhvervsmæssig aktivitet tilknyttet og dermed kan være moms- og skattepligtige, skal det bemær-

kes, at der ikke vil blive foretaget dybdegående gennemgang af skatte- og momsmæssige problemstillinger. 

 

1.3.2 Research filosofi og metoderefleksion 
Afhandlingen er udarbejdet ud fra en deduktiv synsvinkel, hvilket betyder, at det anvendte empiriske mate-

riale og behandling deraf bærer præg af de teorier, der benyttes i afhandlingen. Det empiriske materiale, 

informationssøgning og fortolkning af informationer er således præget af afhandlingens problemstilling, 

hvilket muligvis kan være en fejlkilde. Formålet med en deduktiv synsvinkel er at teste teori, ikke skabe ny 

teori. I dette tilfælde vil det sige, at eksisterende lovgivning gennemgås og analyseres, og ved hjælp af in-

terviews og case analyse påvises det, hvilke aspekter af værdiansættelsen revisor skal være opmærksom 

på. 

Et projekt af denne størrelse vil ligeledes bære præg af en selektiv udvælgelse af information, og da der er 

benyttet en deduktiv synsvinkel, vil der altså være en væsentlig risiko for, at indsamlingen af data på for-

hånd vil blive tilpasset teorier og antagelser. Vi er dog af den opfattelse, at dataindsamlingen er foregået 

optimalt, da de indsamlede oplysninger stammer fra flere forskellige kilder. 

Som forfattere er vi blevet naturligt engageret i projektforløbet, hvilket indebærer, at tolkninger af det em-

piriske materiale i afhandlingen vil have et vist subjektivt præg. Det er dog forsøgt at have en så objektiv 

tilgang til projektet som muligt og at analysere data og teori på en så logisk og uvildig måde som muligt. 
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1.3.3 Dataindsamling 

Primær data 

I forbindelse med dataindsamlingsprocessen er det fundet hensigtsmæssigt at inddrage autorisede reviso-

rers praktiske erfaringer og viden omkring revision af andelsboligforeninger. Der er her tale om indhentning 

af respondenternes subjektive besvarelser, med andre ord kvalitative data. Dataindsamlingen vil foregå i 

form af interviews, hvor spørgsmålene er meget åbne og nærmere kan betegnes som et oplæg til diskussi-

on. Denne fremgangsmåde er valgt for ikke at begrænse respondenternes svar, da formålet med inter-

viewene blandt andet er at få kendskab til de forskellige problemstillinger, revisor kan blive udsat for i for-

bindelse med revisionen. Det er dermed ikke relevant at indsamle standardiserede lukkede svar.  

De obligatoriske kriterier i forbindelse med udvælgelsen af respondenter var følgende: 

 Godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret) 

 Praktisk erfaring med / indgående kendskab til revision af andelsboligforeninger 

Af hensyn til de interviewede er de efterfølgende blevet anonymiseret. Der er i alt opnået besvarelser fra 7 

forskellige autoriserede revisorer, fordelt på 4 interviews og 3 forskellige revisionsfirmaer. Alle revisions-

firmaerne har en bred portefølje af andelsboligforeninger og er beliggende i Hovedstaden. Besvarelserne 

kan ikke betragtes som værende repræsentative3, men da formålet med interviewene er at indsamle uddy-

bende oplysninger fra respondenterne, er det vurderet underordnet i denne sammenhæng. 

I forbindelse med interviewene blev respondenterne spurgt, om de kunne acceptere, at samtalen blev op-

taget, for at fremme en løbende dialog fremfor at vi (interviewerne) sad og noterede deres svar. Dette blev 

accepteret på 3 af interviewene. Da der foreligger lydfiler med deres besvarelser, vil dette kunne give inci-

tament til, at revisorerne gav ”pænere” besvarelser, end hvis der var tale om et uformelt møde. Det er dog 

vurderet, at de på trods heraf har afgivet sandfærdige svar i forhold til, hvordan deres revisionsfirmaers 

interne arbejdsgange og revisionsprocesser hænger sammen. Dette baseres blandt andet på, at navne på 

revisorer og revisionsfirma anonymiseres.  

Foruden interviews med autoriserede revisorer er der udført et enkelt interview med en autoriseret valuar. 

Formålet med dette interview var at få en generel gennemgang af, hvilke kriterier en valuar ligger vægt på i 

forbindelse med værdiansættelse af ejendomme. I dette tilfælde blev den interviewede ligeledes spurgt om 

accept i forhold til optagelse af samtalen til senere gennemgang. Dette blev accepteret, men kan ligeledes 

have haft indflydelse på respondentens besvarelser. 

Lydoptagelserne fra interviewene fremgår af lydfilerne A-D. 

  

               _ 
3 Den skinbarlige virkelighed, s. 151 
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Sekundær data 

Der er benyttet forskellige kilder til udarbejdelse af denne afhandling. De indhentede oplysninger omfatter 

blandt andet aktuel lovgivning, som er indhentet fra www.retsinfo.dk. Da der her er tale om en offentlig 

hjemmeside vurderes materialet herfra at være af høj troværdighed. Endvidere er historiske data indhentet 

fra Andelsboligernes Fællesrepræsentation og Danmarks Statistik, hvilket ligeledes er vurderet til at være 

pålidelige kilder. 

I forbindelse med indsamling af statistisk data omhandlende andelsboligforeninger har det været en udfor-

dring at finde materiale, der understøtter hinanden. Årsagen hertil skyldes, at andelsboligforeningerne har 

været tilknyttet forskellige ministerier i løbet af de senere år. I perioden 2011-2015 var foreningerne til-

knyttet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I forbindelse med politiske ændringer blev ministeriet 

lukket ned i 2015 og arbejdsopgaverne blev flyttet til andre ministerier. Artikler og rapporter udgivet af 

dette ministerie kan derfor ikke længere findes ved en normal Internet søgning. De er i stedet fundet ved 

brug af ”The Wayback Machine”4. 

Afhandlingens konklusioner og begrundelser er på baggrund af ovenstående gennemgang af indsamlet data 

baseret på et begrænset grundlag.  

               _ 
4 Wayback Machine, https://archive.org/web/  

http://www.retsinfo.dk/
https://archive.org/web/
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1.0 Problemformulering 

1.4 Afhandlingens struktur  
 

1.0 Problemformulering 
Afhandlingens problemstilling formuleres og delspørgsmål opstilles. Der rede-

gøres for den valgte metode i forbindelse med dataindsamlingen og der redegø-

res for problemstillinger i forbindelse hermed. 

2.0 Andelsboligforeninger 
Indledningsvist redegøres der for hvad en andelsboligforening er, den historiske 

udvikling og hvordan en andelsboligforening er struktureret. Regulering af an-

delsboligforeninger bliver gennemgået og der søges at opnå et grundlæggende 

kendskab til andelsboligforeninger. 

3.0 Regnskabsregulering for andelsboligforening 
Andelsboligforeninger aflægger årsregnskab og det undersøges i dette afsnit 

hvordan det er reguleret. I forbindelse med dette redegøres der for eventuel 

særlovgivning i forbindelse med værdiansættelse, som revisor skal være op-

mærksom på. Der gives et indblik i særlige karakteristika for andelsboligforenin-

gers regnskab. 

4.0 Revisionsprocessen 
Foruden forståelse af en andelsboligforening, redegøres der endvidere for hvor-

dan revisionsprocessen tilrettelægges od udføres under hensyntagen til revisi-

onsstandarder og lovgivning som revisor skal overholde. 

5.0 Revisionen af andelsboligforeninger 
I dette afsnit kombineres afsnit 2.0, 3.0 og 4.0 således at den generelle viden om 

andelsboligforeninger, regnskabsregulering og revisionsteori knyttes sammen og 

danner grundlag for hvordan en revisionsproces vil se ud i forbindelse med revi-

sion af en andelsboligforening. Endvidere inddrages oplysninger fra de udførte 

interviews for at give dette afsnit et praktisk islæt.  

6.0 Revisionen af andelsboligforeninger eksemplificeret 
Teorien bag revisionen af en andelsboligforening søges implementeret i form af 

en gennemgang af en konkret case. Casen suppleres med øvrige problemstillin-

ger. 

7.0 Revisors holdning og ansvar  
Formålet med afsnittet er at berøre interessante problemstillinger i forhold til 

det retvisende billede, teknisk insolvens og revisors ansvar i forbindelse revisio-

nen. Dette afsnit supplerer den grundlæggende analyse i form af diskussioner og 

betænkninger. 

8.0 Konklusion 
Den opstillede problemformulering og de dertilhørende delspørgsmål søges 

besvaret. Efter besvarelse af afhandlingens hovedproblemstillinger perspektive-

res der over øvrige problemstillinger, markedsudviklinger og lignende, hvor for-

fatternes egne holdninger inddrages. 

3.0 Regnskab 

4.0 Revision  

2.0 A/B 

Figur 1 

5.0 Revision A/B  

6.0 Case A/B 

7.0 Holdning & ansvar 

8.0 Konklusion 
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2.0 Generelt om andelsboligforeninger 
I de følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvad der karakteriserer en andelsboligforening, hvor udbredt 

disse er på det danske boligmarked samt den generelle lovmæssige regulering heraf. Der vil endvidere blive 

set nærmere på kravene til stiftelsen og opløsning af en andelsboligforening samt de problemstillinger der 

kan opstå i forbindelse hermed. 

 

2.1 Indledning 
Det danske boligmarked kan opdeles i 4 hovedkategorier: 

 Andelsboliger 

 Ejerboliger 

 Almene boliger 

 Lejeboliger 

Ifølge ministeriet for by, bolig og landdistrikter var der ultimo 2013 ca. 9.000 andelsboligforeninger i Dan-

mark5. Disse bestod jf. Danmarks statistik i 2014 ca. af 208.000 private andelsboliger, svarende til at hver 

andelsboligforening i gennemsnit har 23 andelsboliger tilknyttet. 

Andelsboligerne udgør kun 9 % af det samlede boligmarked, men i hovedstadsområdet udgør denne bolig-

form ca. 33 % og spiller derfor en væsentlig rolle.6 

Da andelsboliger på årsbasis bliver handlet mere end 7.000 gange, medfører det en forsøget sandsynlighed 

for erstatningsansvar for revisorer. Årsagen hertil skyldes, at revisor reviderer andelsboligforeningens regn-

skab og afgiver en erklæring om at regnskabet er retvisende. Andelsboligforeningens bestyrelse foretager 

jf. andelsboligloven § 6, stk. 8 beregningen af andelskronen, men da beregningen er baseret på foreningens 

formue, kan revisor ifalde erstatningsansvar pr. solgt andel, såfremt der er fejl i regnskabet. 

 

  

               _ 
5 http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/webfakta_andelstal_2-20141017-
135343517.pdf (besøgt d. 14/3 - 2016) 
6 http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/koeb-og-salg-af-andelsbolig/andelsboligens-kendetegn/ (besøgt d. 7/3 - 2016) 

http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/webfakta_andelstal_2-20141017-135343517.pdf
http://www.mbbl.dk/sites/mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/webfakta_andelstal_2-20141017-135343517.pdf
http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/koeb-og-salg-af-andelsbolig/andelsboligens-kendetegn/
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2.2 Andelstanken 
Baggrunden for oprettelse af andelsboliger stammer helt tilbage fra 1800-tallet. Store dele af den danske 

arbejderklasse boede til leje under dårlige vilkår og kunne med kort varsel blive smidt på gaden af udlejer, 

eller huslejen kunne stige markant, så det ikke var muligt at blive boende. På grund af den høje husleje var 

det således ikke unormalt, at flere familier boede sammen på enkelte værelser. De mange mennesker sam-

let under dårlige forhold medførte større sundhedsmæssige konsekvenser, hvor der blandt andet flere gan-

ge udbrød koleraepidemier i København. 

Da erhvervslivet begyndte at røre på sig med andelstanken og ønsket om at samarbejde for at kunne sælge 

billigere varer, blev boligmarkedet inspireret heraf. I 1895 blev den første byggeforening oprettet, som 

skulle ligge grundstenene for, hvad der i dag kendes som andelsboligforeninger. 

I starten var der tale om, at man betalte et kontingent til en forening, hvorved man deltog i lodtrækning om 

at overtage og eje en lejlighed, når denne stod færdigbygget. Denne form for medlemskab blev meget po-

pulært blandt den danske arbejderklasse. Et eksempel på denne form for byggeforening er ”Arbejdernes 

Byggeforening”, som er mest kendt for byggeriet af ”Kartoffelrækkerne” på Østerbro. 

Tanken bag andelsboligforeningerne ændrede sig efterfølgende, og Arbejdernes Andelsboligforening, også 

kendt som AAB, kom til verden i 1912 og eksisterer den dag i dag. I 1913 havde AAB opført sin første ejen-

dom på Nyelandsvej på Frederiksberg. De var de første til at beholde ejendommen i foreningen i stedet for 

at overdrage ejerskabet til medlemmerne. I dag fungerer AAB primært som udlejer af almennyttige lejemål 

og kendetegner sig ikke længere som en andelsboligforening. 

Først efter 2. verdenskrig den variant af andelsboligforeninger, der kendes i dag, opstået.  

Der blev lovreguleret på boligmarkedet, så det blev muligt at stifte andelsboligforeninger i eksisterende 

ejendomme. Tidligere kunne man kun lave en forening i forbindelse med nye byggerier. I 1976 blev tilbuds-

pligten indført, hvilket betød, at lejerne i en udlejningsejendom fik forkøbsret i forbindelse med, at ejen-

dommen skulle sælges. Endvidere blev det i 1981 endnu mere attraktivt at stifte andelsboligforeninger, da 

andelsboligforeninger blev betragtet som almennyttige boliger og man dermed kunne modtage offentlig 

støtte. 

I perioden 1981-2004 skete der således en markant stigning i forbindelse med stiftelse af andelsboligfor-

eninger. I 2004 blev det offentlige tilskud fjernet.7 

 

  

               _ 
7 https://www.andelsportal.dk/nyheder/andelsboligens-historie-andelssamarbejdet/ (besøgt d. 9/5 - 2016) 

https://www.andelsportal.dk/nyheder/andelsboligens-historie-andelssamarbejdet/
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2.3 Hvad er en andelsboligforening? 
Der er ikke en endegyldig lovmæssig definition på, hvad en andelsboligforening er. I andelsboligloven bliver 

det i § 1a angivet: 

”Denne lov finder anvendelse på boligfællesskaber, hvorved forstås andelsboligforeninger, 

boligaktieselskaber, boliganpartsselskaber, boligsamejer, boliginteressentskaber, boligkom-

manditselskaber og andre selskaber, foreninger og fællesskaber, hvor der til deltagelse er 

knyttet brugsret til en beboelseslejlighed. ” 

Dog er hele andelsboligloven kapitel II, med titlen ”Andelsboligforeninger”, dedikeret til netop behandling 

af andelsboligforeninger. Heraf fremgår det af andelsboligloven § 2, stk. 4: 

Som medlem af en andelsboligforening kan kun optages den, der har eller i forbindelse med 

optagelsen som medlem overtager brugsretten til lokaler i foreningens ejendom. Medlem-

skabet kan kun vedrøre de lokaler, brugsretten omfatter. ” 

Formålet med en andelsboligforening er at eje og drive én eller flere ejendomme. Medlemmerne af for-

eningen køber et andelsbevis som, jf. ovenstående paragraf, giver en eksklusiv brugsret til en bestemt lej-

lighed/andel i ejendommen.  

 

2.4 Opbygningen i en andelsboligforening 
Medlemmerne i en andelsboligforening består af andelshaverne. Andelshaverne har ret til at deltage og 

stemme på foreningens generalforsamling. På generalforsamlingen bliver bestyrelsen valgt. Kravene til 

bestyrelsens størrelse og bemyndigelse er angivet i andelsboligforeningens vedtægter. Der skal som ud-

gangspunkt være en bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Det ses ofte, at der er 

et ulige antal i bestyrelsen for at undgå eventuelle stemmeligheder. Det er endvidere på generalforsamlin-

gen, at der bliver taget stilling til større projekter, valg af administrator, revisor o.l. samt hvis der skal ske 

vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen i en andelsboligforening fungerer som det øverste ledelsesorgan, der varetager de dertilhøren-

de opgaver. I forbindelse med bestyrelsens arbejde på ejendommen samt i forbindelse med køb og salg af 

andele kan der opstå situationer, hvor bestyrelsen kan ifalde ansvar.  

Bestyrelser i andelsboligforeninger anbefales at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, således, at hvis be-

styrelsen ifalder ansvar, er det ikke den enkelte person i bestyrelsen, der hæfter personligt8. Årsagen hertil 

skyldes, at erstatningsansvaret kan være stort og der ofte er tale om en frivillig (ikke professionel) bestyrel-

se. I forbindelse med vedligeholdelses- og forbedringsarbejde på ejendommen pådrager bestyrelsen sig 

ansvaret for at arbejdet bliver korrekt udført. Det er muligt for andelshaverne at kræve erstatning fra be-

styrelsen eksempelvis i tilfælde af, at renoveringen overskrider det budgetterede beløb. Såfremt bestyrel-

sen anvender en ekstern rådgiver i forhold til administration og rådgivning, da kan bestyrelsen slippe for en 

del af ansvaret.  

Ligeledes kan bestyrelsen gøres ansvarlig i forbindelse med køb og salg af andelsbeviser, såfremt der er 

foretaget en forkert værdiansættelse af ejendommen eller fejl i beregning af en andel. I tilfælde hvor køber 

har betalt overpris og denne ikke kan tilbagebetales af sælger, vil det ligeledes være bestyrelsens ansvar.  

               _ 
8 https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-ansvar/ (besøgt d. 9/5 - 2016) 
   http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/bestyrelsesarbejde/bestyrelse/ (besøgt d. 9/5 - 2016) 

https://www.andelsportal.dk/guides/bestyrelsens-ansvar/
http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/bestyrelsesarbejde/bestyrelse/
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2.5 Hvordan fungerer en andelsboligforening? 
Andelsboligforeningen ejer ejendommen og afholder derfor også de omkostninger, der er i forbindelse 

hermed. Det er således foreningen, der er låneansvarlig i forbindelse med eksempelvis købet af ejendom-

men, renovationsprojekter og lignende. 

For at finansiere foreningens drift, bestående af ejendomsskat, administration, vedligeholdelse og lignende, 

opkræves de enkelte andelshavere en boligafgift, baseret på en fordelingsnøgle. Denne kan være baseret 

på andelens fysiske størrelse i form af kvadratmeter, andelsindskuddet eller andre vedtægtsbestemte mål. 

Ved køb af en andelsbolig købes der en andel af foreningens formue, også kaldt et andelsbevis. Der er såle-

des ikke tale om køb af fast ejendom. Dette medfører, at køb af et andelsbevis kun kan finansieres i form af 

et banklån, ikke et realkreditlån. På nuværende markedsvilkår vil renteudgifterne være væsentligt højere i 

forbindelse med køb af et andelsbevis sammenholdt med finansiering af fast ejendom.  

Det er værd at bemærke, at lånegrænserne for et lån i et realkreditinstitut er op til 80 % af ejendommens 

værdi. De resterende 20 % skal finansieres via et pengeinstitut. Dette er således gældende for andelsbolig-

foreningen. Ved erhvervelse af et andelsbevis finansieres det dermed 100 % via pengeinstitut. 

Eftersom det er andelsboligforeningen, der ejer ejendommen, er det dermed denne låneansvarlig. Det er 

således foreningen, der har mulighed for at optage lån hos et realkreditinstitut. Dette betyder dermed og-

så, at det er foreningen der står til ansvar for renteudgifterne. Dette er en negativ konsekvens for andels-

haverne, da de ikke kan opnå et fradrag i deres kapitalindkomst for renteudgifterne. 

En positiv konsekvens i form af denne boligkonstruktion er, at andelshaverne ikke bliver beskattet i form af 

ejendomsværdiskat, som man ellers bliver, når man ejer fast ejendom. 

Som beskrevet i det indledende afsnit, var tanken bag andelsboligerne, at man kunne tilbyde billigere boli-

ger til befolkningen. Da der har været en generel tendens til, at ejendomme er steget i værdi, har det med-

ført en stigning i andelskronens værdi for de andelsboligforeninger, der vel at mærke anvender en valuar-

vurdering. Dette har således medført, at andelene er blevet dyrere igennem årene. I afsnit 9.1 vil spekulati-

on i ejendomsværdien blive diskuteret yderligere. 
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2.6 Regulering af andelsboligforeninger 
Andelsboligforeninger bliver reguleret af følgende: 

 Andelsboligloven 

 Foreningens vedtægter 

 Foreningens husorden 

Endvidere er det værd at bemærke, at der skal skelnes imellem regulering af andelsboligforeninger og regu-

lering af andelsboligforeningers årsrapport. Årsrapporten reguleres af årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen 

har udarbejdet en vejledning til opstilling af årsregnskab for andelsboligforeninger, som betragtes som god 

skik. Man er dog ikke forpligtet til at følge denne vejledning. Mere om dette følger i afsnit 3.8. 

 

2.6.1 Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber 
Andelsboligloven opstiller den generelle begrebsramme i forbindelse med andelsboligforeninger. Som 

nævnt i afsnit 2.3 gives der ikke en specifik definition af, hvad der kendetegner en andelsboligforening i 

andelsboligloven. Størstedelen af andelsboliglovens kapitel II omhandler procedurer i forbindelse med stif-

telse af en andelsboligforening og begrænsninger i forbindelse hermed. 

En af de væsentligste og mest omdiskuterede reguleringer af andelsboligforeninger er at finde i andelsbo-

ligloven § 5, stk. 2, hvor man i forbindelse med opgørelse af foreningens formue kan gøre dette ud fra tre 

forskellige værdiansættelsesmetoder i forbindelse med ejendommen. Ejendommen kan optages til følgen-

de værdier: 

 Anskaffelsesprisen (andelsboligloven § 5 stk. 2 a) 

 Valuarvurdering (andelsboligloven § 5 stk. 2 b) 

 Offentlig ejendomsvurdering (andelsboligloven § 5stk. 2 c) 

Dette bliver gennemgået yderligere i afsnit 3.6. 

 

2.6.2 Foreningens vedtægter 
I forbindelse med stiftelsen af en andelsboligforening skal der udarbejdes et sæt vedtægter. Vedtægterne 

danner basis for foreningens grundlag og regelsæt. I andelsboligloven § 7 fremgår det, at der udarbejdes et 

sæt standardvedtægter af de relevante offentlig instanser. Heri bliver der taget højde for mange af de situ-

ationer, en andelsboligforening kan blive udsat for. Det skal dog bemærkes, at det er valgfrit om hvorvidt 

man vil anvende standardvedtægterne. 

I nogle tilfælde kan bestemmelser i foreningens vedtægter være vagt formuleret eller ikke være dækkende 

for en specifik problemstilling. I disse tilfælde må man fortolke reglerne og forholde sig til, hvad der er fast 

praksis og procedure i den enkelte andelsboligforening eller på markedet generelt. 
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2.7 Stiftelse af en andelsboligforening 
Andelsboligforeninger kan stiftes på flere forskellige måder9: 

 Opførelse af nye andelsboliger 

 Salg af udlejningsejendom, forkøbsret 

 Salg af udlejningsejendom, tilbud til udlejer 

 Overtagelse af udlejningsejendom på tvangsauktion 

Disse vil i det følgende kort blive gennemgået. 

 

2.7.1 Opførelse af nye andelsboliger 
Der ses typisk to scenarier i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening.  

Normalt bliver nye andelsboligforeninger stiftet i forbindelse med opførelse af nye ejendomme. Dette sker 

typisk på initiativ af en bygherre eller entreprenør, men det kan også forekomme, at privatpersoner tager 

initiativet hertil. Alternativt kan andelsboligforeningen stiftes i en allerede eksisterende ejendom, som ikke 

tidligere har været anvendt til beboelse. 

I forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening er der flere forhold, der skal tages stilling til. Der skal 

dannes en initiativgruppe bestående af kommende andelshavere, der har et ønske om at stifte andelsbolig-

foreningen. Herefter skal der findes en passende byggegrund eller eksisterende ejendom, som kan omdan-

nes til en andelsboligforening. Når byggegrunden eller ejendommen er fundet, vil det være relevant at kon-

takte en rådgiver i forbindelse med formulering af krav til boligerne samt udføre stiftelsen af foreningen. 

Ligeledes skal initiativgruppen tage stilling til foreningens økonomiske situation og vurdere, om man ønsker 

at købe ejendommen. Hertil kræves der opstillet et budget som jf. andelsboligloven § 3a blandt andet skal 

dække en 10 årig periode, hvor der er taget højde for samtlige fremtidige omkostninger tilknyttet andelsbo-

ligforeningen. Endvidere skal der foreligge en beregning af finansiering baseret på et 30 årigt konverterbart 

fastforrentet realkreditlån med afdrag. Realkredit- og pengeinstitutter afgiver tilbud til den stiftende for-

ening og eventuelt til de kommende andelshavere. Efterfølgende fastlægges andelenes værdi og boligafgift. 

Foruden dette bør øvrige relevante rådgivere kontaktes. Disse værende arkitekter, ejendomsadministrato-

rer, revisorer mv. Såfremt der er tale om erhvervelse af en eksisterende ejendom, bør en kvalificeret tekni-

ker gennemgå ejendommen for fejl og mangler. Endeligt afholdes den stiftende generalforsamling, hvor 

vedtægter for andelsboligforeningen samt budget vedtages. Vedtægterne fungerer som andelsboligfor-

eningens grundlov og danner rammerne om andelshavernes rettigheder og forpligtelser. 

 

 

 

 

               _ 
9 https://www.andelsportal.dk/guides/stiftelse-andelsboligforening/ (besøgt d. 7/5 - 2016) 

https://www.andelsportal.dk/guides/stiftelse-andelsboligforening/
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2.7.2 Salg af udlejningsejendom, forkøbsret 
Såfremt ejeren af en udlejningsejendom ønsker at sælge denne ejendom, opstår der en forkøbsret for de 

eksisterende beboere. Forkøbsretten er også kendt som tilbudspligt og denne opstår, hvis der i ejendom-

men er mindst seks beboelseslejere og ingen erhvervslejemål. Alternativt skal der være tretten beboelses-

lejere samt erhvervslejemål10. Tilbudspligten er affødt af Lejelovens bestemmelser i §§ 100-105. 

I forbindelse med denne type stiftelse er der ligeledes mange forhold, der skal tages i betragtning. Det er 

eksempelvis et krav, at minimum 1/3 af lejerne ønsker at være med til at stifte en andelsboligforening. På 

trods heraf kan sælger vælge at afvise salget til en eventuel stiftelse af en andelsboligforening, hvis mindre 

end halvdelen af ejendommens lejere ønsker at være andelshavere. Endvidere kan sælger afvise at sælge, 

såfremt den kommende andelsboligforening ikke kan dokumentere finansieringen. 

Herefter er procedurerne som beskrevet i forrige afsnit. 

 

2.7.3 Salg af udlejningsejendom, tilbud til udlejer 
Lejere i en allerede eksisterende ejendom kan på eget initiativ kontakte udlejer for at undersøge, om et 

eventuelt salg af ejendommen kan komme på tale. Såfremt ejeren af ejendommen er villig til at sælge, kan 

der stiftes en andelsboligforening og efterfølgende er procedurerne magen til forkøbsretten, som beskrevet 

i forrige afsnit. 

 

2.7.4 Overtagelse af udlejningsejendom på tvangsauktion 
I forbindelse med en tvangsauktion af en udlejningsejendom har lejerne ligeledes mulighed for at byde på 

ejendommen. Den eneste forskel i forhold til de forrige scenarier er, at andelsboligforeningen er stiftet før 

auktionen og at den nødvendige kapital er fremskaffet. 

 

  

               _ 
10 http://www.abf-rep.dk/media/110657/brochure_lejebolig_110913_final_web.pdf (besøgt d. 7/5 - 2016) 

http://www.abf-rep.dk/media/110657/brochure_lejebolig_110913_final_web.pdf
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2.8 Opløsning af andelsboligforeninger 
I det følgende vil fremgangsmåden i forbindelse med opløsning af en andelsboligforening kort blive gen-

nemgået. Endvidere vil de dertil knyttede problemstillinger blive diskuteret. 

En opløsning af en andelsboligforening kan ske på følgende måder11: 

 Salg af ejendommen 

 Tvangsauktion af ejendommen 

Såfremt en andelsboligforening har ønske om at sælge ejendommen, er der visse procedurer, der skal føl-

ges12. Fremgangsmåden minder på mange områder om likvidation af et selskab. I hovedtræk skal der tages 

beslutning om opløsning af andelsboligforeningen. Bestemmelser i forbindelse hermed fremgår typisk af 

foreningens vedtægter og vil oftest stille krav til et særligt kvalificeret flertal. 

Efterfølgende skal andelsboligforeningens aktivitet afvikles inklusiv salg af ejendommen. Derefter udarbej-

des et likvidationsregnskab til godkendelse og endeligt skal der ske udlodning af likvidationsprovenuet til 

andelsboligforeningens medlemmer. En anden mulighed for opløsning er, at andelsboligforeningens ejen-

dom bliver sat til tvangsauktion, hvis foreningen eksempelvis ikke har råd til at betale sine gældsforpligtel-

ser.  

På trods af, at andelsboligforeningen opløses, kan andelshaverne blive boende i ejendommen som lejere jf. 

andelsboligloven § 4. Det er endvidere værd at bemærke, at der også er skattemæssige forhold, der skal 

medregnes i forbindelse med opløsning af en andelsboligforening. Dette vil dog ikke blive gennemgået 

yderligere i denne afhandling. 

 

  

               _ 
11 https://www.al-bank.dk/media/1663/al_andelsboligforeninger.pdf (besøgt d. 7/5 - 2016) 
12 http://www.de.dk/bladet/marts-2005/oplosning-af-andelsboligforeninger?cid=3488 (besøgt d. 7/5 - 2016) 

https://www.al-bank.dk/media/1663/al_andelsboligforeninger.pdf
http://www.de.dk/bladet/marts-2005/oplosning-af-andelsboligforeninger?cid=3488
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2.9 Erhvervsaktivitet i en andelsboligforening 
I forbindelse med andelsboligforeninger er der ikke altid kun tale om privat beboelse. Der kan være flere 

forskellige erhvervsrelaterede scenarier såsom: 

 Udlejning af lokaler 

 Udlejning af plads til telefonmaster og lignende 

 Indtægter fra reklamepladser på ejendommen 

Indtægterne herfra er skatte- og momspligtige. Såfremt der er erhvervsmæssig aktivitet i foreningen, skal 

der udarbejdes fordelingsnøgler således, at der kun afregnes moms og skat i det omfang, andelsboligfor-

eningen er forpligtet til. 

 

2.9.1 Momspligt 
I forbindelse med momspligtig aktivitet i en andelsboligforening gælder de gængse regler i forbindelse med 

minimumgrænser i forhold til erhverv og momsregistrering. Dette medfører således, at såfremt foreningen 

har indtægter fra momspligtige aktiviteter, der overstiger kr. 50.000 i løbet af en periode på 12 måneder, 

skal foreningen afregne moms jf. momsloven § 48. 

Der kan opstilles tre typer af momsfradrag for andelsboligforeningen: 

 Intet momsfradrag 

 Delvis momsfradrag 

 Fuldt momsfradrag 

Andelsboligforeningen vil ikke kunne opnå momsfradrag for omkostninger, der i forvejen ikke er momsplig-

tige, eller som ikke kan knyttes op på en momspligtig aktivitet i en vis grad. Dette værende eksempelvis 

porto, gebyrer, forsikringer, møder og generalforsamlinger, kontorartikler og meget andet. 

Ved delvis momsfradrag er der tale om omkostninger, der vedrører hele andelsboligforeningen, hvad end 

det er privat eller erhverv. Her skal der skelnes imellem administrative omkostninger og vedligeholdelses-

omkostninger. 

Ved administrative omkostninger beregnes fordelingsnøglen ud fra den momspligtige indtægt sammen-

holdt med de samlede indtægter i foreningen. Et simpelt regnestykke kan se sådan ud: 

Momspligtig indtægt 100.000 kr. 

Samlet indtægt 400.000 kr. 

I dette tilfælde vil fordelingsnøglen være 25%, som følge af at 100.000 kr. svarer til 25% af 400.000 kr. 

Men ved beregning af fordelingsnøglen vedrørende vedligeholdelsesomkostninger er denne baseret på 

kvadratmeter. Regnestykket kan dermed se sådan ud: 

Areal, erhverv  300 m2 

Areal, samlet  1.000 m2 

Fordelingsnøglen for vedligeholdelsesomkostninger bliver dermed 30%, idet 300 m2 er lig 30% af 1.000 m2. 

Ved fuldt momsfradrag er der tale om omkostninger, der er direkte tilknyttet de momspligtige aktiviteter i 

foreningen. Dette kan eksempelvis være vedligeholdelse, der er direkte udført i erhvervslejemålene. 
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2.9.2 Skattepligt 
Andelsboligforeningen er i sig selv en forening, der ejes af samtlige andelshavere, hvor formålet er, at fæl-

lesskabet sammen skal drive foreningen i en grad, hvor den lige kan dække dens omkostninger. Da forenin-

gens primære indtægter er boligafgifterne fra andelshaverne, ikke et mål om at drive erhvervsmæssig virk-

somhed, er der i den anledning ikke tale om skattepligt. Rent juridisk er en andelsboligforening omfattet af 

selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6: 

”… andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, 

for så vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter 

alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, af-

ståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæs-

sige virksomhed. ” 

Som det fremgår af lovteksten, er indtægtens oprindelse afgørende for, om der er tale om skattepligt, da 

der kun er tale om skattepligt ved erhvervsmæssige indtægter. Definitionen af, hvornår der er tale om en 

erhvervsmæssig indtægt, er behandlet i selskabsskatteloven § 1, stk. 4:   

”Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for de i stk. 1, nr. 5, litra c, eller nr. 6, omhand-

lede investeringsinstitutter, foreninger m.v. betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller 

anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af 

fast ejendom. I tilfælde, hvor der er tillagt en forening m.v. en ret til andel i overskuddet af en 

erhvervsvirksomhed, som ikke drives af den pågældende forening selv, betragtes den heraf 

flydende indtægt ligeledes som erhvervsmæssig indtægt for foreningen m.v.; dette gælder 

dog ikke for hjælpe- og understøttelsesfonds for de i en virksomhed ansatte eller tidligere an-

satte funktionærer og arbejdere eller deres pårørende. ” 

Skattepligten gør sig dog ikke gældende i tilfælde af, at der er tale om indtægter fra medlemmerne jf. sel-

skabsskatteloven § 1, stk. 5: 

”Overskud, som de i stk. 1, nr. 5, litra c, eller nr. 6, nævnte foreninger m.v. indvinder ved leve-

rancer til medlemmer, betragtes ikke som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. ” 

Det er derfor af afgørende betydning for skattepligtens indtræden, hvorvidt der er tale om indtægt fra 

medlemmerne eller ej. Skattepligten vil dog ikke blive berørt yderligere i afhandlingen jf. afgrænsningen. 

 

2.9.3 Grundejernes Investeringsfond 
En andelsboligforening kan i forbindelse med sin erhvervsaktivitet (udlejning) blive omfattet af lejelovens 

og boligreguleringslovens regler. I forbindelse hermed kan foreningen blive pligtig til at foretage hensættel-

ser til vedligeholdelse jf. boligreguleringslovens § 18 og § 18a. Andelsboligforeningen bliver pligtig hertil, 

såfremt der udlejes mere end 2 beboelseslejligheder13.  

Grundejernes Investeringsfonds formål er at sikre, at private udlejningsejendomme løbende bliver vedlige-

holdt. Deres opgave er dermed at administrere de beløb, der lovmæssigt er øremærket til vedligeholdelse 

og forbedring. Endvidere kan der være tale om bindingspligt i forbindelse med § 18 og § 18b, hvor forenin-

gen er påkrævet at skulle indbetale et beløb. Dette vil typisk være i forbindelse med, at der ikke er foreta-

get nok vedligeholdelse på ejendommen i forhold til, hvad lovgivningen kræver. 

               _ 
13 http://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/andelsboliger (Besøgt d. 10/5-2016) 

http://gi.dk/oekonomi-og-raadgivning/andelsboliger
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2.10 Delkonklusion 
I dette afsnit er der blevet redegjort for andelsboligernes størrelse på det samlede boligmarked, som på 

landsbasis kun udgør 9% af det samlede boligmarked, men hele 33% i hovedstadsområdet. Ligeledes er der 

blevet redegjort for den oprindelige andelstanke og hvordan denne efterfølgende har udviklet sig.  

Det er konstateret at der ikke findes en konkret lovgivningsmæssig definition af, hvad en andelsboligfor-

ening er, men at formålet med en sådan forening er at eje og drive en ejendom i fællesskab. 

Ved køb af et andelsbevis i foreningen får andelshaver brugsret til en bestemt lejlighed samt adgang til at 

deltage og stemme på generalforsamlinger. På generalforsamlinger vedtages beslutninger for foreningen, 

dette værende i form af valg af en bestyrelse til at forestå den daglige drift, men også i form af områder 

som valg af revisor, administrator, ændring af vedtægter og fremtidig drift af ejendommen.  

I forbindelse med finansiering af foreningen bliver der gjort opmærksom på, at de renteudgifter andelsbo-

ligforeningen har i forbindelse med prioritetsgæld ikke kan fradrages for andelshaverne, samt at andelsha-

verne udelukkende kan finansiere deres køb af andelsbeviset i form af lån fra pengeinstitutter, da der ikke 

er tale om køb af fast ejendom og det derfor ikke åbner op for finansiering fra et realkreditinstitut. 

Andelsboligforeninger bliver reguleret af andelsboligloven samt foreningens vedtægter. Af andelsboligloven 

er det vigtigt at bemærke, at det her er besluttet, hvordan ejendommen i foreningen kan værdiansættes i 

forbindelse med opgørelse af andelsboligforeningens formue. Disse metoder udgør: 

 Anskaffelsespris 

 Valuarvurdering 

 Offentlig ejendomsvurdering 

Der bliver redegjort for, hvordan en andelsboligforening kan stiftes og opløses. Stiftelsen kan ske i forbin-

delse med opførelse af en ny ejendom eller ved køb af en eksisterende. Endvidere bliver særregler vedrø-

rende forkøbsret i forbindelse med udlejningsejendomme berørt. Opløsning af en andelsboligforening kan 

ske såfremt ejendommen sælges, enten frivilligt eller ved tvangsauktion, samt ved foreningens konkurs. 

Endeligt bliver der kort redegjort for scenarier, hvori der forekommer erhvervsmæssig aktivitet i en andels-

boligforening, eksempelvis i form af udlejning af lokaler, plads til telefonmaster, reklame og lignende. Dette 

kan medføre moms- og skattepligt. 
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3.0 Årsregnskabet 
I andelsboligloven § 6 stk. 1 fremgår det at: 

”Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten 

til bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere dokumenter og nøgleoplysninger om andels-

boligforeningen og andelsboligen til erhververen. ” 

Heraf kan det fortolkes, at der skal være udarbejdet et årsregnskab og andelsboligforeninger bliver således 

regnskabsmæssigt reguleret af årsregnskabsloven. 

Endvidere henviser Erhvervsstyrelsens vejledning til andelsboligloven § 6, stk. 8, som lyder: 

”Bestyrelsen skal som note til årsregnskabet oplyse andelens værdi på statusdagen, beregnet 

i overensstemmelse med § 5, samt eventuelle vedtægtsbestemmelser om prisfastsættelsen. ” 

Hvilket ligeledes henviser til, at der skal udarbejdes et regnskab. Erhvervsstyrelsen har endvidere udtalt sig 

om årsregnskabsloven og andelsboligforeninger14: 

”Andelsboligforeninger er som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven, da de udøver 

erhvervsvirksomhed. ” 

I det følgende vil der blive redegjort for, hvordan andelsboligforeningers årsregnskab er reguleret. Der vil 

ligeledes blive set nærmere på forskellene imellem de forskellige lovgivninger og retningslinjer. 

 

  

               _ 
14 Erhvervsstyrelsen, Sag 2009-20.142 



23 

3.1 Retshierarki 
I det danske retssystem har gældende lovgivning altid præcedens i forhold til eksempelvis retskilder, vej-

ledninger, cirkulærer, bekendtgørelser, vedtægter mv. Dette medfører, at Erhvervsstyrelsens vejledning 

samt andelsboligforeningens vedtægter og husorden vil være nederst i det retslige hierarki. Stiller forenin-

gens vedtægter eksempelvis specifikke krav til, at årsregnskabet skal opstilles efter en bestemt praksis, som 

ikke er understøttet af eksempelvis årsregnskabsloven eller andelsboligloven, må vedtægterne træde til 

side for den aktuelle lovgivning. 

Som nævnt er der i forbindelse med andelsboligforeninger tale om to regelsæt, der anvendes på området:  

 Andelsboligloven  

 Årsregnskabsloven 

Da andelsboligloven og årsregnskabsloven begge omfatter en andelsboligforenings årsregnskab, kan dette 

give anledning til forvirring om, hvad der kan defineres som den primære lovgivning på området. Det er dog 

essentielt, at man har en klar opdeling imellem, hvor lovgivningerne er aktuelle. Årsregnskabet er reguleret 

af årsregnskabsloven. Noten vedrørende andelsboligforeningens andelskroneberegning er derimod regule-

ret af andelsboligloven. 

Af Erhvervsstyrelsens vejledning er det udtrykt således i forbindelse med værdiansættelse af en ejendom15: 

”Den offentlige ejendomsvurdering kan som udgangspunkt ikke anses for et udtryk for dags-

værdien. ” 

Andelsboligloven giver dog hjemmel til, at man kan anvende den offentlige ejendomsvurdering. Dette er 

dog i forbindelse med opgørelse af andelsboligforeningens formue og ikke af selve ejendommen. Dette 

område vil blive gennemgået yderligere i senere afsnit. 

 

3.2 Regulering af årsregnskabet 
Af årsregnskabsloven § 3, stk. 2 fremgår det, at såfremt man vælger at udarbejde et årsregnskab, da skal 

det som minimum overholde årsregnskabsloven § 7, stk. 1, nr. 1. Dette værende at aflægge regnskab efter 

regnskabsklasse A. Bestemmelserne for regnskabsklasse A er beskrevet i årsregnskabsloven afsnit II, kapitel 

5, §§ 18-21. Disse er dog ikke fuldt udtømmende, hvorfor yderligere bestemmelser er at finde i årsregn-

skabsloven afsnit III, kapitel 6. 

Om regnskabsklasse A skal det kort bemærkes, at der ikke stilles så detaljerede krav til regnskabet som i de 

øvrige regnskabsklasser. Der er krav om, at årsregnskabet skal indeholde en ledelsespåtegning, anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Såfremt der er afgivet erklæring fra revisor, skal 

denne også medtages. Indregning af indtægter, omkostninger og balanceposter skal ske i overensstemmel-

se med anerkendte retningslinjer. Endvidere skal der særskilt udarbejdes noter for en række områder jf. 

årsregnskabsloven § 21, stk. 2. 

Andelsboligloven stiller dog yderligere krav til andelsboligforeningernes årsregnskab. Af andelsboligloven § 

6, stk. 4 og stk. 8 er det beskrevet, at der er notekrav til udarbejdelse af nøgletalsoplysninger og andelskro-

neberegning. 

               _ 
15 Erhvervsstyrelsens vejledning, s. 6 
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3.3 Værdiansættelse af ejendommen 
Det væsentligste aktiv i en andelsboligforening vil typisk være ejendommen. Dette kan klassificeres som et 

materielt anlægsaktiv. Af årsregnskabsloven fremågr det, at ejendommen kan optages på to forskellige 

metoder i årsregnskabet. Der vil i det følgende blive redegjort for dette. 

 

3.3.1 Kostpris / Anskaffelsespris 
Anskaffelsesprisen udgør det beløb, foreningen har givet for ejendommen. Såfremt der efterfølgende er 

sket forbedringer på ejendommen, kan disse tillægges anskaffelsesprisen jf. andelsboligloven § 5 stk. 3.  

Endvidere er der en særregel jf. andelsboligloven § 5, stk. 2, som stiller krav til, at en ejendom optages til 

anskaffelsesprisen de første 2 år efter stiftelsen af en andelsboligforening, der har erhvervet en udlejnings-

ejendom. 

Ifølge årsregnskabsloven § 42 skal et anlægsaktiv nedskrives til en lavere genindvindingsværdi, når der ikke 

foretages dagsværdireguleringer. Andelsboligforeningens bestyrelse har således et ansvar om at foretage 

løbende vurdering af, om ejendommens dagsværdi/genindvindingsværdi er lavere end anskaffelsesprisen. 

Det skal bemærkes, at i ældre andelsboligforeninger vil anskaffelsesprisen typisk være markant lavere end 

markedsprisen. I nystiftede foreninger vil værdien være væsentligt tættere på markedsværdien. Da der har 

været store udsving på boligmarkedet de senere år, vil der dog også ligge en vis risiko for, at foreningen har 

anskaffet ejendommen til en værdi, der er højere end den nuværende markedsværdi og dermed skal ned-

skrive til genindvindingsværdien. 

 

3.3.2 Dagsværdi / Valuarvurdering 
Andelsboligforeningen kan vælge at optage ejendommen til dagsværdi jf. årsregnskabsloven § 41. Dette 

kan gøres ved at få en ejendomsmægler med særlig uddannelse i værdiansættelse af ejendomme, også 

kendt som en valuar, til at besigtige ejendommen med henblik på at vurdere ejendommens nutidige vær-

di16. I forbindelse med vurderingen betragtes ejendommen som en udlejningsejendom, hvilket medfører, at 

vurderingen ikke nødvendigvis kan sammenholdes med den generelle udvikling af priserne på boligmarke-

det. 

Da valuarvurderingen er et udtryk for ejendommens værdi på balancetidspunktet, skal der årligt foretages 

regulering af denne, såfremt man ønsker at anvende dagsværdien. Såfremt der ikke indhentes en ny vurde-

ring, kan dagsværdien ikke anvendes i regnskabet og man er nødt til at anvende anskaffelsesprisen og i den 

forbindelse tilbageregulere eventuelle opskrivninger samt ændre anvendt regnskabspraksis. Det er besty-

relsens ansvar at få udarbejdet en ny valuarvurdering årligt.  

 

 

 

  

               _ 
16 http://www.andelsportal.dk/guides/valuarvurdering-hvad-skal-man-vaere-opmaerksom-paa/ (Besøgt d. 21/3 - 
2016) 

http://www.andelsportal.dk/guides/valuarvurdering-hvad-skal-man-vaere-opmaerksom-paa/
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3.4 Værdiansættelse af prioritetsgæld 
Typisk vil det væsentligste passiv i årsregnskabet være andelsboligforeningens egenkapital eller prioritets-

gæld. I det følgende vil der blev set nærmere på kravene til netop indregningen af andelsboligforeningens 

prioritetsgæld. 

Der er tale om en regnskabsmæssig post, der kan klassificeres som en gældforpligtelse af langfristet karak-

ter. Det er dog god skik, at denne opdeles i en kort- og langfristet del efter bestemmelserne for regnskabs-

klasse B virksomheder. 

Årsregnskabsloven opstiller ikke specifikke krav til værdiansættelsesmetoden for regnskaber udarbejdet 

efter regnskabsklasse A. Erhvervsstyrelsens vejledning henviser til gengæld til, at man drager inspiration fra 

bestemmelserne vedrørende regnskabsklasse B. Herfra indregnes gælden efter første indregning til amorti-

seret kostpris. 

Der er dermed mulighed for at indregne gælden på tre måder på balancedagen: 

 Nominel restgæld 

 Amortiseret kostpris 

 Kursværdi 

Den nominelle restgæld er udtryk for den aktuelle restgæld; det vil sige, at der ikke er taget højde for kurs-

værdier eller periodisering af omkostninger i forbindelse med stiftelse af gælden. 

Ved amortiseret kostpris anvender man igen den aktuelle restgæld, men periodiserer omkostningerne der 

har været i forbindelse med stiftelse af gælden. Disse omkostninger bliver derved fordelt ud over lånets 

løbetid og påvirker dermed ikke regnskabet så hårdt17.  

Endeligt kan man vælge at optage gælden til kursværdien, hvilket er udtryk for, hvad gælden kan indfries 

til, såfremt man havde indfriet gælden på balancedagen. 

I forbindelse med prioritetsgæld er det endvidere også relevant at se nærmere på eventuelle finansielle 

aftaler, andelsboligforeningen måtte have indgået. Dette vil typisk omhandle renteswap aftaler. En rente-

swap er en finansiel aftale, hvor der er indgået en aftale med långiver, der typisk er et realkreditinstitut, om 

at bytte rentevilkår på et eksisterende lån. Oftest vil der være tale om, at andelsboligforeningen har et lån 

med variabel rente, som ombyttes til en fast rente. Når renteswap aftalen er indgået, er det ikke muligt at 

ændre denne igen.  

Regnskabsmæssigt kan dette gribes an på to måder. Såfremt man vælger at opgøre prioritetsgælden til 

nominel restgæld eller amortiseret kostpris, altså ikke til kursværdi, medtages renteswappen blot i form af 

en noteoplysning. Dog skal det bemærkes, at såfremt renteswappen måtte have væsentlig betydning for 

regnskabets retvisende billede, skal den medregnes i balancen til kursværdi18. 

Såfremt man vælger at opgøre prioritetsgælden til kursværdi, skal renteswappen medtages i balancen.  

  

               _ 
17 Der er ikke tale om en decideret periodisering, men blot en forsimplet forklaring af begrebet. Amortiseret kostpris 
er defineret i årsregnskabsloven, bilag 1, afsnit D1. 
18 Erhvervsstyrelsens vejledning, s. 7 
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3.5 Nøgleoplysninger 
I andelsboligloven § 6, stk. 4 er det angivet at: 

”Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om pligten til at udleve-

re informationsmateriale med finansielle nøgleoplysninger til foreningen. ” 

På markedet for andelsboliger opstod der efter finanskrisen et ønske om at gøre regnskaberne mere over-

skuelige og sammenlignelige. Derfor blev det i en bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboli-

ger nærmere fastsat, hvilke nøgleoplysninger, der skal udarbejdes19. Af bekendtgørelsens bilag 1 er der 

udarbejdet et skema til brug i forbindelse med salg af en andelsbolig. Af bekendtgørelsens § 3 fremgår det, 

at en del af nøgleoplysningerne fra dette skema skal medtages i årsregnskabet. De lovkrævede nøgleoplys-

ninger er dermed vurderet relevante i forhold til at skabe gennemsigtige og sammenlignelige regnskaber på 

politisk niveau. I det følgende vil disse nøgleoplysninger blive opsummeret. 

I nøgleoplysningerne B1-B6 er fordelingen mellem andelsboliger, erhvervsandele, boliglejemål, erhvervsle-

jemål og øvrige lejemål som eksempelvis kældre og garager angivet. Dette baseres på styk og kvadratme-

terfordelingen af disse. Efterfølgende oplyses det i C1-C3, hvordan fordelingstallene er baseret på hen-

holdsvis andelsværdien og boligafgiften. Fordelingen vil typisk ske ud fra boligernes areal, hvilket kan 

stamme fra ejendommens BBR meddelelse eller en anden kilde. En anden fordeling kan være det oprindeli-

ge indskud. Det er dog muligt at angive ”andet”, såfremt dette er tilfældet i den pågældende andelsbolig-

forening. 

I D1-D2 oplyses det, hvornår foreningen er stiftet, samt hvornår bygningen er opført. Endvidere oplyses det 

i E1-E2 om, hvorvidt andelshaverne hæfter for mere end blot det, der er betalt for andelen. Alt afhængig af 

om foreningens andelskrone beregnes ud fra andelsboligloven § 5, stk. 2, litra a-c, angives dette i nøgleop-

lysning F1. Det angives efterfølgende i F2, hvad ejendommen er værdiansat til samt den gennemsnitlige 

værdi pr. kvadratmeter. Endvidere angives det i F3-F4, om der er generalforsamlingsbestemte reserver og 

hvor stor procentvis andel de udgør af ejendomsværdien. 

Af nøgleoplysningerne G1-G3 oplyses det, om andelsboligforeningen er omfattet af specifikke tilskudsbe-

stemmelser, tilbagebetaling af disse i forbindelse med opløsning af foreningen, samt hvorvidt der er en 

tilbagekøbsklausul/hjemfaldspligt på ejendommen. 

Nøgleoplysningerne indeholder foruden de mere generelle oplysninger om andelsboligforeningen også 

deciderede nøgletalsberegninger. Af H1-H3 er den årlige boligafgift, erhvervslejeindtægt og boliglejeind-

tægt opgjort pr. andelskvadratmeter ud fra kvadratmeterfordelingerne, som er angivet i nøgleoplysninger-

ne B1-B6. Endvidere er andelsboligforeningens resultat de sidste tre år fordelt pr. andelskvadratmeter i 

nøgleoplysning J.  

I nøgleoplysningerne K1-K3 er den tekniske andelsværdi beregnet pr. andelskvadratmeter. Dette består af 

andelsværdien fratrukket gæld minus omsætningsaktiver. I nøgleoplysningerne M1-M3 skelnes der mellem 

løbende vedligeholdelse og vedligeholdelse i forbindelse med genopretning og renovering, fordelt pr. kva-

dratmeter. Heraf fremgår også sammenligningstal for de seneste tre år. 

Endeligt bliver andelsboligforeningens friværdi angivet i nøgleoplysning P samt en treårsoversigt over årets 

afdrag på gælden fordelt pr. andelskvadratmeter i nøgleoplysning R. 

               _ 
19 Den seneste bekendtgørelse er af 6. januar 2015 (BEK nr. 2 af 06/01/2015). 
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3.6 Andelskroneberegning 
Andelskronen skal efter bestemmelserne i andelsboligloven § 6, stk. 8 medtages i årsregnskabet som en 

note. Beregningen er et udtryk for den maksimale værdi en lejlighed kan sælges for og beregnes således: 

Ejendommens værdi + øvrige aktiver - foreningens gæld 
= Andelskrone 

Oprindelige indskud fra alle andelshavere 
 

Som det fremgår af formlen, er det andelsboligforeningens egenkapital, altså formue, som fordeles ud fra 

det oprindelige indskud, andelskapitalen. Når andelskronen er beregnet, ganges denne op med den aktuel-

le andelsboligs indskud. Herved fremkommer den enkelte andels maksimale pris. Eksempler på beregning 

af disse fremgår i forbindelse med den praktiske gennemgang af en revision senere i afhandlingen. 

Salg af et andelsbevis kan således ske til den maksimale andelskrone tillagt eventuelle forbedringer i lejlig-

heden samt dens vedligeholdelsesmæssige stand. Dette understøttes af andelsboligloven § 5. 

I forbindelse med opgørelsen af foreningens formue skal dette ske i overensstemmelse med andelsboliglo-

ven § 5, stk. 2, litra a-c samt andelsboligloven § 5, stk. 4. Heraf fremgår det, at andelsboligforeningens 

ejendom kan optages til en af følgende værdier: 

 Anskaffelsesprisen (§ 5, stk. 2, litra a) 

 Valuarvurdering (§ 5, stk. 2, litra b) 

 Offentlig ejendomsvurdering (§ 5, stk. 2, litra c) 

Endvidere er der særlige krav til opgørelse af prioritetsgælden, baseret på de anvendte værdiansættelses-

metoder. I de følgende afsnit vil dette blive gennemgået. 

 

3.6.1 Anskaffelsesprisen  
Når andelsboligforeningen vælger at optage ejendommen til anskaffelsesprisen efter andelsboligloven § 5, 

stk. 2, litra a, skal prioritetsgælden optages til den nominelle restgæld jf. andelsboligloven § 5, stk. 4.  

En forklaring hertil er, at ejendommens værdi er opgjort til den pris, der reelt blev givet for ejendommen, 

da foreningen blev stiftet. Derfor skal prioritetsgælden ligeledes opgøres til den værdi gælden reelt er ble-

vet stiftet til og dermed også, hvad der reelt skyldes på balancedagen. 

Ved anvendelse af denne værdiansættelsesmetode vil en eventuel renteswap tilknyttet prioritetsgælden 

ikke blive medtaget i beregningen af andelskronen. Af den primære case senere i afhandlingen, vil et ek-

sempel på en andelsboligforening, der anvender denne værdiansættelsesmetode blive gennemgået. 

Såfremt andelsboligforeningen foretager nedskrivning til genindvindingsværdien, diskuteres det i øjeblik-

ket, hvorvidt der er tale om et udtryk for dagsværdi af ejendommen og om dette bør afspejle sig i andels-

kroneberegningen i form af anvendelse af kursværdier for prioritetsgælden. 
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3.6.2. Valuarvurdering 
Som beskrevet i afsnit 3.3.2 er valuarvurderinger udtryk for en dagsværdi på balancetidspunktet. Som det 

fremgår af andelsboligloven § 5, stk. 2, litra b, er der en tidsbegrænsning på hvor længe vurderingen kan 

anvendes i forbindelse med opgørelse af ejendommens dagsværdi. Dette er begrænset til en periode på 18 

måneder. Såfremt der ikke udarbejdes en ny valuarvurdering, kan denne værdiansættelsesmetode ikke 

anvendes og andelsboligforeningen skal derfor bruge anskaffelsespris eller offentlig ejendomsvurdering. 

I forbindelse med anvendelse af denne værdiansættelsesmetode fremgår det af andelsboligloven § 5, stk. 

4, at prioritetsgælden skal optages til kursværdi. 

Det bagvedliggende ræsonnement i forbindelse hermed er, at når ejendommen opgøres til den værdi, det 

er muligt at realisere ejendommen til på et bestemt tidspunkt, så skal prioritetsgælden ligeledes medregnes 

til den værdi, denne kan indfries til.  

Såfremt en andelsboligforening har en renteswap tilknyttet, skal denne ligeledes medregnes i prioritets-

gælden til kursværdi. 

 

3.6.3 Offentlig ejendomsvurdering  
En andelsboligforening kan endvidere vælge at anvende den offentlige ejendomsvurdering som værdian-

sættelsesmetode. Den offentlige ejendomsvurdering udarbejdes af SKAT20 og betragtes, i forbindelse med 

beregning af andelskronen, som et udtryk for dagsværdi. Det er dermed de samme regler, der gør sig gæl-

dende for denne værdiansættelsesmetode, som når der anvendes valuarvurdering jf. forrige afsnit. Priori-

tetsgælden og eventuelle renteswaps skal dermed indregnes til kursværdi. 

Jf. den juridiske vejledning 2016-121, afsnit H.A.1.1.1 ”Grundlæggende principper”, fremgår det, at de of-

fentlige ejendomsvurderinger er underlagt lov om vurdering af landets faste ejendomme § 6. Heri fremgår 

det, at der i forbindelse med vurderingen af ejendommen tages udgangspunkt i den gennemsnitlige han-

delspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Det 

minder således om kriterierne som professionelle valuarer anvender. 

I forbindelse med de offentlige ejendomsvurdering er der endvidere en anden problemstilling, da udarbej-

delse af nye vurderinger i øjeblikket er suspenderet. Der har således været stilstand på området siden 2011. 

Enkelte ejendomme har dog fået en revurdering efterfølgende.22 Der er dermed en stigende tendens til, at 

andelsboligforeninger vælger at anvende en valuarvurdering23.  

Da vurderingerne ikke tager højde for eventuelle forbedringer på ejendommen, der er sket siden 2011, er 

der mulighed for, via andelsboligloven § 5, stk. 3, at man kan tillægge eventuelle forbedringer, renovati-

onsprojekter, tilbygninger og lignende til ejendommens værdi. 

 

  

               _ 
20 http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/oekonomi/andelsvaerdiberegning/ (Besøgt d. 22/3 - 2016) 
21 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2112939&chk=211712 (Besøgt d. 23/3 - 2016) 
22 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0 (Besøgt d. 23/3 - 2016) 
23 http://www.datea.dk/nyheder-liste/detaljevisning?PID=67&itemId=Nyheder:42 (Besøgt d. 23/3 - 2016) 

http://www.abf-rep.dk/lov-og-fakta/oekonomi/andelsvaerdiberegning/
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2112939&chk=211712
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823729&vId=0
http://www.datea.dk/nyheder-liste/detaljevisning?PID=67&itemId=Nyheder:42


29 

3.7 Reguleringer direkte på egenkapitalen 
I forbindelse med driften af andelsboligforeningen kan der regnskabsmæssigt opstå specielle transaktioner, 

hvor disse føres direkte på egenkapitalen i stedet for ind over resultatopgørelsen. Dette kan blandt andet 

være: 

 Nye indskud til andelskapitalen 

 Dagsværdiregulering af ejendommen 

 Dagsværdiregulering af prioritetsgælden 

 Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse 

Andelsboligloven giver mulighed for at foretage hensættelser i forbindelse med større fremtidige projekter 

i andelsboligforeningen. Herved bliver omkostningerne til det fremtidige projekt medtaget over flere regn-

skabsår, hvilket giver et mere stabilt resultat og gør årene sammenlignelige. 

Større hensættelser skal vedtages på en generalforsamling og har en direkte indflydelse på beregningen af 

andelskronen. Andelsboligforeningerne har derved mulighed for at holde andelskronen ”kunstigt” nede. 

Endvidere skal det bemærkes, at andelskronen er et udtryk for en maksimal værdi. Andelskronen bliver 

forelagt og godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling og kan ikke fastsættes højere end den 

maksimalt udregnede værdi. En lavere fastsættelse af andelskronen kan være udtryk for at man i andelsbo-

ligforeningen er af den oprindelige opfattelse, at en andelsbolig skal være billig. En billig andel vil tiltrække 

potentielle købere og man undgår derved eventuel tomgang i foreningen. 
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3.8 Erhvervsstyrelsens vejledning 
Det har i mange andelsboligforeninger været en udfordring at udarbejde et regnskab, som er informativt og 

overskueligt for regnskabsbruger24. Årsagen hertil skyldes, at foreningerne hører under årsregnskabslovens 

regnskabsklasse A virksomheder, hvorfor der ikke stilles detaljerede krav til opbygningen af årsregnskabet. 

For at komme problemet til livs besluttede Erhvervs- og Vækstministeren i 2010, at Erhvervsstyrelsen skulle 

udarbejde en regnskabsvejledning for andelsboligforeninger. Formålet med vejledningen var at vejlede 

andelsboligforeningerne med et såkaldt modelregnskab, der sikrer overholdelse af den gældende lovgiv-

ning. Endvidere skal den være med til at sikre, at markedet for andelsboliger bliver mere gennemskueligt i 

form at ensartede og sammenlignelige årsregnskaber for andelsboligforeningerne. 

Første udgave af Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning blev udsendt i december 2010 og er senest blevet 

opdateret i februar 2015. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet regnskabsvejledningen i tæt samarbejde med 

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske BOLIG-

advokater, Ejendomsforeningen Danmark, Finansrådet, FSR – danske revisorer, Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. 

Det primære mål med regnskabsvejledningen er at sikre overholdelse af lovgivningen, samtidig med at 

regnskabet er udarbejdet gennemskueligt og forståeligt. Dette har blandt andet medført, at vejledningen 

benytter en dagligdags terminologi set i forhold til årsregnskabsloven, da regnskabsbrugerne af et regnskab 

for en andelsboligforening typisk består af andelshavere med begrænset regnskabsmæssig forståelse. 

Vejledningen er, som det også fremgår af navnet, først og fremmest kun en vejledning til, hvordan årsregn-

skabet kan opstilles. Der er udelukkende tale om en anbefaling til, at andelsboligforeningerne udarbejder 

årsregnskaberne på denne måde. Da vejledningen er udarbejdet i samarbejde med så mange instanser, 

indikerer det, at der er et ønske i branchen og på markedet, hvorfor det betragtes som god skik at anvende 

vejledningen25. 

  

               _ 
24 Erhvervsstyrelsens vejledning, s. 2 
25 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Erhvervsstyrelsens%20vejle
dninger/Ny%20regnskabsvejledning%20for%20andelsboligforeninger  

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Erhvervsstyrelsens%20vejledninger/Ny%20regnskabsvejledning%20for%20andelsboligforeninger
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Erhvervsstyrelsens%20vejledninger/Ny%20regnskabsvejledning%20for%20andelsboligforeninger
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3.9 Delkonklusion 
Der er i afsnittet blevet redegjort for, hvordan en andelsboligforening, i kraft af andelsboligloven, er påkræ-

vet at udarbejde et årsregnskab. Regnskabet er underlagt årsregnskabslovens regler om aflæggelse af regn-

skab. Endvidere er det generelle retshierarki kort gennemgået for at danne forståelse for, hvordan gælden-

de lovgivning har præcedens i forhold til eventuelle vejledninger, cirkulærer og lignende. 

Årsregnskabslovens krav til værdiansættelsen af ejendomme er gennemgået, hvori det kan udledes, at 

denne kan opgøres til kostpris eller dagsværdi. I den forbindelse er der ligeledes set nærmere på kravene til 

prioritetsgælden, hvor disse kan opgøres til nominel restgæld, amortiseret kostpris eller kursværdi. I dette 

tilfælde er renteswap aftaler også gennemgået og hvor det er redegjort for, at en sådan skal indregnes til 

kursværdi, såfremt den er væsentlig for regnskabet.  

Af andelsboligloven fremgår det endvidere, at det er påkrævet at noteoplyse en række nøgleoplysninger i 

årsregnskabet, hvorfor disse også er gennemgået.  

Sammenholdt med øvrige virksomhedsformer er andelsboligforeninger en klasse for sig selv. Årsagen hertil 

skyldes en særlovgivning, andelsboligloven, som stiller krav om en beregning af foreningens andelskrone. 

Andelskronen er udtryk for den maksimale pris, som et andelsbevis kan værdiansættes til og beregnes af 

foreningens formue. I forbindelse med opgørelse af formuen er der et andet regelsæt vedrørende værdian-

sættelsesmetode for ejendom såvel som prioritetsgæld. 

Ved dette regelsæt kan ejendommen, modsat årsregnskabsloven, optages til offentlig ejendomsvurdering. 

Valget af værdiansættelsesmetode for ejendommen har desuden indflydelse på, hvordan prioritetsgælden 

skal medregnes. Anvendes anskaffelsespris som metode, skal den nominelle restgæld anvendes. Ved of-

fentlig ejendomsvurdering eller valuarvurdering anvendes prioritetsgældens kursværdi. 

Endeligt bliver der i afsnittet redegjort for Erhvervsstyrelsens vejledning og andelsboligmarkedets ønske om 

større gennemsigtighed. Det påpeges desuden, at denne er udtryk for god skik og at det ikke er påkrævet at 

anvende denne, omend det anbefales. 
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4.0 Generelt om revision 

4.1 Hvad er revision? 
Revision kan på dansk oversættes til kontrol, efterprøvning eller gennemsyn26. Betydningen af ordet ”revi-

dere” kommer fra de latinske ord ”re” og ”videre”, som oversat betyder efterse.  

Revision er det arbejde, revisor udfører for at kunne udtale sig om et årsregnskab eller andet materiale 

opfylder de nødvendige lovkrav eller kvalitetskrav, der gør sig gældende. En revision er dermed gennemsyn 

og efterprøvning af et materiale i forbindelse med at kunne foretage en udtalelse om dette27.  

 

4.2 Regulering af revision i Danmark 
Revision i Danmark er reguleret af forskellige organer, herunder kan nævnes: 

 Folketinget og EU 

 IFAC og IAASB28 

 Erhvervsstyrelsen 

 FSR – Danske Revisorer 

 Særtilfælde og vedtægtsmæssige krav 

Danske revisorer er underlagt ”lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder”, også kendt som 

revisorloven, som er vedtaget af Folketinget. Denne følger endvidere EU’s 8. direktiv. 

IFAC står for ”International Federation of Accountants” og er en organisation, der blev etableret i 1977 med 

det formål at varetage revisionsprofessionens globale interesser ved at udvikle internationale standarder. 

IAASB er forkortelse for ”International Auditing and Assurance Standards Board”. Denne er en uafhængig 

organisation under IFAC som blev stiftet i maj 1978. Denne organisation står for udstedelsen af internatio-

nale standarder om revision (ISA) og kvalitetsstyring (ISQC). ISA’erne er revisionsstandarder som revisorer 

er pålagt at skulle overholde. 

Erhvervsstyrelsen udsteder vejledninger og bekendtgørelser om revision. FSR – Danske Revisorer er en 

brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. De udarbejder udtalelser og herunder fortolknin-

ger til den gældende lovgivning og øvrige reguleringer.  

Revision kan i visse tilfælde også være reguleret igennem særlovgivning og vedtægtsmæssige krav. Dette 

kan blandt andet omfatte forvaltningsrevision eller krav i vedtægter om, at det skal være en godkendt revi-

sor. Ligeledes kan der stilles krav til, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden en bestemt 

dato, hvilket medfører, at revisionen skal være udført inden da. 

 

  

               _ 
26 http://fremmedord.dk/Revision.html (22/3 - 2016)  
27 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision (22/3 - 2016) 
28 https://www.iaasb.org/about-iaasb (22/3 - 2016) 

http://fremmedord.dk/Revision.html
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/revision
https://www.iaasb.org/about-iaasb
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4.3 Hvad er formålet med revision? 
Formålet med en revision er beskrevet i ISA 20029 afsnit 11:  

 ”Ved revision af regnskaber er revisors overordnede mål: 

(a) At opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revi-

sor er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige hen-

seender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebs-

ramme, og 

(b) At forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA’erne i over-

ensstemmelse med revisors observationer. ” 

Formålet med revisionen er ud fra ovenstående formulering at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnska-

bet er retvisende. Efterfølgende skal resultatet af revisionen kommunikeres ud til regnskabsbruger i form af 

en revisionspåtegning samt revisionsprotokollat. 

 

4.4 Revisionspligt 
Hovedreglen er, at størstedelen af danske virksomheder er underlagt revisionspligt jf. årsregnskabsloven § 

1. Heraf fremgår det, at loven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, medmindre de specifikt er 

undtaget. Mere konkret er der tale om, at alle virksomheder, der tilhører regnskabsklasse B, C eller D, skal 

lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer. 

Jf. årsregnskabsloven § 135, stk. 1 kan en virksomhed, der tilhører regnskabsklasse B, undlade at lade sit 

årsregnskab revidere, hvis det i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskri-

der to af følgende størrelser: 

 En balancesum på kr. 4 mio. 

 En nettoomsætning på kr. 8 mio. kr. 

 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 

Af andelsboligloven følger det, at andelsboligforeninger skal aflægge årsregnskab, hvorfor de skal følge 

nogle grundlæggende krav i årsregnskabsloven. Andelsboligforeninger vil typisk aflægge regnskab ud fra 

regnskabsklasse A, hvorfor de ikke er underlagt revisionspligt. Revisionspligten vil ofte opstå som følge af 

andelsboligforeningens vedtægter, der er vedtaget af andelshaverne. 

Ligeledes er det værd at bemærke, at der i forbindelse med optagelse af yderligere lån kan være krav fra 

det pågældende realkredit- eller pengeinstitut om, at der foreligger et revideret årsregnskab med en god-

kendt revisors påtegning. 

 

  

               _ 
29 ISA 200 Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med interna-
tionale standarder om revision 
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4.5 Revisionsprocessen 
I dette afsnit vil der blive redegjort for hvilke arbejdsgange, en typisk revision kan opdeles i og hvordan en 

sådan revision foretages. Revisionsprocessen kan i almindelighed opdeles i fem overordnede områder30: 

 Klientaccept og forståelse af revisionsklient 

 Revisionsplanlægning 

 Udførelse af revisionen 

 Konklusion 

 Rapportering 

De enkelte områder er nærmere beskrevet i afsnittene herunder. Revisionsprocessen er en kontinuerlig 

proces, som hele tiden revurderes i forbindelse med, at revisionen udføres og er således først endelig, når 

revisionen afsluttes. 

 

4.5.1 Klientaccept og forståelse af revisionsklient 
Den indledende fase i revisionsprocessen er det grundlæggende ved hele revisionsopgaven, da revisor fore-

tager en række handlinger for at vurdere, om revisor må påtage sig opgaven. Hele formålet med denne fase 

er at foretage en vurdering af, om kunden opfylder betingelserne og kravene i revisorloven, samt om revi-

sor er uafhængig, kompetent og har ressourcer til at påtage sig opgaven jf. ISQC 1. 

I forbindelse med klientaccepten foretages der specifikke handlinger og vurderinger førend opgaven kan 

accepteres. Dette omfatter blandt andet en indledende regnskabsanalyse til vurdering af, om revisor har 

den fornødne kompetence og for at identificere eventuelle faresignaler. Endvidere foretages der en vurde-

ring af ledelsens integritet og en generel vurdering af områder i regnskabet, hvor der kan være risici. Ende-

ligt foretager revisor en vurdering af, om revisor kan opfylde uafhængighedskravene og leve op til de etiske 

regler jf. IFAC’s grundlæggende principper31. 

 

4.5.2 Revisionsplanlægning 
Formålet med planlægningsfasen er at strukturere en revisionsstrategi med henblik på at foretage en øko-

nomisk effektiv og afdækkende revision jf. ISA 300. Under planlægningsfasen foretager revisor en række 

risikovurderingshandlinger for at opnå kendskab til virksomhedens interne kontrolmiljø samt for at få en 

forståelse for virksomhedens omgivelser. Risikovurderingen danner efterfølgende grundlag for den over-

ordnede revisionsstrategi og revisionsplan, således at der kan opnås en høj grad af sikkerhed ved afdæk-

ning af de identificerede risici og samtidigt sikre sig, at de identificerede risici ikke har medført væsentlige 

fejl i regnskabet.    

Planlægningen af revisionsopgaven foretages for at kunne rette fokus mod vigtige revisionsområder og for 

at identificere samt løse eventuelle fejl rettidigt. Dette skal danne grundlag for en økonomisk hensigtsmæs-

sig og effektiv revision. 

I de efterfølgende afsnit vil revisionsplanlægningen og elementerne heri blive gennemgået. 

               _ 
30 Disse punkter er udledt af en samling af ISA’er, som i de enkelte afsnit vil blive yderligere gennemgået. 
31 I Danmark er IFAC’s regler implementeret via Revisors Etiske adfærd (Etiske regler for revisorer). Se endvidere revi-
sorloven § 16, stk. 1. 
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Forståelse af revisionsklient 

Under planlægningsfasen skal revisor opnå et kendskab til klienten, klientens omgivelser og de interne kon-

troller, som er implementeret. Ifølge ISA 315 afsnit 11 omfatter det følgende32:  

 ”Revisor skal opnå en forståelse af følgende: 

(a) Relevante brancheforhold, regulering og andre eksterne forhold, herunder den relevante 

regnskabsmæssige begrebsramme (jf. afsnit A17-A22) 

(b) Virksomhedens art, herunder: 

(i) Dens drift 

(ii) Dens ejerforhold og ledelsesstruktur 

(iii) De typer af investeringer den foretager og planlægger at foretage, herunder in-

vesteringer i virksomheder med særligt formål, og  

(iv) Virksomhedens struktur og finansiering 

Med henblik på at sætte revisor i stand til at forstå gruppen af transaktioner, balancepo-

ster og oplysninger, som regnskabet forventes at indeholde (jf. afsnit A23-A27) 

(c) Virksomhedens valg og anvendelse af regnskabspraksis, herunder begrundelser for æn-

dringer heri. Revisor skal vurdere, om virksomhedens regnskabspraksis er passende for 

dens forretningsområde og i overensstemmelse med den relevante begrebsramme og 

den regnskabspraksis, der anvendes i branchen (jf. afsnit A28) 

(d) Virksomhedens mål og strategier samt de hermed forbundne forretningsrisici, der kan 

medføre risici for væsentlig fejlinformation (jf. afsnit A29-A35) 

(e) Målingen og gennemgangen af virksomhedens regnskabsmæssige præstation (jf. afsnit 

A36-A41) ” 

Såfremt revisor har gennemgået ovenstående punkter, er der en klar formodning om, at revisor har et ind-

gående kendskab til sin klient. 

 

Væsentlighedsniveau 

Grundlæggende er begrebet væsentlighedsniveau det, der definerer, hvorvidt en beløbsmæssig afvigelse 

eller informationsmæssig undladelse i et regnskab har afgørende betydning for regnskabsbrugerens beslut-

ningsproces. Den generelle og direkte forklaring af væsentlighed er i ISA 320 afsnit 2 punkt 1 beskrevet på 

følgende måde33: 

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

kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen påvirker de økonomiske beslutninger, som bru-

gere træffer på grundlag af regnskabet” 

Vurderingen af væsentlighed foretages igennem en vurdering baseret på hvilke regnskabsbrugere, regn-

skabet har.  

  

               _ 
32 ISA 315 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og 
dens omgivelser. 
33 ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision 
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Da der kan være tale om forskellige brugere af regnskabet og da disse kan have forskellige informationsbe-

hov, er det i ISA 320 afsnit 2 punkt 3 formuleret på følgende måde:  

”vurderinger vedrørende forhold, der er væsentlige for regnskabsbrugere, er baseret på over-

vejelser om de almindelige behov finansielle oplysninger hos brugere som en samlet gruppe2. 

Der tages ikke hensyn til fejlinformationens mulige indvirkning på bestemte individuelle bru-

gere, hvis behov kan variere meget. ” 

Vurderingen af væsentligheden for regnskabet er baseret på revisors faglige vurdering og opfattelse af 

regnskabsbrugerenes behov for finansielle oplysninger. I forbindelse med vurderingen af regnskabsbruger 

er det, jf. ISA 320 afsnit 4, rimeligt at revisor antager, at regnskabsbrugerne blandt andet har rimelig viden 

om forretningsmæssige og økonomiske aktiviteter samt forståelsen af, at regnskabet udarbejdes, aflægges 

og revideres ud fra en vurdering af væsentlighed.  

Revisor skal fastlægge et væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed34. I nogle tilfælde kan der være 

specifikke områder, hvor fejlinformationer kan være under det fastsatte væsentlighedsniveau, men forven-

tes at have indflydelse på regnskabsbrugers økonomiske beslutninger. For disse områder fastsættes et an-

det væsentlighedsniveau. 

 

Risikovurderingshandlinger  

I forbindelse med de indledende revisionshandlinger skal revisor identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation på regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, balanceposter 

og oplysninger. Formålet med risikovurderingshandlinger er at skabe grundlag for udformningen og udfø-

relsen af revisionshandlinger, som skal give revisor høj grad af sikkerhed for, at de identificerede risici ikke 

har medført fejl i regnskabet.  

Risici på regnskabsniveau er risikoen for fejl, der opstår i regnskabet og som har mulighed for at påvirke 

revisionsmål. Risikoen er typisk tilstede som følge af et svagt kontrolmiljø. Ledelsens manglende kompeten-

cer og integritet kan have en betydelig indvirkning på regnskabet, hvilket kan kræve øget fokus fra revisor. 

Endvidere bliver det beskrevet i ISA 315 afsnit A109: 

”Risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau for grupper af transaktioner, ba-

lanceposter og oplysninger skal overvejes, fordi sådanne overvejelser direkte bidrager til fast-

læggelsen af arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere handlinger på revi-

sionsmålsniveau, der er nødvendige for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. ” 

  

               _ 
34 ISA 320 afsnit 10 
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Revisionsrisikomodellen 

Risikovurderingen bliver foretaget af revisor på baggrund af de informationer, som revisor har indsamlet i 

forbindelse med forståelsen af klienten og dens omgivelser samt de interne kontroller. Dog foretages der 

løbende revurderinger af risikoen, da revisor under hele revisionsforløbet bliver bekendt med nye informa-

tioner. Risiciene for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau består af to komponenter35:  

 Iboende risiko 

 Kontrolrisiko 

Disse to risikokomponenter eksisterer i virksomheden, uafhængigt af revisionen af regnskabet. Den iboen-

de risiko er et udtryk for risikoen for, at der kan opstå fejl i en regnskabspost eller en transaktionstype. Vur-

deringen af den iboende risiko foretages på baggrund af regnskabspostens art og kompleksitet og skal fore-

tages uden hensyntagen til det interne kontrolmiljø. Det interne kontrolmiljø er netop for at imødegå den 

iboende risiko, hvorfor vurderingen heraf bør foretages isoleret set. Iboende risiko er høj, når der eksem-

pelvis er tale om komplekse beregninger og regnskabsposter, der er sammensat af beløb, som er baseret 

på regnskabsmæssige skøn. 

Kontrolrisikoen er et udtryk for, at en opstået fejl ikke forhindres eller opdages og rettes af virksomhedens 

opstillede og interne kontroller vedrørende regnskabsposter. Vurderingen af kontrolrisikoen foretages på 

baggrund af revisors kendskab til virksomhedens kontrolmiljø, processer og test af interne kontroller. De 

kontroller som virksomheden har opstillet bør være i stand til at imødegå risici, der truer virksomheden 

med at opnå dens mål i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.  

Desto højere revisor vurderer den iboende risiko og kontrolrisikoen, desto flere revisionshandlinger skal der 

til for at afdække risiciene. Risikoen for, at revisor ikke opdager fejl via sine revisionshandlinger, kaldes for 

opdagelsesrisikoen jf. ISA 200.   

Revisionsrisikomodellen er en model, der betegner den samlede risiko for, at der kan opstå fejl i regnska-

bet, som ikke bliver opdaget og dermed medfører, at revisor afgiver en forkert konklusion i forbindelse med 

en revisionsopgave. Modellen er opbygget igennem de tre risikokomponenter iboende risiko, kontrolrisiko 

og opdagelsesrisiko. Modellen kan illustreres således36: 

 Revisionsrisikoen = Risikoen for væsentlig fejlinformation x opdagelsesrisikoen 

Hvor 

 Risikoen for væsentlig fejlinformation = Iboende risiko x kontrolrisiko 

Revisors opgave er at nedbringe ”revisionsrisikoen” til et acceptabelt lavt niveau, således at revisor kan 

foretage en konklusion med høj grad af sikkerhed om, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med den 

aktuelle regnskabsmæssige begrebsramme. 

 

  

               _ 
35 ISA 200 afsnit A37 
36 Revision i praksis, s. 153 
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Fastlæggelse af revisionsstrategi 

Ved fastlæggelsen af en overordnet revisionsstrategi skal revisor vurdere revisionens art, omfang og tids-

mæssige placering. Heri skal der tages højde for de udførte indledende handlinger, herunder benyttelse af 

de indsamlede informationer. Målet med fastlæggelsen af revisionsstrategien er, at revisor kan rette op-

mærksomheden mod vigtige revisionsområder, samt at revisor kan identificere og løse mulige problemer 

rettidigt. Ved at tage højde for indledende revisionshandlinger, herunder opgave og klientforståelsen og 

risikovurderingshandlinger, kan revisor rette fokus på de væsentligste områder. Funktionen og formålet 

med en revisionsstrategi er jf. ISA 30037 at organisere revisionsopgaven, således at der kan udføres en ef-

fektiv og økonomisk hensigtsmæssig revision samtidig med, at der kan reageres på de forventede risici ved 

benyttelse af medarbejdere med de rette kompetencer.   

Revisor skal tage højde for, om det er relevant at foretage revision i løbet af året eller kun i forbindelse med 

årsafslutningen. Endvidere skal det undersøges, om der er eventuelle deadlines, der skal overholdes i for-

bindelse med den tidsmæssige placering af revisionen. 

 

4.5.3 Udførelse af revisionen 
Efter færdiggørelsen af revisionsplanlægningen skal de planlagte revisionshandlinger udføres. Selve udfø-

relsen af revisionen afhænger af hvilken type revisionsopgave, der er tale om og kan, alt afhængig af de 

identificere risici, afvikles på forskelligvis.  

Revisors opgave er, som nævnt tidligere, at foretage en revision, hvori der indsamles tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis for at reducere revisionsrisikoen, hvormed der kan afgives en konklusion med høj sikkerhed 

på opgaven. Revisionsrisikoen kan afdækkes ved en kombination af revisionshandlinger, der afdækker for-

skellige revisionsrisici.  

Revisors overordnede mål med revisionen er at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet, som helhed, 
ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Ved høj grad af sikkerhed er der ikke tale om fuldstændig sikker-
hed, men derimod at revisionsrisikoen er reduceret til et acceptabelt niveau. For at kunne reducere revisi-
onsrisikoen skal revisor ud fra planlægningen udføre bestemte revisionshandlinger og på den måde indsam-
le egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis for at kunne afgive en erklæring. 

Revisionshandlinger kan, ud over ved risikovurderingshandlingerne, opdeles i følgende38: 

 Test af kontroller 

 Substanshandlinger 

Formålet med test af kontroller er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for relevante kontrollers 
funktionalitet. Kontrollerne testes alene der, hvor revisor vurderer, at der er risici for væsentlig fejlinforma-
tion på revisionsmålsniveau. Test af kontroller udføres endvidere i de tilfælde, hvor substanshandlinger ikke 
alene kan give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dette på trods af at de interne kontroller i virksomhe-
den fungerer effektivt39. 

 

               _ 
37 ISA 300 Planlægning af revision og regnskaber 
38 ISA 500 afsnit A10 
39 ISA 330 afsnit 8 
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Substanshandlinger omfatter detailtest og substansanalytiske handlinger40. Formålet med substanshandlin-
ger er at opdage væsentlige fejlinformationer på revisionsmålsniveau igennem udførelsen af detailtest og 
substansanalytiske handlinger. De analytiske handlinger omfatter revisors analyse af konkrete nøgletal, 
dette værende eksempelvis vurdering af en regnskabsposts niveau og udvikling. Detailtest omfatter kon-
troller af transaktioner, balanceposter og oplysninger. 

 

4.5.4 Afslutning 
Det grundlæggende mål for revisor er at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væ-

sentlig fejlinformation, herunder udeladelser, der enkeltvis eller sammenlagt kan påvirke regnskabsbrugers 

økonomiske beslutninger baseret på regnskabet. 

De afsluttende revisionsopgaver skal danne grundlag for udformningen af revisors påtegning. Som et led i 

de afsluttende revisionsopgaver skal revisor undersøge begivenheder, der er sket efter regnskabsårets af-

slutning samt foretage vurdering af going concern. Revisor skal gennemgå begivenhederne efter regn-

skabsårets afslutning, da datoen på revisors erklæring informerer regnskabsbrugere om, at revisor har 

overvejet indvirkningen af særlige begivenheder og transaktioner, som har fundet sted frem til denne dato. 

Eksempler på situationer efter regnskabsårets afslutning, som kan have indvirkning på årsregnskabet, kan 

være i tilfælde, hvor større debitorer erklæres konkurs i det nye år, afgørelser på retssager eller politiske 

indgreb, der medfører nye eller forhøjede afgifter eller krav, som kan have indflydelse på virksomhedens 

fortsatte drift. Årsregnskabet udarbejdes som hovedregel under forudsætning af virksomhedens fortsatte 

drift, også betegnet som going concern. Dette er en grundlæggende forudsætning i begrebsrammen, både i 

IFRS og årsregnskabsloven41. Revisor skal under hele revisionen være opmærksom på begivenheder og for-

hold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.   

I forbindelse med de afsluttende revisionshandlinger skal revisor udføre analytiske handlinger, som har til 

formål at understøtte udformningen af en overordnet konklusion vedrørende revisors forståelse og opfat-

telse af virksomhedens finansielle stilling. Formålet med den afsluttende regnskabsanalyse er at dække de 

samlede sammenhænge i regnskabet og typisk ved beregning og sammenholdelse af nøgletal. Eksempler 

på de afsluttende regnskabsanalyser kan blandt andet være bruttoavanceanalyse, beregning af lønomkost-

ninger pr. medarbejder, udviklingen i balanceposter sammenholdt med tilknyttede driftsposter. Der forsø-

ges at årsagsforklare sammenhænge, eksempelvis ved at den stigende debitormasse er sket som følge af en 

stigende omsætning, eller stigende kreditormasse som følge af stigende vareforbrug. Forventningen med 

analysen er, at de forventede sammenhænge bliver understøttet. I modsat tilfælde er det revisors opgave 

at undersøge årsagen til afvigelserne.  

 

 

 

 

 

               _ 
40 ISA 330 afsnit 4 punkt a 
41 Revision i praksis, s. 284 
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Som en del af den afsluttende fase af revisionen skal revisor foretage en vurdering af, hvorvidt regnskabet i 

alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante begrebsramme, som 

typisk er årsregnskabsloven eller IFRS. Vurderingen bliver foretaget via overvejelser af ledelsens skøn og 

regnskabsmæssige vurderinger i forhold til valget af regnskabspraksis, herunder eventuelle indikatorer på 

manglende neutralitet i ledelsens vurderinger. Overvejelserne skal blandt andet omfatte følgende punkter: 

 Overholderholder beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis begrebsrammen 

 Rimeligheden af ledelsens regnskabsmæssige skøn 

 Er regnskabsoplysningerne relevante, pålidelige og sammenlignelige, herunder om regnskabet giver 

fyldestgørende oplysninger, således at regnskabslæser kan forstå væsentlige transaktioner og begi-

venheder 

 Er den anvendte terminologi i regnskabet passende 

 

Revisionsbevis 

Revisor skal i forbindelse med sin revisionsproces indsamle og dokumentere det udførte arbejde. Det er en 

pligt jf. revisorloven § 23, stk. 1, at revisorer og revisionsvirksomheder til enhver tid skal udarbejde arbejds-

papirer, som har til mål at dokumentere det udførte arbejde, der ligger til grund for den afgivne erklæring. 

Dokumentation er et krav og er beviset for, at revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, at regnskabet 

ikke indeholder væsentlig fejlinformation samt beviset for, at revisor har planlagt og udført sit arbejde jf. 

ISA’erne og gældende lovgivning og regulering. 

Kravene for revisionsdokumentation er, at det skal være muligt for en erfaren revisor uden kendskab til 

revisionen at kunne forstå den udførte revision, de opnåede resultater og konklusionerne som følge heraf 

jf. ISA 23042 afsnit 8. Dokumentationen skal være udarbejdet rettidigt, hvilket betyder umiddelbart efter 

arbejdets udførsel, således at nøjagtigheden bevares43.   

Udformningen og udførelsen af revisionshandlingerne skal være af en karakter, der sikrer opnåelse af et, 

efter omstændighederne, tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Tilstrækkeligheden gøres op i forhold til 

kvantiteten, mens egnetheden gøres op i kvalitet af revisionsbeviset.  Vurderingen af hvor stor en mængde, 

der skal til, for at der er tale om tilstrækkeligt revisionsbevis, bliver baseret på den indledende risikovurde-

ring samt kvaliteten af revisionsbeviset. Desto højere risikoniveau desto flere revisionshandlinger kræves 

der. Med hensyn til kvaliteten er det en sådan måde, at jo højere kvalitet ved revisionsbeviset desto mindre 

behov rent mængdemæssigt. Det altafgørende for revisor er at reducere risikoen for fejlinformation til et 

acceptabelt niveau. 

 

 

 

               _ 
42 ISA 230 Revisionsdokumentation  
43 ISA 230 afsnit 7 og ISA 230 afsnit A1 
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4.5.5 Rapportering 
Når revisionen er afsluttet, er det revisors opgave at rapportere om resultatet af revisionen. Dette bliver 

defineret således i ISA 20044: 

”at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet i ISA’erne i overens-

stemmelse med revisors observationer”. 

Rapporteringen skal ske internt såvel som eksternt. Den eksterne rapportering sker i form af en revisions-

påtegning. Den interne rapportering skal udføres i overensstemmelse med revisorloven § 20, hvilket vil sige 

rapportering til virksomhedens ledelse i form af et revisionsprotokollat. 

I det følgende vil de to former for rapportering blive gennemgået. 

 

Ekstern rapportering 

Såfremt et årsregnskab er revideret, skal det forsynes med en revisionspåtegning. Påtegningen er en del af 

årsrapporten og er revisors måde at kommunikere til omverdenen om den konklusion, der er opnået i for-

bindelse med revisionen. Formålet med den eksterne rapportering er at styrke regnskabsbrugers tillid til 

årsregnskabets indhold. 

Revisionspåtegningen har til opgave at informere regnskabsbrugerne om, hvad revisionen omfatter og 

hvordan den er udført. Som udgangspunkt er det revisors mål at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregn-

skabet er uden væsentlig fejlinformation og giver et retvisende billede i overensstemmelse med den aktuel-

le begrebsramme. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal revisor udtrykke dette i form af forbehold i påtegnin-

gen.   

Ved forbeholdssituationer ændrer revisor i sin påtegning. I ISA 70545 er dette defineret som at revisor ”mo-

dificerer sin konklusion”. Der er i forhold til modificerede konklusioner i ISA 705 tale om tre typer af konklu-

sioner: 

 Konklusion med forbehold 

 Afkræftende konklusion 

 Manglende konklusion 

Ved afgivelse af et forbehold er det vigtigt, at forbeholdet begrundes og formuleres således, at regnskabs-

bruger får en klar forståelse af årsagen til forbeholdet. Såfremt det er muligt, skal den beløbsmæssige på-

virkning opgøres i forbindelse med forbeholdet. Årsager til afgivelse af forbehold opstår i forbindelse med 

revisors uenighed med ledelsen eller i forbindelse med manglende revisionsbevis.  

 

 

 

 

               _ 
44 ISA 200 afsnit 11 punkt b 
45 ISA705 Modifikationer til konklusion i den uafhængige revisors erklæring 
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Uenighed med ledelsen 

I tilfælde hvor det indsamlede revisionsbevis konkluderer, at der i årsregnskabet er tale om væsentlige fejl 

eller mangler og såfremt ledelsen afslår at rette op på fejlen, kan det munde ud i uenighed imellem ledel-

sen og revisor. Situationer, hvor revisor kan være uenig med ledelsen, er eksempelvis, hvor kravene om, at 

årsregnskabet skal give et retvisende billede, ikke er overholdt. Ligeledes kan der være manglende informa-

tioner i årsregnskabet, som kan have afgørende indflydelse på regnskabsbrugers forståelse af den økono-

miske situation. Endvidere kan der også være tilfælde, hvor årsregnskabet er aflagt under forudsætning af 

fortsat drift, hvor revisor er af en anden opfattelse. 

 

Manglende revisionsbevis 

Denne type forbehold opstår i de tilfælde hvor revisor ikke kan opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis, der sikrer, at revisor kan afgive en konklusion om at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. 

Eksempler på situationer, der kan give anledning til manglende revisionsbevis, er i situationer, hvor revisor 

bliver forhindret i at indhente oplysninger, enten tilsigtet eller utilsigtet. Dette kan eksempelvis være, at 

revisor bliver nægtet adgang til debitorsystem, lagersystem eller andre vigtige dokumenter. 

 

Valg af konklusionsform 

Revisors vurdering er altafgørende i forhold til, om forbeholdet skal give anledning til konklusion med for-

behold, afkræftende konklusion eller helt undlade at afgive konklusion. I forbehold, hvor der er tale om 

uenighed med ledelsen, foretager revisor en vurdering af betydningen af denne uenighed og afgør valget af 

konklusionen ud fra denne. På næste side er illustreret, hvordan revisor kan agere ved uenighed med ledel-

sen46: 

  

               _ 
46 Revision i praksis, s. 356 



43 

Figur 9.14.1: Forbeholdssituationer og indvirkning på revisors konklusion 

Modifikation Situation 

  
Begrænsning i omfang af revisors 
arbejde (manglende revisionsbevis) Uenighed med ledelsen 

Konklusion med forehold "… bortset fra de(n) mulige indvirk-
ning(er) af de(t) forhold, der er be-
skrevet i grundlaget for konklusion 
med forbehold, giver…" 

"… bortset fra indvirkningerne 
af de(t) forhold, der er be-
skrevet i grundlaget for kon-
klusion med forbehold, gi-
ver…" 

Konklusion udtrykkes ikke - 
(mulig) gennemgribende 
betydning 

"På grund af betydeligheden af de(t) 
forhold, der er beskrevet i grundla-
get for manglende konklusion, har vi 
ikke været i stand til at opnå til-
strækkeligt og egnet revisionsbevis, 
der kan danne grundlag for en kon-
klusion. Vi udtrykker derfor ingen 
konklusion om årsregnskabet". 

Ikke relevant 

Afkræftende konklusion - 
gennemgribende betydning 

Ikke relevant "… som følge af betydelighe-
den af de(t) forhold, der er 
beskrevet i grundlaget for 
afkræftende konklusion, ikke 
giver…" 

Kilde: Revision i praksis, 1. udgave, Karnov Group, s. 353 

Figur 2 

I situationer, hvor der er tale om manglende revisionsbevis, skal revisor vurdere, om der er tale om en kon-

klusion med forbehold eller en manglende konklusion. Heri skal indgå overvejelser, om det manglende revi-

sionsbevis har en væsentlig gennemgribende indvirkning på årsregnskabet. Såfremt det er af væsentlig 

betydning, kan revisor ikke udtale sig om regnskabets retvisende billede og der afgives dermed ikke en 

konklusion. Såfremt revisionsbeviset ikke har væsentlig indvirkning, kan revisor afgive en konklusion om 

regnskabet men med et forbehold vedrørende usikkerheden ved det specifikke område. 
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Supplerende oplysninger 

Formålet med supplerende oplysninger er for revisor at henlede regnskabslæsers opmærksomhed på et 

bestemt område i årsregnskabet. Revisor benytter sig af supplerende oplysninger til at oplyse om forhold i 

regnskabet, hvor ledelsen kan ifalde ansvar, eller hvis lovgivningen kræver det.  

Der findes tre hovedgrupper af supplerende oplysninger47: 

 Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

 Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

Disse gennemgås nedenfor. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

En supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet drejer sig, som det også fremgår af selve ordly-

den, om forhold, der er i regnskabet. Denne type supplerende oplysning gives, når revisor gerne vil henlede 

regnskabsbrugers opmærksomhed på specifikke forhold i årsregnskabet. Det kan eksempelvis være, hvor 

revisor ønsker at gøre opmærksom på en specifik note eller den anvendte regnskabspraksis. En suppleren-

de oplysning af denne karakter må kun vedrøre forhold i selve regnskabet. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet 

Revisor benytter sig af en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet, når der ønskes op-

lyst forhold, som ikke er beskrevet i regnskabet. Dette kan være i tilfælde, hvor revisor vurderer, at det er 

vigtigt for forståelsen af revisionen, revisors ansvar eller revisors erklæring. Eksempler på denne type sup-

plerende oplysninger er i tilfælde, hvor der afgives erklæring efter forskellige regnskabsmæssige begrebs-

rammer, eksempelvis ved forvaltningsrevision eller når budgettal i regnskabet ikke er revideret.  

 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold 

Af erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2 fremgår det, at der altid skal afgives supplerende oplysninger om 

forhold i regnskabet, såfremt bogføringsloven ikke er overholdt og overtrædelsen ikke er uvæsentlig. Lige-

ledes i tilfælde af, at revisor under sit arbejde bliver opmærksom på forhold, som kan medføre, at med-

lemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar (ledelsesansvar) for handlinger eller undladel-

ser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, kreditorer eller medarbejdere. Eksempler på 

denne type supplerende oplysninger kan være i tilfælde, hvor momsindberetninger ikke er indberettet ret-

tidigt og korrekt, i tilfælde af ulovlige aktionærlån eller hvor der er sket fejlagtig angivelse af A-skat.  

 

 

 

 

               _ 
47 ISA 706 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende for-
ståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring 
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Intern rapportering 

Som følge af revisorloven § 20, stk. 1 har revisor pligt til at føre revisionsprotokollat i virksomheder, hvis 

årsregnskab bliver revideret. Revisionsprotokollen er stilet direkte til den øverste ledelse og er ligeledes kun 

tilgængelig for denne. Formålet med revisionsprotokollatet er at rapportere de i revisorloven krævede op-

lysninger med den øverste ledelse.  

Der findes forskellige typer af revisionsprotokollater. Nogle af disse er lovkrævet, mens andre er frivillige. 

De forskellige typer er angivet nedenfor: 

 Tiltrædelsesprotokol 

 Revisionsprotokol vedrørende revisionen i årets løb 

 Revisionsprotokol vedrørende revisionen af årsregnskabet 

 Revisionsprotokol ved revisor fratrædelse (fratrædelsesprotokol) 

 

Tiltrædelsesprotokol 

Tiltrædelsesprotokollen er ikke lovpligtig, men har været det tidligere. Lovpligten er ophævet som følge af 

ikrafttrædelsen af de klarificerede internationale standarder48. Denne type protokol har fungeret som en 

aftalebeskrivelse mellem revisor og klienten. Indholdet i denne protokol udspringer af kravene fra ISA 

21049.  I stedet for tiltrædelsesprotokollatet er det, efter ophævelsen af lovkravet, tilstrækkeligt, at revisor 

udarbejder et aftalebrev, som indeholder oplysningerne, der førhen stod i tiltrædelsesprotokollen. De op-

lysninger, der kommunikeres i et tiltrædelsesprotokollat, omfatter blandt andet revisionens udførelse og 

omfang, regler for kvalitetskontrol af revisors arbejde samt afgivelse og udtalelse om ledelsesberetning. 

 

Revisionsprotokol vedrørende revisionen i årets løb 

Det er som udgangspunkt op til revisor at vurdere, hvorvidt der skal udarbejdes en revisionsprotokol vedrø-

rende revisionen i årets løb. Dog skal revisor overveje vigtigheden af at kommunikere oplysninger videre til 

den øverste ledelse jf. ISA 26550 afsnit A13. Det gør sig gældende, hvis revisor under sit arbejde identificerer 

ineffektive interne kontroller, besvigelser, going concern usikkerhed, brud på bogføringsloven samt skatte- 

og afgiftsloven og lignende. I sådanne situationer er det revisors vurdering, der er afgørende for, om der 

skal afgives revisionsprotokol for at leve op til sit tilsynsansvar51. 

 

 

 

 

 

               _ 
48 Revision i praksis, s. 377 
49 ISA 210 Aftale om revisionsopgavers vilkår 
50 ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse 
51 Revision i praksis, s. 320 
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Revisionsprotokol vedrørende revisionen af årsregnskabet 

Revisionsprotokol vedrørende revisionen af årsregnskabet er lovkrav som følge af revisorloven § 20. Det er 

revisors konklusion på årsregnskabet sammen med revisionspåtegningen. I ISA 260 opstilles krav til revisors 

kommunikation med den øverste ledelse. Der skal i revisionsprotokollen vedrørende revisionen af årsregn-

skabet indgå følgende oplysninger52: 

 Arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionerne herpå 

 Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mang-

ler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller intern kontrol 

 Forhold som normalt må forventes at have betydning for modtageren eller hvervgiverens stillingta-

gen til årsregnskabet 

 Forhold om revisors uafhængighed samt modtagelse af lovpligtige oplysninger 

 

Revisionsprotokol ved revisors fratræden (fratrædelsesprotokol) 

Såfremt der ikke følger andet af lovgivningen, vedtægter eller andre aftaler, fortsætter revisors hverv, indtil 

den nye revisor er tiltrådt.53 Der stilles ikke krav til, at oplysningerne om fratrædelse skal ske i form af et 

fratrædelsesprotokollat. Aftrædende revisor skal dog meddele dette til Erhvervsstyrelsen54 og såfremt fra-

trædelsen skyldes besvigelser, skal Rigspolitiets afdeling for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) endvidere 

underrettes55. 

  

               _ 
52 Revisorloven § 20, stk. 3 
53 Revisorloven § 18 stk. 1 
54 Selskabsloven § 146, stk. 2  
55 Revisorloven § 22, stk. 3 
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4.6 Delkonklusion 
I forbindelse med redegørelsen for den generelle revisionsteori er det blevet belyst hvilke nationale og in-

ternationale organer, der regulerer revision i Danmark. Hertil er det anført, at revisor udfører sit arbejde i 

overensstemmelse med de udarbejdede revisionsstandarder, som i praksis er kendt som ISA’er. 

Formålet med revisionen er at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende. Det be-

mærkes endvidere, at andelsboligforeninger som udgangspunkt ikke er underlagt revisionspligt, men der 

opstilles typisk i foreningers vedtægter krav om revision. Ligeledes kan eksempelvis långivere, i form af 

realkreditinstitutter og pengeinstitutter også stille krav om, at et årsregnskab skal indeholde en revisions-

påtegning fra en godkendt revisor, før de vil finansiere en andelsboligforening. 

Der bliver redegjort for, hvordan revisionsprocessen er opbygget i form af: klientaccept og forståelse af 

revisionsklient, revisionsplanlægning, udførelse af revisionen, konklusion og rapportering. Forståelse af 

klienten skal opnås, for at revisor kan planlægge en økonomisk effektiv og afdækkende revision. I forbindel-

se med revisionen skal der beregnes et væsentlighedsniveau, hvilket er udtryk for, at fejl under et vist ni-

veau ikke har indflydelse på regnskabsbrugers beslutningsproces. Revisor skal vurdere risici i forbindelse 

med revisionen, hvor der redegøres for revisionsrisikomodellen og hvordan denne består af iboende risiko, 

kontrolrisiko og opdagelsesrisiko. 

Endvidere skal revisionsstrategien fastlægges, hvor revisor tager højde for revisionens art, omfang og tids-

mæssige placering. Selve udførelsen af revisionen kan udføres i form af test af kontroller, substanshandlin-

ger eller en kombination af dette. Ved test af kontroller foretages der revision af virksomhedens systemer, 

hvor der i forbindelse med substanshandlinger er fokuseret på bilagsrevision og regnskabsmæssig analyse. 

Revisors udførte arbejdshandlinger og konklusioner skal underbygges af revisionsbeviser  

Området er afsluttet ved en gennemgang af revisors rapportering, der foregår internt og eksternt. Den in-

terne rapportering er i form af revisionsprotokollater til ledelsen vedrørende det udførte arbejde og identi-

fikation af fejl i forbindelse hermed. Den eksterne rapportering er i form af revisionspåtegningen i årsregn-

skabet, hvor der bliver redegjort nærmere for de modificerede påtegninger, altså supplerende oplysninger 

og forbehold. 
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5.0 Revision af andelsboligforeninger 
I de forrige afsnit blev der redegjort for hvordan en andelsboligforening er sammensat, hvilke krav der stil-

les til årsregnskabet og hvordan en revisionsopgave generelt er tilrettelagt. Med udgangspunkt i disse af-

snit, vil de følgende afsnit analysere, hvordan revisionen af en andelsboligforening tilrettelægges og udfø-

res. Til brug for analysen af revisionsprocessen ved andelsboligforeninger, er der foretaget interviews med 

godkendte revisorer. Besvarelserne fra disse interviews er inddraget i analysen, for at give analysen en 

praktisk tilgang.  

Opbygningen af afsnittet vil følge revisionsprocessen, hvorfor der startes med en gennemgang af klientac-

cepten og herunder forståelsen af revisionsklienten. For at belyse forståelsen af klienten, herunder andels-

boligforeninger, er der udarbejdet en interessentanalyse med fokus på forventningskløften. Foruden plan-

lægningen af revisionen vil klientacceptproceduren, i forbindelse med nye klienter ligeledes blive inddraget 

og afsnittet afrundet med fokus på de revisionsmæssige handlinger, der foretages i en andelsboligforening. 

 

5.1 Klientaccept og forståelse af revisionsklient 
Det skal indledningsvist vurderes hvorvidt andelsboligforeningen kan accepteres som klient. Ved gennem-

gangen af revisionen i afsnit 4.0 er det beskrevet, at der skal opnås forståelse af klienten, samt at der skal 

foretages en vurdering af revisors kompetencer og habilitet i forhold til at acceptere revisionsopgaven.  

I afsnit 3.0 blev det påpeget, at der grundet reguleringen af andelsboligforeninger, er bestemte krav for 

regnskabsudarbejdelsen, hvorfor det findes væsentligt at behandle ISA 250 inden revisionsopgaven accep-

teres56. Revisor bør i forbindelse med andelsboligforeninger, overveje hvilke problemstillinger der måtte 

kunne opstå i forbindelse med anvendelse af særlovgivning i form af andelsboligloven. IAASB har udarbej-

det ISA 250, og heri beskrevet hvilke overvejelser revisor børe foretage sig, vedrørende love og øvrig regu-

lering. ISA 250 behandler jf. stk. 1:  

”… revisors ansvar for at overveje love og øvrig regulering ved en revision af regnskaber. ”  

Under alle henseender påpeges det, at det er den daglige ledelses ansvar, at overholde love og øvrige regu-

lering, imens revisors ansvar er at identificere væsentlige fejlinformationer i regnskabet som følge af mang-

lende overholdelse af love og øvrige reguleringer. Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis 

for overholdelse af love og reguleringer, som anses for at have væsentlig påvirkning af beløb og oplysnin-

ger, i regnskabet57.  Som følge af særlovgivningen er det derfor i andelsboligforeninger revisors ansvar at 

opnå og løbende opdatere sit kendskab til andelsboligloven, udover sædvanligvis at holde sig opdateret om 

årsregnskabsloven. Dette skal gøres, fordi lovens bestemmelser har betydning for udformning af en andels-

boligforenings regnskab. Revisor skal derfor i forhold til ISA 250 foretage en vurdering af andelsboliglovens 

betydning for foreningen, samt gennemse vedtægterne for at påse eventuelle yderligere særregler eller 

bestemmelser. Endvidere kontrolleres andelsboligforeningens eksisteres i forbindelse med gennemgang af 

vedtægterne. 

Såfremt revisor indledningsvist har vurderet at have de fornødne kompetencer, i forhold til at acceptere en 

revisionsopgave af en andelsboligforening, vil næste vurdering foretages ud fra en mere konkret vurdering 

af den enkelte andelsboligforening.  

               _ 
56 ISA 250 Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber 
57 ISA 250 afsnit 6 punkt a 
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For at danne sig en forståelse af andelsboligforeningen, skal følgende undersøges:  

 Seneste årsrapporter og revisionsprotokollater 

 Ordinære og ekstraordinære generalforsamlingsreferater 

 Tingbog 

 Andelsboligforeningens administrator 

Af årsrapporterne undersøges foreningens økonomiske stilling, for at få et generelt kendskab til andelsbo-

ligforeningens sammensætning og økonomiske forhold. Endvidere vurderes det om der kan opstå uenighed 

imellem revisor og bestyrelsen. Ligeledes bliver generalforsamlingsreferater gennemlæst, for at få indsigt i 

hvad der er aktuelt i foreningen, samt hvad der er blevet besluttet tidligere. Tingbogen verificerer at ejen-

dommen, som andelsboligforeningen er stiftet omkring, eksisterer og at foreningen er registreret som ejer 

af ejendommen. 

Foruden at undersøge selve andelsboligforeningen, ses der også nærmere på hvilken administrator for-

eningen anvender. Har revisor et indgående kendskab til administrator? Kender man forretningsgangene og 

den generelle kvalitet af regnskabsmaterialet derfra? Såfremt revisor ikke har kendskab til administrator, vil 

man typisk forhøre sig med andre kollegaer vedrørende deres kendskab til den pågældende. 

Såfremt der er tale om en førstegangsopgave, er det endvidere et krav jf. revisorloven § 18 stk. 2, at revisor 

undersøger årsagen til revisorskiftet. Dette skal ske ved at rette henvendelse til den fravalgte eller aftræ-

dende revisor.  

 

5.1.1 Habilitet og uafhængighed 
Foruden førnævnte elementer, skal revisor undersøge sin habilitet i forbindelse med accepten af klienten. 

Spørgsmål omhandlende revisors habilitet blev stillet i Interviewene, for at undersøge de forskellige revisi-

onsfirmaers holdninger. Revisionsfirmaerne var enige omkring forståelse af hvad habilitet indebar. Reviso-

rerne blev specifikt spurgt om hvornår revisor, efter deres mening, er inhabil i forbindelse med en revision 

af en andelsboligforening. I det følgende er revisionsfirmaernes holdninger gengivet særskilt. 

 

Revisionsfirma A 

Såfremt en ansat, familiemedlem, det både nær samt fjern eller ven har en andel i foreningen, bliver denne 

afvist. Holdningen er at man som revisor såfremt en person man kender, eksempelvis står til at sælge en 

andel, kan have incitament til at acceptere høje andelsværdier. Man har ikke et ønske om at blive udsat for 

nogle former for anklager vedrørende uafhængigheden. 

 

Revisionsfirma B 

Klienten accepteres ikke såfremt en ansat, familiemedlem det både nær samt fjern eller ven er en del af 

andelsboligforeningens bestyrelse og dermed har betydelig indflydelse på foreningens økonomi. Såfremt de 

blot er andelshavere uden betydelig indflydelse i andelsboligforeningen, anses det ikke som et problem. 

Den ansatte kan dog ikke være en del af revisionsteamet. 
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Revisionsfirma C 

Revisionsfirmaet var af en mente at de havde en ”sådan størrelse” at de nemt kun sikre deres habilitet, 

hvorfor det ikke var en stor problemstilling. Det kunne acceptere andelsboligforeningen, selvom en ansat 

havde en andel eller sad i bestyrelsen. Kravet var bare at de internt i firmaet sikrede sig imod eventuelle 

risici, således at de personer ikke kunne have indflydelse ved revisionen, samt have indsigt i regnskabsma-

terialet. En ansat vil derfor ikke kunne deltage på revisionsteamet såfremt de er andelshaver eller med i 

bestyrelsen og ligeledes ved at have familie, venner eller bekendte. Disse bliver således ekskluderet fra 

revisionsteamet og dokumentation herfor etableres. Såfremt underskrivende revisor ligeledes har proble-

mer med habiliteten, vil en anden autoriseret revisor overtage sagen.  

Som et led i vurderingen af revisors habilitet, skal vurdering af uafhængigheden ligeledes foretages. Der vil 

typisk ikke være problemer i forbindelse hermed, da eksempelvis størrelsen af honoraret fra andelsbolig-

foreninger typisk udgør en lille andel af revisionsfirmaets samlede indtjening på sin klientportefølje. I for-

bindelse med interviewene, er revisor dog blevet adspurgt, om det har nogen indflydelse, hvis revisor og 

administrator har et tæt samarbejde om mange andelsboligforeninger. Den generelle holdning hertil er, at 

dette heller ikke udgør et dilemma. Årsagen til dette er, at revisor samt administrator typisk arbejder sam-

men med flere forskellige revisorer/administratorer. Ligeledes bliver der givet udtryk for, at administrator 

ikke har tilstrækkelig indflydelse til at kunne ”true” revisor i form af at anbefale de andelsboligforeninger de 

administrerer at skifte revisor. Man betragter dermed den enkelte andelsboligforening som kunden. Stør-

relsen af samarbejdet med administrator spiller ikke en rolle. 

Det undersøges endvidere, om der er eventuelle afvigelser i regnskabet i forhold til sædvanlig praksis. Så-

fremt der er elementer heri, hvor revisor mener, at det kan give anledning til samarbejdsvanskeligheder, vil 

en sådan sag typisk ikke blive accepteret. 

Der er stor forskel på, om der er tale om konkurstruede/nødlidende andelsboligforeninger eller almindelige 

andelsboligforeninger. Interviewene gav igen udtryk for en spredt holdning til, om man ville acceptere dis-

se. Nogle af revisionsfirmaerne havde ikke noget imod at foretage revisionen af denne type andelsboligfor-

eninger, hvis blot det var muligt at opnå de fornødne revisionsbeviser og at man ikke så problemer med en 

ej samarbejdsvillig bestyrelse. Andre ønskede ikke at have en højtprofileret nødlidende andelsboligforening 

af forretningsmæssige hensyn. 

Af generalforsamlingsreferaterne undersøges det desuden, hvorvidt der er utilfredshed med den siddende 

bestyrelse og om det vil være den samme bestyrelse, når det er tid til revision og udarbejdelse af regnskab. 
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5.1.3 Forståelse af revisionsklient i form af en andelsboligforening 
Som nævnt tidligere skal revisor opnå en forståelse af klienten og dennes omgivelser, for at få en forståelse 

af hvilke risici og problemstillinger, den pågældende opgave kan have. Det er vigtigt, at revisor i sine indle-

dende handlinger allerede under kundeaccepten opnår den nødvendige forståelse, således at eventuelle 

problemstillinger kan afdækkes på forsvarlig vis, eller helt tage stilling til, om det er en klient, der kan ac-

cepteres eller ej. 

Formålet med kundeaccepten er dels at vurdere, om kunden opfylder fastsatte betingelser og krav i hen-

hold til revisorlovgivningen og anden relevant lovgivning samt om den overholder revisionsfirmaets interne 

retningslinjer. Handlingerne som kundeaccepten omfatter er blandt andet:  

 At opnå den nødvendige forståelse af andelsboligforeningen og dens omgivelser 

 At vurdere integriteten hos den øverste ledelse, herunder bestyrelse, direktion eller andre centrale 

ledelsesorganer og hos hovedejere 

 At vurdere virksomhedens omdømme og renomme 

 At vurdere risici i regnskabet 

Det lovgivningsmæssige aspekt er gennemgået i afsnittet omkring klientaccepten. Ved dette afsnit er for-

målet at afdække og analysere forventningskløften i forbindelse med en revision af andelsboligforeningens 

årsregnskab. Herunder er det som følge af ISA 315 afsnit 11, interessant at forstå regnskabsbrugerne og 

deres forventninger til regnskabet.  

Forventningskløften er et begreb, der dækker over de forskellige forventninger og holdninger regnskabs-

brugerne har til revisors arbejde sammenholdt med, hvad revisor reelt udfører. Det er som oftest offentlig-

hedens opfattelse, at en revisionspåtegning er en garanti for, at det udarbejdede regnskab er fejlfrit og at 

der ikke er nogen form for risiko forbundet hermed. Dette understøttes af revisors rolle som offentlighe-

dens tillidsrepræsentant. Virkeligheden er dog en anden ifølge revisorernes brancheforening FSR – danske 

revisorer.  

Efter finanskrisen blev der udarbejdet en rapport, som havde til formål at undersøge og afdække årsagerne 

til finanskrisen. Denne undersøgelse er efterfølgende blevet kendt som ”Rangvid-rapporten”. Blandt rap-

portens konklusioner er problemstillingen med forventningskløften til revisors rolle blandt andet nævnt, da 

der er et stort spænd imellem de handlinger revisor udfører set i forhold til, hvad offentligheden tror, der 

bliver udført.  

I relation til Rangvid-rapportens kritik udtaler administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte 

Jepsen:58 

”En blank påtegning giver høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende for virksom-

hedens økonomiske situation, men det er ikke nogen garanti for, at virksomheden har det 

økonomisk godt. Vi er dog meget bevidste om at for eksempel revisors kommunikation i på-

tegningen kan blive mere tydelig. ” 

               _ 
58 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202013/Rangvid-udvalgets-
rapport-om-finanskrisen (besøgt d. 7/5 - 2016) 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202013/Rangvid-udvalgets-rapport-om-finanskrisen
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202013/Rangvid-udvalgets-rapport-om-finanskrisen


52 

5.2 Interessentanalyse  

5.2.1 Interessenter i en andelsboligforening 
Som tidligere nævnt er det i revisors indledende handlinger vigtigt at opnå forståelse for klienten. I forbin-

delse hermed er det vigtigt at identificere, hvilke interessenter regnskabet har og hvilken form for ledelses-

struktur der er i virksomheden. Revisor bør være opmærksom på, hvem der danner grundlag for ledelsen 

og hvem der kommer til at anvende regnskabet. I dette afsnit vil der derfor blive foretaget en interessent-

analyse for at identificere hvilke regnskabsbrugere der er i forbindelse med en andelsboligforening.  

Nedenfor er nævnt en lang række af mulige interessenter: 

 Bestyrelse 

 Andelshavere 

 Advokater 

 Ejendomsmæglere 

 Långivere (for andelsboligforeningen såvel som nuværende og kommende andelshavere) 

 Administratorer 

 Valuarer 

 Leverandører 

 Forsikringsselskaber 

 Eventuelle lejere 

 Skattemyndighederne (såfremt erhvervsmæssig aktivitet) 

 Ansatte (vicevært) 

Som det fremgår af listen, er der en lang række interessenter i forbindelse med regnskabet for en andelsbo-

ligforening. I de kommende afsnit vil de væsentligste interessenter og deres karakteristika og holdninger 

blive behandlet. 

 

5.2.2 Andelsboligforeningens bestyrelse 
Som nævnt i tidligere afsnit bliver bestyrelsen i en andelsboligforening valgt på den ordinære generalfor-

samling. Bestyrelsesmedlemmerne er andelshavere i foreningen og kan typisk karakteriseres som værende 

en bestyrelse, der varetager opgaven ulønnet og frivilligt.  

Ifølge DEAS59 er det bestyrelsens opgave at føre de generalforsamlingsbestemte beslutninger ud i livet.  

Dette indebærer, at bestyrelsen skal træffe beslutninger om andelsboligforeningens drift efter bedste evne 

og i henhold til andelsboligforeningens vedtægter. Vedtægterne fungerer som andelsboligforeningens egen 

lovgivning og sætter rammerne for bestyrelsens daglige virke. Bestyrelsens beføjelser i forhold til at indgå 

aftaler og lignende vil således fremgå af vedtægterne.  

Revisor skal allerede indledningsvist under klientacceptfasen identificere mulige risici og foretage en vurde-

ring af bestyrelsens integritet, da det er bestyrelsen, der fungerer som den daglige ledelse. Klientaccepten 

indebærer, at revisor foretager baggrundstjek af bestyrelsesmedlemmerne, hvor bestyrelsens kompetencer 

og generelle erfaring i forhold til ledelse vurderes. I andelsboligforeninger er det meget normalt, at det er 

               _ 
59 DEAS er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber med en ejendomsportefølje på 2.000 erhvervs- og 
boligejendomme jf. http://deas.dk/da/omos/Profil/Sider/default.aspx 

http://deas.dk/da/omos/Profil/Sider/default.aspx
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en uerfaren bestyrelse med begrænset forståelse for regnskab og lovgivning. Det har betydning i forhold til 

revisors vurdering af risikoen.  

I forbindelse med bestyrelsen skal revisor endvidere være opmærksom på, at der kan være interessekon-

flikter. Bestyrelsen, foruden at være andelsboligforeningens øverste organ, er også andelshavere og har 

derfor en klar interesse i, at regnskabet fremstår så positivt som muligt. Revisor skal derfor være opmærk-

som på, at bestyrelsen kan udøve indflydelse, der er til fordel for dem. 

For nogle andelshavere kan bestyrelsesposten virke attraktiv, da det er en post, hvor man kan have indfly-

delse på andelsboligforeningens økonomi og være med til at foretage vigtige beslutninger. På den måde 

kan man som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening få en form for ”magt” ved at kunne implemente-

re tiltag i foreningen, som kan gavne personlige interesser. Magten ligger blandt andet i, at bestyrelsen jf. 

normalvedtægterne § 13 skal godkende nye andelshavere. 

Bestyrelsesmedlemmernes egne interesser kan i visse tilfælde medføre, at bestyrelsesmedlemmet tilside-

sætter andelsboligforeningens fællesinteresser for at fremme egne interesser. Dette kan være i relation til 

anvendelse af familie, venner eller bekendte i forbindelse med eventuelle opgaver, der skal udføres i for-

eningen. I en sådan situation vil det normale forløb være, at bestyrelsesmedlemmet vælger det bedste og 

økonomisk mest forsvarlige tilbud. Disse forhold kan være svære at identificere for revisor og der er ikke 

klare regler omkring revisors ansvar i denne sammenhæng. 

I en andelsboligforening er nogle af motivationsfaktorerne i forhold til at stille op som bestyrelsesmedlem 

som før omtalt behovet for magt, selve interessen i bestyrelsesarbejdet, pres fra omgivelser om at påtage 

sig ansvaret, utilfredshed omkring den måde andelsboligforeningen bliver ledet på nuværende tidspunkt og 

ikke mindst at få indflydelse og påvirke beslutningerne i andelsboligforeningen i højere grad.   

Der er i forhold til at gardere andelsboligforeningen imod ”dårlige” og interessebehæftede beslutninger fra 

bestyrelsens side af i normalvedtægterne indsat et punkt, der skal sikre imod bestyrelsens eventuelle inha-

bilitet. Det fremgår af normalvedtægterne i § 27, der er formuleret på følgende måde: 

”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 forhold til revisionen af bestyrelsesmedlemmets habilitet er det afgørende, at revisor agerer som offent-

lighedens tillidsrepræsentant og vurderer, hvorvidt der foreligger inhabilitet eller ej. 
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5.2.3 Andelshavere 
Andelshaverne ejer i fællesskab en andel af andelsboligforeningen. Da værdien af deres andelsbevis er 

knyttet op på foreningens regnskab, har de enkelte andelshavere en klar interesse i regnskabet som helhed.  

De enkelte andelshavere kan have en øget interesse i forbindelse med udformningen af årsregnskabet, især 

i en situation hvor andelshaver overvejer at fraflytte ejendommen. Der kan være flere scenarier som påvir-

ker andelshavers ønske om en positivt eller negativt regnskab. I tilfælde hvor andelshaver står over for at 

skulle sælge, vil man typisk ønske, at værdien optimeres mest muligt. Et positivt regnskab med et sammen-

hængende resultat vil dermed være at foretrække. 

I andre tilfælde kan andelshaveren have et ønske om, at andelskronen bliver lavere. Dette ønske kan opstå i 

forbindelse med et salg til et nærtstående familiemedlem eller andre nærtbeslægtede personer. 

Såfremt andelshaver har planer om at blive boende i andelsboligforeningen, vil andelshaver typisk have et 

ønske om, at andelsboligforeningen har en sund økonomi. En afledt konsekvens heraf kan være en interes-

se i, at boligafgiften bliver sat ned. I forhold til den enkelte andelshavers private økonomi kan der endvidere 

også være et ønske om at optage lån i andelen, hvorfor man ønsker andelskronen så høj som mulig. 

Andelshaverne kan også være af den opfattelse, at andelsboligforeningen skal have fokus på fællesskabet, 

hvorfor der kan være ønske om en lavt sat andelskrone for at bane vej for nye potentielle andelshavere. 

 

5.2.4 Leverandører 
Leverandører til en andelsboligforening består af alle de samarbejdspartnere foreningen måtte have. Det 

adskiller sig ikke her fra andre almindelige virksomheder, idet leverandøren i denne situation vil bruge 

regnskabet til at vurdere andelsboligforeningens likviditet. Det vil i denne forbindelse typisk være i forbin-

delse med større projekter på ejendommen, hvor leverandørerne kan have interesse i andelsboligforenin-

gens regnskab. Informationsniveauet i regnskabet vil også for denne type regnskabsbruger være af betyd-

ning i vurderingen af, om man vil påtage sig arbejdsopgaven eller ej. 

 

5.2.5 Långivere, andelsboligforening og andelshavere 
Långivere i form af banker og realkreditinstitutter agerer som interessenter i forbindelse med andelsbolig-

foreningerne, idet de indgår låneaftaler med andelsboligforeningen i forbindelse med arbejde på ejen-

dommen, men også med de enkelte andelshavere i forbindelse med finansiering af de enkeltes andele. 

Dette medfører, at långiverne i denne sammenhæng fungerer som primære interessenter.  

Fokus fra långiver er i første omgang typisk rettet imod ejendommens værdiansættelse, hvor denne i man-

ge tilfælde er andelsboligforeningen væsentligste aktiv. Dermed ikke sagt, at långiver ikke vurderer andels-

boligforeningens økonomi. Økonomien spiller en rolle i forhold til at vurdere, om der foreligger en sund 

økonomi og om der er foretaget nøje overvejelser i forhold til budgetter med tanke på fornuftige vedlige-

holdelsesplaner og om de planlagte budgetter stemmer overens med den faktiske aktivitet i foreningen.  
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5.3 Revisionsplanlægningen 
Som beskrevet i tidligere afsnit skal der foretages en planlægning af revisionen. Dette er ingen undtagelse i 

forbindelse med revision af en andelsboligforening. I forbindelse med de udførte interviews er revisorerne 

blevet bedt om at forklare, hvilke kriterier der afgør, hvorvidt der er tale om betydelig risiko for fejlinforma-

tion.  

I de følgende afsnit vil revisionsplanlægningen blive gennemgået med fokus på andelsboligforeninger. Revi-

sors risikovurdering vil kort blive gennemgået. Efterfølgende er væsentlighedsniveauets betydning og be-

regning af dette blevet diskuteret. Endeligt gennemgås revisionsstrategien. 

 

5.3.1 Revisors risikovurdering 
Der var generel enighed om, at følgende områder i regnskabet var behæftet med den største risiko for fejl-

information: 

 Ejendommen 

 Prioritetsgælden 

Årsagerne hertil var, at de udgjorde størstedelen af andelsboligforeningens regnskabsposter. Disse vil der-

for blive dybdegående bearbejdet i de kommende afsnit. Endvidere blev andre mindre områder benævnt, 

hvilket blandt andet omfattede: 

 Skat 

 Moms 

 Grundejernes Investeringsfond 

Årsagerne hertil var blandt andet, at der var tale om afgifter til offentlige instanser, hvilket synliggjorde 

andelsboligforeningen yderligere. I forbindelse med Grundejernes Investeringsfond er der endvidere visse 

forpligtelser for andelsboligforeningen vedr. indbetalingspligt og indberetning af vedligeholdelsesomkost-

ninger for regnskabsåret. 

 

5.3.2 Revisionshandlinger 
I forbindelse med revisionen blev det ikke vurderet relevant af de adspurgte at foretage systemrevision / 

test af kontroller. Årsagen hertil er, at der er ofte er tilknyttet en ekstern professionel administrator. I med-

før af dette vurderes det, at det interne kontrolmiljø er fyldestgørende. Dermed baseres revisionen udeluk-

kende på substansrevision. I den forbindelse bliver blandt andet attestation stikprøvevis testet, hvilket un-

derstøtter de interne kontroller.  

Foruden stillingtagen til uafhængigheden til administrator blev revisorerne spurgt ind til, om man foretager 

revision af administrators forretningsgange og kontrolmiljø. Her var der enighed om, at dette ikke var en 

del af revisionen. Se desuden afsnit 7.4 omhandlende en sag60 i responsumudvalget forbindelse med besvi-

gelser hos administrator og revisors ansvar i forbindelse hermed.  

  

               _ 
60 R-1279 
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5.3.3 Væsentlighedsniveau 
I forbindelse med fastsættelse af væsentlighedsniveauet var der ligeledes generel enighed om, at man be-

nytter et beregnet gennemsnit, ligesom der bliver gjort i forbindelse med almindelige revisionssager. Det 

beregnede gennemsnit bliver beregnet ud fra vægtede værdier af henholdsvis nettoomsætning, resultat før 

skat, egenkapital og balancesum. Et enkelt revisionsfirma af de interviewede gav udtryk for, at de ikke med-

tog resultat før skat som en del af deres beregning. Årsagen hertil skyldtes, at en andelsboligforenings bud-

get har til hensigt at gå i nul, hvorfor det ikke var relevant at inddrage denne faktor i beregningen. 

Generelt vil ejendommen i andelsboligforeninger være det største aktiv og dermed også have stor påvirk-

ning på beregningen af væsentlighedsniveauet. Mere om selve beregningen og vurdering af væsentligheds-

niveauet følger i casen der bliver behandlet i afsnit 6.0. 

Interviewene afslørede desuden, at der typisk opereres med et varieret væsentlighedsniveau. Da væsent-

lighedsniveauet bliver højt på grund af balancesum og egenkapital, anvendes et lavere væsentlighedsni-

veau typisk på driftsposterne. Årsagen hertil er blandt andet, at regnskabet er væsentligt mere detaljeret i 

forhold til eksempelvis et selskab. Dette skyldes krav fra bestyrelsen og ultimativt andelshaverne om, at de 

vil vide, hvad pengene, de bliver opkrævet, bliver brugt til.   

 

5.3.4 Revisionsstrategi 
Som nævnt i afsnittet lige inden 4.5.3 skal revisionsstrategien sikre, at der kan udføres en effektiv og øko-

nomisk hensigtsmæssig revision, hvor de forventede risici bliver afdækket. Der skal på den måde indhentes 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Konstruktionen i en andelsboligforening er af simple karakter hvad 

angår bogholderiet, da der er tale om mange rutinetransaktioner. På baggrund af dette vil det typisk ikke 

være relevant at foretage test af kontroller. Der udføres dermed primært substansrevision.   
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5.4 Revision af ejendommen 
Som nævnt i afsnit 3.3 er ejendommen typisk det væsentligste aktiv i andelsboligforeningens regnskab, og 

dermed også en post med høj væsentlighed. I det følgende vil der blive set nærmere på hvordan revisionen 

af området tilrettelægges og udføres. Endvidere vil oplysningerne fra interviewet med valuaren blive med-

taget, for at redegøre for opbygningen af en valuarvurdering samt hvilke kriterier revisor kan forsøge at 

udfordre i forbindelse med sin revision. 

 

5.4.1 Indsigt i ejendommen 
Det er essentielt for revisor at have kendskab til hvordan de reviderede oplysninger er til blevet. Forståel-

sen af hvordan det der bliver revideret er fremkommet, og hvilke oplysninger den består af er væsentlig 

betydning for, at kunne udføre den korrekte revision.  

Der findes 2 måder hvorpå ejendommen kan værdiansættes i et andelsboligforeningsregnskab, anskaffel-

sespris og dagsværdi61.  Risikoen i forbindelse med anskaffelsesprisen anses at være mindre problematisk i 

forhold til dagsværdien. Anskaffelsesprisen er et udtryk for omkostningerne der har været i forbindelse 

med købet af ejendommen, hvorfor det kan kontrolleres over til konkret dokumentation. Dagsværdien er 

derimod en skønsmæssige vurdering der kræver en dybere forståelse for de bagvedliggende forudsætnin-

ger. Derfor er der med målet om at få bedre indsigt i selve vurderingsprocessen, foretaget et interview med 

en valuar62. Hensigten har været at opnå kendskab omkring hvordan valuaren foretager sin vurdering af 

ejendommen og på den måde opnå det nødvendige kendskab, således at de rette revisionshandlinger kan 

foretages. 

Spørgsmålene som interviewet er bygget op omkring, er ment som et oplæg til diskussion og ikke med må-

let om at få konkrete svar. Hensigten har været at få valuarens holdninger i forhold til hvordan værdiansæt-

telsen foregår. Det skal bemærkes at der kun er tale om en enkelt valuar, og dennes subjektive syn, hvorfor 

interviewet ikke kan anses som værende repræsentativ.  

Indledningsvis fortalte respondenten at den afgørende faktor i forhold til værdien af ejendommen, var ban-

kernes belåningsvillighed og markedets generelle konjunktur.  Herudover blev det nævnt, at der grundet 

mangel på konkrete formuleringer i Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingsnorm, blevet foretaget 

vidt forskellige vurderinger af valuarerne. Herunder at der ikke er krav om specifikke dokumentationer, 

eksempelvis ment han at der manglende krav om angivelse af præcise referenceejendomme. Forholdet gør 

det ifølge interviewede, svært at efterprøve værdien.  Der burde jf. hans personlige holdning være konkrete 

krav i valuarvurderingerne, som underbygger værdien af ejendommen.  

Målet med interviewet var ligeledes at undersøge hvad interviewedes holdning var i forhold til revisors 

ansvar. Det var hans klare holdning at revisor som det første greb revisionen forkert an, ved kun at fokusere 

på afkastprocenten og efterprøve ejendommens værdi efter dette. Revisor bør efter hans meningen efter-

prøve valuarens forudsætninger mere nærgående, og underbygge sin revision med dokumentation for kon-

krete beviser. Ifølge interviewede er at revisor er bange for at få for høje værdier, grundet mulighed for 

eventuelle sags anliggender. Ifølge interviewede er revisor ikke kritisk nok i forhold til efterprøvning af va-

luarens forudsætninger.   

               _ 
61 Årsregnskabslovens §§ 40-41 
62 Lydfil A - Valuar 
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Ud fra interviewet kan det konkluderes at der jf. respondents subjektive holdning, er tale om vurderinger 

der i mange tilfælde er baseret på valuarernes erfaringer og viden om markedet. Hans klare holdning til 

revisors ansvar, er at revisor bør være kritisk og efterprøve forudsætningerne i de valuarrapporterne. Det 

skal slutteligt bemærkes at interviewet kun er foretaget med henblik på at opnå indsigt i valuarens ar-

bejdsmetodik.  

 

5.4.2 Revisionen  
Revisionsrisikoen vurderes som værende mellem/høj for dette område. Følgende revisionsmål gør sig gæl-

dende i forbindelse med revision af ejendomme: 

 Tilstedeværelse 

 Fuldstændighed 

 Værdiansættelse 

 Rettigheder og forpligtelser 

Ved revision af ejendommens tilstedeværelse ses det sjældent, at man foretager en fysisk kontrol af byg-

ningen. I forbindelse med interviewene nævnte et enkelt revisionsfirma at de, i forbindelse med accept af 

nye klienter, godt kunne finde på at køre forbi adressen for at se bygningen og dens generelle stand. Dog 

kun hvis denne var placeret i nærheden af deres arbejdsplads eller bopæl.  

Revisionsmålene tilstedeværelse samt rettigheder og forpligtelse kontrolleres i form af gennemgang af 

tingbogen. Heri påses det, at andelsboligforeningen er angivet som ejer af ejendommen. 

For revisionsmålet fuldstændighed kan yderligere dokumenter indsamles i form af BBR meddelelse eller 

offentlig ejendomsvurdering. Heraf fremgår blandt andet ejendommens kvadratmeter fordelt på henholds-

vis grund, bebyggelse, fordeling imellem erhverv og beboelse mv.  

I forbindelse med revisionsmålet værdiansættelse er der forskellige revisionshandlinger, der kan anvendes, 

alt afhængig af hvilken værdiansættelsesmetode andelsboligforeningen har valgt at benytte på ejendom-

men. Årsregnskabslovens §§ 40-41 opstiller to muligheder for værdiansættelse af at anlægsaktiv: 

 Anskaffelsespris (Kostpris) 

 Valuarvurdering (Dagsværdi) 

Det er essentielt at skelne imellem den regnskabsmæssige værdiansættelsesmetode, som defineres af års-

regnskabsloven, og værdiansættelsesmetoderne i forbindelse med andelskroneberegningen, som defineres 

af lov om andelsboligforeninger. 

I det følgende vil revisionshandlingerne for de to værdiansættelsesmetoder bliver gennemgået. 
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5.4.3 Anskaffelsesprisen (kostpris) 
Når andelsboligforeningen har valgt at optage ejendommen til anskaffelsesprisen, kan der foretages enkel-

te handlinger. Dokumentation i form af skøde og tingbog samt eventuelle aftaler, der måtte være indgået, 

skal indhentes. Såfremt der i løbet af året har været vedligeholdelsesprojekter som er afsluttet, er det rele-

vant at indhente dokumentation herfor. Dette værende i form af bilagskontrol, hvis der er tale om små 

projekter, der kan aktiveres. Ved større projekter som eksempelvis etablering af nyt tag, omfattende ud-

skiftning af ejendommens VVS og/eller el installationer, vil det være relevant at kontakte den tilknyttede 

byggeleder, arkitekt eller rådgiver for at få en vurdering af, hvor stor en andel, der vedrører almindelig lø-

bende vedligeholdelse og hvad der faktisk er en forbedring af ejendommen. Forbedringerne vil skulle tilgå 

ejendommens værdi, hvorimod vedligeholdelsen skal omkostningsføres. 

Foruden eventuelle tilgange på ejendommen skal der ligeledes tages stilling til, om ejendommen bør ned-

skrives til en lavere værdi. Af årsregnskabsloven § 42 følger det, at anlægsaktiver, der ikke bliver løbende 

reguleret til dagsværdi, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. Denne problemstilling vil typisk 

kunne findes i forbindelse med andelsboligforeninger, der har erhvervet ejendommen kort før finanskrisen 

og boligboblen bristede, hvilket også blev nævnt i interviewene. Ligeledes blev det i interviewene påpeget 

at såfremt foreningen vælger at anvende anskaffelsesprisen, men har fået udarbejdet en valuarvurdering, 

som er af lavere værdi end anskaffelsesprisen, da er der incitament for, at ejendommen er værdiansat for 

højt og dermed ikke giver et retvisende billede. 

 

5.4.4 Valuarvurdering (dagsværdi) 
Af årsregnskabsloven § 41 fremgår det, at materielle anlægsaktiver kan optages til dagsværdi. Op- og ned-

skrivningen skal jf. årsregnskabsloven § 41 stk. 3 føres separat på egenkapitalen som ”Reserve for opskriv-

ning”. Af andelsboligloven § 5 stk. 2 b fremgår det ligeledes, hvordan værdiansættelsesmetoden ”kontant 

handelsværdi” skal fortolkes: 

”Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en ejen-

domsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. ” 

En valuarvurdering er udtryk for ejendommens værdi på et givent tidspunkt, såfremt denne betragtes som 

en udlejningsejendom. Der er dermed flere faktorer, der spiller ind. Først og fremmest må det konstateres, 

at der er tale om et regnskabsmæssigt skøn, da der ikke kan afgives en garanti for, at ejendommen rent 

faktisk vil kunne sælges til den anførte værdi. I denne anledning er det for revisors vedkommende essenti-

elt at kende til ISA 54063. ISA 540 gennemgår revisors overvejelser omkring regnskabsmæssige skøn, hvorfor 

revisor bør følge standarden i forbindelse med revisionen af en valuarvurdering. Se afsnit 5.8.1 hvor der ISA 

540 bliver behandlet nærmere.   

 

 

 

               _ 
63 ISA 540 Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssig skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplys-
ninger 
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Som det fremgår af andelsboligloven, skal det være en ejendomsmægler med en valuaruddannelse, der 

skal foretage værdiansættelsen. I ISA 500 stilles der krav til kvaliteten af revisors indsamlede revisionsbevis. 

Det fremgår blandt andet af afsnit 8: 

”Hvis information, der anvendes som revisionsbevis, er blevet udarbejdet ved brug af en le-

delsesudpeget eksperts arbejde, skal revisor i det omfang, det er nødvendigt, og under hen-

syntagen til betydeligheden af ekspertens arbejde for revisors formål: 

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” 

 

Da det er andelsboligforeningen, der udvælger ejendomsmægleren og ikke revisor, skal revisor således ind 

og vurdere valuarens kompetence i forbindelse med værdiansættelse af ejendomme. ISA 50564 findes i 

denne sammenhæng relevant, på grund revisors brug af valuarvurdering som revisionsbevis.  

I forbindelse med revisionen af en valuarvurdering er der tale om anvendelse af en ekstern skønsmands 

vurdering som en revisionsbevis. Det er derfor relevant at se på denne ISA og dennes retningslinjer. ISA’en i 

sig selv henvender sig mere i forhold til at revisor som en del af sine revisionshandlinger kan indhente eks-

terne bekræftelser. Selvom en ikke typisk fremkommer decideret som en del af revisors revisionshandlin-

ger, er det stadigvæk det samme produkt som revisor bruger som revisionsbevis. Relevansen af ISA’en 

fremkommer netop der af. Selve formålet med ISA 505 er beskrevet som: 

”Denne ISA omhandler revisors anvendelse af eksterne bekræftelser som revisionsbevis i overensstemmelse 

med kravene i ISA 33065og ISA 50066. Den behandler ikke forespørgsler om retstvister og retskrav, der be-

handles i ISA 50167.” 

Valuaren er en ekspert inden for sit eget hverv der må vurderes at være kyndig i sit arbejde med vurderin-

gen af ejendomme. Selvom der er tale om en ekspert på området er det stadigvæk op til revisor at foretage 

en vurdering af hvorvidt det modtagne kan benyttes som revisionsbevis eller ej. En del af revisors opgave 

bunder i at revisor skal være kritisk over for den information han modtager. Idéen bag den pågældende ISA 

er som det også fremgår af stk. 2 er ”at hjælpe revisor med at udforme og udføre handlinger, der omfatter 

eksterne bekræftelser for at relevant og pålideligt revisionsbevis”.  

Som det også fremgår af selve ISA’en er et revisionsbevis mere pålideligt, når det opnås fra uafhængige 

kilder uden for virksomheden, hvilket en valuar/ejendomsmægler må siges at være. Dog nævnes det ligele-

des at såfremt at en ekstern bekræftelse indhentet af revisor frem for virksomheden er mere pålidelig, lige-

som at et skriftligt revisionsbevis er mere pålideligt end når det ikke er skriftligt.  

 

               _ 
64 ISA 505 Eksterne bekræftelser 
65 ISA 330 Revisors reaktion på vurderede risici 
66 ISA 500 Revisionsbevis 
67 ISA 501 Revisionsbevis – Specifikke overvejelser for udvalgte områder  
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I forbindelse med valuarvurderinger i en andelsboligforening er der tale om eksterne bekræftelser som ikke 

er indhentet af revisor selv. Resultaterne af den eksterne bekræftelser skal under alle tilfælde vurderes. Jf. 

ISA 505.A11 med henvisning til ISA 500 forefindes risikoen for opsnapning, ændring eller besvigelser til 

enhver tid, også når der er tale om eksterne bekræftelser.  

For revisor kan dette dog være problematisk at indhente information omkring. Der kan argumenteres for, 

at ejendomsmæglerens kompetence og færdigheder bliver bekræftet i form af den uddannelsesmæssige 

baggrund samt eventuelle anciennitet på markedet. Ejendomsmæglerens objektivitet er dog rent spekula-

tivt, da det ikke kan forventes, at revisor har ressourcer eller evner til at undersøge, om ejendomsmægle-

ren skulle have skjulte interesser i at værdiansætte en ejendom højt eller lavt. 

Hvis revisor ikke er af den holdning, at valuarvurderingen er retvisende, eller at revisionsbeviset ikke er 

stærkt nok, kan revisor udpege en ekspert til at foretage en vurdering af dagsværdien. I så fald anvendes 

ISA 620 ”Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde”. 

Foruden at vurdere selve valuarens kompetence, skal valuarvurderingen også kontrolleres. Af de udførte 

interviews kunne det udledes, at samtlige revisorer undersøger valuarens opstillede kriterier i forbindelse 

med vurderingen. Dette omfatter blandt andet: 

 Ejendommens beliggenhed 

 Anvendt kvadratmeterpris 

 Referenceejendomme 

 Afkastkrav 

 Skyggeberegninger 

I forbindelse med revisionen vurderer revisor således, baseret på sit kendskab til revision af andre andels-

boligforeninger, om kvadratmeterprisen er på niveau med lignende ejendomme i området. Foruden kva-

dratmeterprisen vurderes det, om det opstillede afkastkrav virker rimeligt for området og det nuværende 

marked. Såfremt man bliver af den opfattelse, at der er sket en fejlvurdering vedr. afkastkravet, udarbejdes 

en følsomhedsanalyse for at undersøge spredningen i ejendommens værdi såfremt afkastkravet ændres. 

Endvidere ses der nærmere på de bagvedliggende beregninger af de forventede lejeindtægter og omkost-

ninger.  

Afkastkravet såvel som markedslejen vurderes blandt andet ud fra Colliers MarkedsPULS, som udkommer 

kvartalsvis. Denne er opdelt efter ejendommens type, efterfulgt af geografisk placering. For at understøtte 

markedsleje samt afkastkrav yderligere kan der trækkes data fra www.oline.dk, som er Danmarks største 

portal i forbindelse med erhvervsejendomme. Her kan der ligeledes sorteres efter ejendommens type (ka-

tegori) og geografisk placering. 

En valuarvurdering tager, modsat anskaffelsesprisen, højde for forbedringer på ejendommen. Der kan dog i 

de opstillede kriterier være taget stilling til eventuelle igangværende projekter som gør, at revisor skal være 

ekstra opmærksom herpå, da det ellers kan risikeres, at et igangværende byggeprojekt (omkostningerne i 

forbindelse hermed) bliver medtaget enten dobbelt eller slet ikke. 

  

http://www.oline.dk/
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5.5 Revision af prioritetsgæld 
Som nævnt i afsnit 3.4 er det væsentligste passiv i andelsboligforeningen oftest egenkapitalen eller priori-

tetsgælden. I det følgende vil revisionshandlingerne for prioritetsgælden blive gennemgået. Her er der lige-

ledes tale om en post med høj væsentlighed. 

Revisionsrisikoen vurderes for denne post som værende lav/mellem. For prioritetsgælden søges følgende 

revisionsmål opfyldt: 

 Tilstedeværelse 

 Fuldstændighed 

 Værdiansættelse 

 Rettigheder og forpligtelser 

Revisionen vil typisk bestå i at indhente en årsopgørelse fra tredjemand, som i dette tilfælde vil være an-

delsboligforeningens realkreditinstitut. Denne årsopgørelse opfylder reelt samtlige af de opstillede revisi-

onsmål, der er tilknyttet området. Denne angiver, at foreningen har en gældsforpligtelse over for realkre-

ditinstituttet, det vil sige rettigheder og forpligtelse. Ligeledes angives gældens størrelse som omfatter 

værdiansættelse, fuldstændighed og nøjagtighed. 

Foruden årsopgørelsen indhentes tingbogen. Denne bekræfter, hvem der er registreret som ejer af ejen-

dommen samt angiver samtlige forpligtelser, der er registreret på ejendommen. Dog angiver den ikke det 

præcise beløb, der skyldes, men blot hovedstolen. På trods af, at området er af høj væsentlighed, kan revi-

sionsrisikoen vurderes til lav/mellem for området. Årsagen hertil skyldes, at man, som nævnt ovenfor, har 

nemt ved at indhente fyldestgørende materiale fra tredjemand. 

I forbindelse med revision af prioritetsgæld ses der endvidere nærmere på eventuelt tilknyttede finansielle 

aftaler. Såfremt andelsboligforeningen har en renteswap aftale tilknyttet, skal der indhentes en opgørelse 

fra det pågældende realkredit- eller pengeinstitut som aftalen er indgået med vedrørende kursværdien på 

balancedagen. 

Af interviewene kunne det endvidere udledes, at der i forbindelse med revisionen af prioritetsgælden var 

blandede holdninger til dette område. Den generelle holdning hertil var, at revisor ikke har værktøjerne til 

at udfordre beregningen af prioritetsgældens kursværdi samt renteswappens værdi. Et enkelt revisionsfir-

ma udfordrede dog kursværdien af prioritetsgælden ved at teste de bagvedliggende obligationers kursvær-

di på balancedagen og anvendte denne frem for den angivne kursværdi på årsopgørelsen. Årsagen hertil 

var, at kursværdien på årsopgørelsen er den skattemæssige kursværdi, ikke den reelle kursværdi. 

Såfremt andelsboligforeningen anvender amortiseret kostpris, skal revisor ind og kontrollere, at der foreta-

ges korrekt amortisering. Hvis foreningen har stiftet ny gæld eller indfriet gælden i året, skal amortiseringen 

ligeledes korrigeres.  
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5.6 Revision af resultatopgørelsen 
Revisionen af en andelsboligforenings driftsmæssige poster er ikke anderledes i forhold til revision af en 

hvilken som helst anden virksomhed. Nedenstående regnskabsposter vil være af størst væsentlighed, da 

disse som regel udgør størstedelen af omkostningerne i en andelsboligforening: 

 Boligafgift 

 Ejendomsskat 

 Renter 

 Vedligeholdelsesomkostninger 

Revisionsrisikoen vurderes til lav/mellem i driften, afhængig af de enkelte poster. Revisionsmålene i forbin-

delse med driftsposter der søges opfyldt: 

 Forekomst 

 Fuldstændighed 

 Nøjagtighed 

 Periodeafgrænsning 

 Klassifikation 

Selve revisionen vil være baseret på substanshandlinger i form af detailtest og regnskabsanalytiske handlin-

ger. Af andelsboligforeningens generalforsamlingsreferat vil det fremgå, om det er blevet besluttet at fore-

tage regulering af boligafgiften. Boligafgiften bør dermed kunne afstemmes til det af bestyrelsen besluttede 

og generalforsamling vedtagne budget for regnskabsåret.  

Ejendomsskat samt finansielle poster kan afstemmes til eksterne bekræftelser i form af ejendomsskattebil-

letter og årsopgørelser fra realkredit- og pengeinstitutter. 

Ved omkostninger til administration samt vedligeholdelse foretages der bilagsrevision samt regnskabsana-

lytiske handlinger i forhold til sidste års tal samt budget. I forbindelse med revisionen af vedligeholdelses-

omkostninger er det vigtigt at være opmærksom på modtageren af arbejdet. Nogle omkostninger kan for-

søges medtaget på trods af, at det måske er et bestyrelsesmedlems private udgifter, som forsøges godt-

gjort denne vej. 

Endvidere skal revisor, ligesom i forbindelse med revision af tilgange på ejendommen, være opmærksom på 

om nogle vedligeholdelsesomkostninger kan klassificeres som forbedringer. Se mere herom i afsnit 5.8 om-

handlende revision af regnskabsmæssige skøn.  
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5.7 Revision af andelskronen 
I forbindelse med revisionen af andelskronen skal der ses nærmere på, om den angivne andelskapital i 

regnskabet stemmer overens med, hvad der er angivet i andelsboligforeningens vedtægter eller stiftelses-

dokumenter.  

Som pendant hertil kan man sammenligne handlingen med afstemning af et selskabs selskabskapital til, 

hvad der eksempelvis er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Forskellen mellem selskaber og andelsboligfor-

eninger er dog, at der er et offentligt register68 tilknyttet selskaberne, men ikke for andelsboligforeninger. 

Foruden afstemning af andelskapitalen til vedtægterne skal det undersøges, hvorvidt vedtægterne hjemler 

mulighed for, at andelskronen vedtages lavere end maksimalberegningen. 

Inden revisor går videre i sin revision af andelskronen være opmærksom på valget værdiansættelsesmeto-

den. Andelskronen indgår i regnskabet grundet kravet om at oplyse den maksimale andelskrone jf. andels-

boligforeningsloven. I forbindelse hermed kan ejendommen i en andelskroneberegningen, indregnes på 

følgende måder jf. andelsboliglovens § 5, stk. 2:  

a) Anskaffelsesprisen. 

b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en ejendoms-

mægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. 

c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af 

landets faste ejendomme.69 

Revisor skal kontrollere, at beregningen af andelskronen er opgjort korrekt ud fra den valgte værdiansæt-

telsesmetode af ejendommen jf. ovenstående. De mere specifikke krav til, hvordan andelsboligforeningens 

formue kan værdiansættes, fremgår af afsnit 3.6. Denne del af revisionen er unik i forhold til andre revisi-

onssager. Afhængig af den valgte værdiansættelsesmetode skal revisor være opmærksom på, hvordan prio-

ritetsgælden medtages i beregningen.  

Såfremt andelsboligforeningen har valgt at optage ejendommen til offentlig ejendomsvurdering, skal revi-

sor indhente den seneste offentlige ejendomsvurdering. Nogle foreninger har flere ejendomme i forlængel-

se af hinanden og kan således indeholde mere end én adresse70. Der skal således indhentes en vurdering 

for hver enkelt matrikel. Som nævnt i afsnit 3.6.3 er de offentlige ejendomsvurderinger i øjeblikket suspen-

deret, hvorfor eventuelle forbedringer til ejendommen efter 2012 kan argumenteres for at skulle medtages 

i ejendommens værdi. Såfremt dette er gjort, vil de samme handlinger være gældende for denne værdian-

sættelsesmetode som ved anvendelse af anskaffelsesprisen, nemlig ved at kontrollere årets vedligeholdel-

se/forbedringer og dokumentationen herfor. 

Endvidere skal revisor være opmærksom på, om der foretages henlæggelser i andelsboligforeningen til 

fremtidig vedligeholdelse. Disse henlæggelser kan misbruges af foreningen til at holde maksimalberegnin-

gen af andelskronen kunstigt nede. I forbindelse med disse henlæggelser skal der derfor indhentes et revi-

sionsbevis i form af eksempelvis et generalforsamlingsreferat, hvor henlæggelserne bliver godkendt. Lige-

ledes bør dette sammenholdes med en form for vedligeholdelsesplan for at påse, at der inden for den 

nærmeste årrække rent faktisk vil blive påbegyndt et større renovationsprojekt. 

               _ 
68 www.cvr.dk 
69 Den offentlige ejendomsvurdering 
70 Nogle ejendomme kan indeholde flere matrikelnummer 



65 

5.8 Revision af regnskabsmæssige skøn 
I en andelsboligforenings regnskab kan der forekomme regnskabsmæssige skøn i forbindelse med værdian-

sættelsen af ejendommen. Foruden dette er der i forbindelse med vedligeholdelsesomkostninger en 

skønsmæssig vurdering af hvad der kan klassificeres som vedligeholdelse og hvad der er forbedringer.  

Et regnskabsmæssigt skøn defineres som71:  

”en tilnærmet angivelse af et monetært beløb i mangel af en præcis målemetode. ” 

Revisor er underlagt reglerne i ISA 540 ”Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige 

skøn over dagsværdien, og tilknyttede oplysninger”. I det følgende vil revisionen af de førnævnte regn-

skabsmæssige skøn blive gennemgået, med inddragelse af reglerne i ISA 540. 

 

5.8.1 Redegørelse for ISA 540 
Formålet med ISA’en er at beskrive og behandle revisors ansvar i forbindelse med regnskabsmæssige skøn. 

Selve formuleringen fremgår af punkt 1: 

”Denne ISA omhandler revisors ansvar vedrørende regnskabsmæssige skøn, herunder regn-

skabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger ved revision af regnskaber. ” 

ISA’en indeholder beskrivelser af kravene der stilles til regnskabsmæssige skøn og vejleder omkring mulige 

fejlinformationer, samt beskriver indikatorer om neutralitet hos ledelsen.  

I ISA’en er målet med revision beskrevet således: 

”Revisors mål er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, hvorvidt: 

a) de regnskabsmæssige skøn i regnskabet, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsvær-

di, er rimelige, uanset om de er indregnet eller oplyst, og 

b) tilknyttede oplysninger i regnskabet er fyldestgørende baseret på den relevante regn-

skabsmæssige begrebsramme. ” 

Revisors mål er at altså at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at de regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdi i regnskabet er rimelige samt at de dertilhørende oplysninger i regnskabet er fyldestgørende.  

I forbindelse med revisionen af andelsboligforeninger er det vigtigt at revisor, i sine overvejelser, vurderer 

om det regnskabsmæssige skøn er foretaget af en kompetent person på området. På trods af at det regn-

skabsmæssige skøn er foretaget af en ekspert, skal revisor alligevel vurdere rimeligheden heraf. En ekspert-

vurdering vil typisk være en opstillet model med beregninger og antagelser. I denne sammenhæng er det af 

afgørende betydning for revisor at opnå forståelse for hvordan modellen er opstillet. Revisor skal som led i 

sit hverv som offentlighedens tillidsrepræsentant være kritisk over for de modtagne oplysninger. 

Af ISA 540 afsnit A71 fremgår det: 

”Hvis den relevante regnskabsmæssige begrebsramme ikke foreskriver en målemetode, er 

stillingtagen til den anvendte metode, herunder om en eventuel relevant model er passende 

efter omstændighederne, et spørgsmål om faglig vurdering. ” 

  

               _ 
71 ISA 540 afsnit 7 punkt a 
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For at teste metoden og de opstillede modeller kan revisor blandt andet72: 

 Kontrollere om det er teoretisk forsvarligt 

 Kontrollere den matematiske integritet (efterberegning) 

 Sammenholde modellens resultat med faktiske forhold 

 Undersøge om der foreligger fyldestgørende dokumentation på nøgleparametrene 

 

5.8.2 Ejendommens værdiansættelse 
Som tidligere nævnt er det, i forbindelse med en ejendomsvurdering, en autoriseret valuar der foretager 

vurderingen. Der er således tale om en ekspert på området. Revisor kan i denne forbindelse mangle kom-

petencer i forbindelse med revision af området, hvorfor revisor jf. A99 kan være nødsaget til at indhente 

viden fra en revisorudpeget ekspert. 

Som et led i sine revisionshandlinger for dette område, kan revisor foretage en følsomhedsanalyse73. En 

sådan analyse kan være medvirkende til at fremhæve vurderingens følsomhed over for ændringer i bereg-

ningens forudsætninger. Analysen kan være medvirkende til at give revisor en forståelse og vurdering af 

det regnskabsmæssige skøn. I relation til følsomheden er det ligeledes relevant at se på betydelige forud-

sætninger, der er anvendt i modellen. En forudsætning vurderes som værende betydelig, såfremt en rimelig 

ændring i en forudsætning, har en væsentlig påvirkning på det regnskabsmæssige skøn74.  

Som led i revisionen vil det ligeledes blive undersøgt om der er foretaget ændringer i forudsætningerne i 

forhold til tidligere år. Såfremt der er sket ændringer, kan dette indikere manglende neutralitet blandt an-

delsboligforeningens bestyrelse75. Dette kan eksempelvis understøttes såfremt bestyrelsen vælger at an-

vende en anden valuar i forhold til tidligere år. Endvidere kan der være mangel på neutralitet hvis bestyrel-

sen indhenter en ny vurdering baseret på utilfredshed i forhold til den første ekspertvurdering. 

 

5.8.3 Vedligeholdelse kontra forbedringer 
Der kan ved vedligeholdelsesprojekter på andelsboligforeningens ejendom i nogle tilfælde være tale om 

deciderede forbedringer på ejendommen, som kan aktiveres i form af en tilgang i året. Andre gange er der 

udelukkende tale om løbende vedligeholdelse, der skal behandles som en omkostning. 

Andelsboligforeningens bestyrelse er inde over samtlige sager der vedrører andelsboligforeningen og i den 

forbindelse har de dermed også ansvaret for at klassificere om en vedligeholdelsesomkostning er en del af 

et større byggeprojekt eller om det blot er vedligeholdelse. 

Ved revisionen kan det være vanskeligt for revisor at vurdere om der er tale om vedligeholdelse eller for-

bedring af ejendommen, hvorfor det her er nødvendigt at indhente yderligere information. Dette kan typisk 

ske ved at kontakte de aktuelle parter i et byggeprojekt for at få en faglig vurdering af fordelingen af vedli-

geholdelse og forbedring. Dette kan eksempelvis være arkitekter, bygningsteknikere eller andre faglige 

rådgivere som har været tilknyttet den aktuelle sag. 

               _ 
72 ISA 540 afsnit A76 
73 ISA 540 afsnit A104 
74 ISA 540 afsnit A107 
75 ISA 540 afsnit A117 
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5.9 Delkonklusion 
I forbindelse med revisionen af en andelsboligforening er det vigtigt at revisor vurderer om der er tale om 

en revisionsopgave revisor kan acceptere. Såfremt dette er tilfældet, skal der opnås en forståelse af klien-

ten. Ved en andelsboligforening sker dette ved at påse årsrapporter, protokollater, generalforsamlingsrefe-

rater, tingbog og vurdering af klientens administrator.  

Revisor bør ved revisionen af andelsboligforeninger være opmærksom på de reguleringer der fremkommer 

af andelsboligloven og som har indflydelse på udarbejdelsen af årsregnskabet. Dette findes vigtigt, da revi-

sionen foretages ud fra andelsboligforeningens årsregnskab og da revisor, som et led i revisionen, skal revi-

dere mod overholdelse af lovgivning og øvrige reguleringer. 

Endvidere skal revisors habilitet og uafhængighed undersøges. Af de foretagne interviews blev det konsta-

teret at der var spredte holdninger blandt revisorerne til hvornår der var tale om at man var inhabil. 

Ved forståelse af klienten er det endvidere vigtigt at opnå forståelse af hvilke interessenter der er tilknyttet 

en andelsboligforening, da regnskabet også skal udarbejdes i forhold til regnskabsbrugers behov. 

Efterfølgende skal revisor foretage en revisionsplanlægning. I forbindelse med andelsboligforeninger vurde-

res det, at det er ejendommen og prioritetsgælden der er behæftet med størst risiko for fejlinformation. 

For andelsboligforeninger udføres der kun substanshandlinger, da der typisk ikke foreligger deciderede 

administrative systemer i en andelsboligforening. Ved planlægningen af revisionen skal der endvidere be-

regnes et væsentlighedsniveau. Af interviewene fremgik det, at der typisk anvendes et overordnet væsent-

lighedsniveau til revisionen, men hvor man fastsatte et lavere i forbindelse med driftsrevisionen. 

Ved revision af andelsboligforeningens ejendom afhænger handlingerne af hvilken værdiansættelsestype 

der er anvendt. Der vil typisk ikke være mange handlinger ved anvendelse af kostprisen, dog skal det un-

dersøges nærmere om hvorvidt der kan opstå et behov for at nedskrive ejendommens til genindvindings-

værdi. Når andelsboligforeningen anvender dagsværdi, skal valuarvurderingen undersøges nærmere. Dette 

gøres ved at vurdere valuarens kompetencer samt de opstillede kriterier i vurderingen. Dette blev under-

støttet i forbindelse med interviewene, hvor det ligeledes blev konkluderet at der ved revision af prioritets-

gæld typisk blot bliver indhentet årsopgørelse fra realkredit- eller pengeinstitut. I forhold til revision af en 

renteswap, indhentes der ekstern bekræftelse fra pengeinstituttet. Af interviewene udledes det at revisor 

ikke har værktøjerne til at kontrollere underliggende obligationslån ved disse aftaler. 

Revision af andelskronen udføres ved at undersøge om bestyrelsens beregninger er foretaget korrekt. Ved 

opgørelse af denne, kan der opstå forskelle imellem ejendommens og prioritetsgældens værdi i regnskabet 

kontra den værdiansættelsesmetode der anvendes ved andelskroneberegningen.  

Endvidere skal revisor være opmærksom på revisionen af regnskabsmæssige skøn, hvor der skal indhentes 

dokumenter i form af generalforsamlingsreferater samt eventuelle vedligeholdelsesplaner såfremt der fo-

retages hensættelser. Ligeledes skal fordelingen imellem forbedringer og vedligeholdelsesomkostninger 

påses, hvor rapporter eller udtalelser fra ansvarlige byggeherrer eller arkitekter kan angive en fordeling 

heraf. 
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6.0 Revisionen af en andelsboligforening i praksis 
I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af de revisionsmæssige handlinger i forbindelse med en 

aktuel case. Formålet med gennemgangen er at videreføre teorien over til en praktisk udførelse og på den 

måde illustrere hvilke problemstillinger, der kan forekomme som led i en revisionsopgave i forbindelse med 

en konkret andelsboligforening.  Der vil kun blive foretaget revision af udvalgte væsentlige balanceposter 

samt en kort beskrivelse af den revision, der foretages af resultatopgørelsen.  

Som primær case anvendes en andelsboligforening, der, grundet revisors tavshedspligt, er blevet anonymi-

seret. Foreningen er i denne sammenhæng omdøbt til ”A/B Kandidatafhandling CBS”. Revisionen tager 

udgangspunkt i årsregnskabet for 2015, hvor revisionsprocessen vil blive gennemgået fra start til slut. Ved-

lagt i bilag A til C er årsrapport 2015, valuarvurdering og vedtægter for foreningen. Bilagene A til C er ano-

nymiseret på baggrund af følsomme oplysninger. Det er valgt ikke at inddrage tingbog og generalforsam-

lingsreferat i casen, idet brugen af disse ikke er af væsentlig betydning i forbindelse med eksemplificeringen 

af casen.  

Foruden gennemgangen af den primære case, suppleres afsnittet endvidere med yderligere eksempler fra 

andre udvalgte andelsboligforeninger, for at give et nuanceret indblik i forskellige problemstillinger. Doku-

menter for de enkelte problemstillinger vedlægges ikke, da der ikke er foretaget gennemgribende gennem-

gang heraf. Disse cases er udelukkende med for at eksemplificer de konkrete problemstillinger, hvorfor der 

ikke vil blive foretaget en gennemgående revision. Dette sker udelukkende i forbindelse med den primære 

case. 

 

6.1 Case 1 - A/B Kandidatafhandling CBS 

6.1.1 Klientaccept 
Som beskrevet i afsnit 4.5.1 er de indledende handlinger i forbindelse med en revision at vurdere, om revi-

sor ønsker at påtage sig denne type opgave, samt om revisor må påtage sig opgaven. Endvidere skal revi-

sors uafhængighed, kompetence og ressourcer vurderes. Det skal pointeres at der ikke er tale om en før-

stegangssag, hvorfor der ikke bliver rettet henvendelse til tidligere revisor. 

I forbindelse hermed er der indhentet informationer omkring den pågældende andelsboligforening. Indled-

ningsvist er andelsboligforeningens eksistens kontrolleret ved at indhente tingbog for ejendommen samt 

foreningens vedtægter. Tingbogen er indhentet for at påse, at foreningen er registreret som ejer af ejen-

dommen og vedtægterne for at kontrollere eksistensen af selve andelsboligforeningen. Foruden disse do-

kumenter er det seneste generalforsamlingsreferat, samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlingsre-

ferat indhentet hos administrator, da der heri kan være oplysninger af væsentlig karakter. 

Om A/B Kandidatafhandling CBS kan det oplyses, at de anvender et professionelt administrationshus, der 

har specialiseret sig i administrationen af ejerforeninger, andelsboligforeninger mv., hvorfor det vurderes, 

at administrator har de fornødne kompetencer til at varetage foreningens daglige drift. Det har været den 

samme administrator i en længere årrække og der er fortsat tale om et kontinuerligt samarbejde imellem 

administrator og andelsboligforeningen. 

Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand og fem bestyrelsesmedlemmer, hvilket stemmer overens med 

foreningens vedtægter § 25.1. Endvidere fremstår bestyrelsen som værende troværdig. Andelsboligfor-

eningen består af 104 andele samt 13 lejemål, hvoraf 3 af disse er erhvervslejemål. Dette er fordelt over 

8.592 kvadratmeter. 
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Andelsboligforeningen fremstår ikke som værende nødlidende, hvorfor revisor ikke har indvendinger imod 

at være revisor for A/B Kandidatafhandling CBS. Hvis der havde været tale om en nødlidende forening, ville 

der foretages en vurdering af situationens niveau, da man som revisionsfirma ikke vil risikere omtale i of-

fentligheden.  

I forbindelse med gennemgangen af materialet er revisor ikke stødt på problemer, der kan rejse tvivl om 

revisors uafhængighed eller habilitet ved at påtage sig denne revisionsopgave. Revisor har været opmærk-

som på, om der er personligt kendskab til bestyrelsen, samt om der er kollegaer i revisionsfirmaet, der er 

tilknyttet andelsboligforeningen. 

Endvidere skal der ses nærmere på revisors kompetencer og ressourcer i forbindelse med at påtage sig 

revisionsopgaven. I forlængelse af casen er det vurderet, at revisor har såvel kompetencer og ressourcer i 

form af mange års erfaring med revision af andelsboligforeninger samt kapacitet til at påtage sig yderligere 

revisionsopgaver. 

Af de indledende handlinger er der ikke fundet forhold vedrørende revisors uafhængighed, kompetence 

eller ressourcer, hvorfor det er vurderet, at klienten kan accepteres. Revisor vurdere dog at revisionen ikke 

er en lavrisikosag, idet risikoen for eventuelle erstatningssager er højere, end ved revisionen af hovedan-

partsselskaber. Årsagen hertil er, at der ved andelsboligforeninger er flere som kan tabe penge, som følge 

af fejlbehæftede regnskaber.  

 

6.1.2 Revisionsplanlægning 

Forståelse af revisionsklient 

Efter klientaccepten er færdiggjort, begynder selve planlægningsprocessen, herunder hvordan selve revisi-

onsopgaven skal gennemføres. For at kunne planlægge en revision, der lever op til det overordnede mål jf. 

afsnit 4.5.2 om at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation 

samt at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere, som det er påkrævet af ISA’erne i overens-

stemmelse med revisors observationer76, skal der dannes en forståelse af klienten. 

 

Relevante brancheforhold, regulering og andre eksterne forhold 

Det er med andelsboligforeninger vigtigt at gennemgå de særlige forhold, der adskiller sig fra en ”normal” 

revision. I en situation, hvor revisionen bliver foretaget efter bestemte love og øvrige reguleringer, skal 

revisor foretage sin revision efter ISA 250, der omhandler overvejelser vedrørende love og øvrig regulering 

ved revision af regnskaber. Der henvises til afsnit 5.1, hvor ISA 250 bliver gennemgået. 

I forhold til en andelsboligforening er der særlige forhold, der skal tages højde for, da denne, foruden års-

regnskabsloven og særlovgivning i form af andelsboligloven, også reguleres af foreningens vedtægter. Ved-

tægterne skal dermed gennemgås, hvor det kontrolleres, om der er særlige forhold, der skal tages højde 

for, særligt i forhold til årsregnskabet.  

For A/B Kandidatafhandling CBS findes nogle af paragrafferne relevante, hvorfor de i det følgende bliver 

gennemgået. Det drejer sig eksempelvis om § 7.3, hvor det bemærkes, at der er planlagt aftrapning af et 

               _ 
76 ISA 200 afsnit 11 
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særmoderniseringstillæg fra 1. august 2015 med 10 pct. årligt, med fuldstændig afskaffelse pr. 1. august 

2014. Eftersom dette punkt fremgår af vedtægterne, vil der i forbindelse med revisionen være fokus på 

dette punkt, da tillægget i 2015 bør være komplet afskaffet. Endvidere er det i § 27.1 beskrevet, hvordan 

tegningsretten fungerer i andelsboligforeningen. Dette er ligeledes relevant for revisionen, da det ved kon-

trol af bilag dermed kan påses, om den vedtægtsbestemte tegningsret er overholdt.  For A/B Kandidataf-

handling CBS kan bestyrelsen tegnes af enten bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem eller af 

tre andre bestyrelsesmedlemmer. 

 

Virksomhedens art og valg af regnskabspraksis 

Andelsboligforeningens daglige drift varetages af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Beslutningskompe-

tencen er hos medlemmerne i foreningen og foretages på generalforsamlingen. Andelsboligforeningen 

aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens klasse A.  

Da andelsboligforeningers formål er at eje og drive en ejendom, er det essentielt, at der foreligger en ejen-

dom i foreningen. Denne vil typisk være finansieret igennem et realkreditinstitut og eventuelt pengeinsti-

tut. Af seneste årsrapport for A/B Kandidatafhandling CBS fremgår det af den anvendte regnskabspraksis, 

at der anvendes valuarvurdering som værdiansættelsesmetode for ejendommen.  

Som tidligere beskrevet i afsnit 3.3 kan ejendommen optages til enten anskaffelsespris eller dagsværdi i 

regnskabet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette område. Af anvendt regnskabspraksis frem-

går det endvidere, at prioritetsgælden måles til amortiseret kostpris, hvilket ligeledes er i overensstemmel-

se med metoderne for opgørelse af prioritetsgælden som beskrevet i afsnit 3.4. Indtægterne i andelsbolig-

foreningen består af boligafgifter og lejeindtægter og omkostningerne relaterer sig til driften af selve ejen-

dommen.  Der skelnes i foreningen imellem erhvervsmæssige indtægter og ikke-erhvervsmæssige indtæg-

ter, da foreningen er skattepligtig af de erhvervsmæssige indtægter. Der blev i afsnit 2.9 kort redegjort for 

erhvervsmæssige forhold i en andelsboligforening. 

 

Virksomhedens mål og strategier 

A/B Kandidatafhandling CBS har jf. vedtægternes § 1.3 til formål: 

”… at erhverve, eje og administrere ejendommen beliggende XXX, København matr.nr. XXX. ” 

For at få forståelse af foreningens fremtidsplaner, er det relevant at gennemgå det seneste generalforsam-

lingsreferat. Generalforsamlingsreferatet indeholder oplysninger om planlagte vedligeholdelsesarbejder 

samt oplysninger om fremtidsovervejelser og nye tiltag. Det fremgår blandt andet af generelforsamlingsre-

feratet af 29. april 2015, at der er solgt en lejelejlighed i starten af 2015. I den forbindelse må det derfor 

forventes, at indtægterne fra boligafgiften vil stige. Ligeledes fremgår det af referatet, at bestyrelsen har 

fået bemyndigelse til at omlægge foreningens lån. I den pågældende case er der ikke tale om omfattende 

fremtidsplaner i form af større renovationsarbejder og byggeprojekter, men hvis det havde været tilfældet, 

ville oplysningerne have fremgået heraf. 
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Målingen og gennemgangen af virksomhedens regnskabsmæssige præstation 

Andelsboligforeningen udarbejder løbende budgetter for hvert år, hvor driften af foreningen bliver udspeci-

ficeret på de forskellige regnskabsposter. Af budgettet for 2015 fremgår det, at foreningen ikke forventer 

større arbejder i løbet af regnskabsåret.  

Samlet er der budgetteret med indtægter for kr. 5.677.481 og omkostninger for kr. 5.317.659, hvilket giver 

et resultat før ekstraordinære poster på kr. 359.822. Der forventes i regnskabsåret en avance som følge af 

salget af en lejelejlighed på kr. 700.000, samt at der afdrages på prioritetsgælden med kr. 900.225, hvilket 

samlet giver et positivt resultat på kr. 159.597. Bestyrelsen og administrator gennemgår løbende andelsbo-

ligforeningens drift for at kontrollere, hvorvidt budgettet bliver overholdt eller ej.  

 

6.1.3 Væsentlighedsniveau 
I forbindelse med revisionen anlægges der et væsentlighedsniveau baseret på sidste års tal. Beregningen af 

væsentlighedsniveauet fremgår af nedenstående beregning. 

  

Figur 3 

   

I forbindelse med revisionen af A/B Kandidatafhandling CBS vil den laveste beregning af væsentlighedsni-

veauet blive anvendt. Denne udgør for den samlede revision dermed ca. kr. 1,5 mio. 

Dog anvendes der et lavere væsentlighedsniveau i forbindelse med revisionen af andelsboligforeningens 

driftsposter. Idet årsrapporten for en andelsboligforening har tendens til at være meget udspecificeret, 

sættes væsentlighedsniveauet for resultatopgørelsen, ud fra fokus på resultat før skat, hvilket svarer til en 

meget lavere værdi en det overordnede væsentlighedsniveau. Væsentlighedsniveauet for resultatopgørel-

sen sættestil 20 % af foreningens resultat før skat. Årsagen til denne vurdering er, at regnskabsbrugerne, 

herunder specifikt andelshaverne, ønsker et meget detaljeret indblik i regnskabet. Det forventes dermed, 

at beløb under t.kr. 74 i driften ikke har indflydelse på regnskabsbrugers beslutningsproces.  

 

 

 

Væsentlighed: Sidste år Budget Råbalance

X

Beløb (kr.) Fokus Høj t.kr. Lav t.kr.

5.733.992      2% 115          1% 57            

744.648         X 20% 149          10% 74            

149.523.815  4% 5.981      2% 2.990      

75.626.223    8% 6.050      4% 3.025      

Sum 12.295    Sum 6.146      

3.074      1.537      

Væsentlighedsniveauet for årsregnskabet som helhed er baseret på :

Nettoomsætning

Resultat før skat

Balancesum

Egenkapitalen

Gennemsnit = Det beregnede væsentlighedsniveau / vejledende interval
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Risikovurderingshandlinger 

Revisor skal i forbindelse med planlægningen af revisionen foretage handlinger til at vurdere risici for væ-

sentlig fejlinformation på regnskabs- og revisionsmålsniveau. Dette gøres på regnskabsniveau ved at an-

vende oplysningerne, der er indsamlet i forbindelse med forståelsen af klienten. 

Andelsboligforeningen har outsourcet de administrative opgaver til en ekstern professionel administrator, 

der har de fornødne kompetencer og systemer til at varetage en sådan administrativ opgave. Der er således 

ikke administrative systemer i selve andelsboligforeningen. Bestyrelsen har ikke egenrådigt adgang til an-

vendelse af foreningens midler. Der henvises i forbindelse hermed til tegningsreglerne i andelsboligforenin-

gens vedtægter. Yderligere er det værd at bemærke, at andelsboligforeningens bestyrelse ikke er professi-

onel men derimod en bestyrelse, der udfører frivilligt arbejde. Kommunikationen imellem revisor og an-

delsboligforeningen sker igennem administrator. 

Administrators kompetence baseres på revisors tidligere samarbejde med denne administrator i forbindel-

se med øvrige andelsbolig- og ejerforeninger. Endvidere baseres administrators kompetence på deres gode 

omdømme i offentligheden og andre revisorers udtalelser. Administrator har velfungerende administrati-

onsprogrammer og det modtagne regnskabsmateriale som administrator tidligere har udarbejdet i forbin-

delse med øvrige revisionsopgaver har været af høj kvalitet. 

På revisionsmålsniveau baseres vurderingen af revisionsrisici på de forskellige regnskabsposters kompleksi-

tet i foreningens regnskab. Indtægterne og selve driften i foreningen er af lav kompleksitet med en lav risi-

ko, da der er tale om rutinemæssige transaktioner. I forbindelse med omsætning vil der altid være tale om 

besvigelsesrisiko77, men i en andelsboligforening kan boligafgiften afstemmes til opkrævningerne af de 

enkelte andelshavere. Af generalforsamlingsreferater og budgetter vil det endvidere fremgå, om der er 

vedtaget ændringer i de opkrævede boligafgifter. Der er således en lav risiko i forbindelse hermed. Ligele-

des er der ved omkostninger tale om mange rutinemæssige transaktioner, hvorfor dette område også vur-

deres som værende lav risiko.  

Foreningens ejendom er det væsentligste aktiv og i forbindelse med denne regnskabspost er der tale om 

komplekse beregninger, eftersom denne opgøres til dagsværdi ifølge anvendt regnskabspraksis. Grundet 

kompleksiteten og væsentligheden heraf er der tale om et risikofyldt område. De likvide beholdninger er af 

lav væsentlighed og ikke forbundet med risiko, da disse nemt kan kontrolleres til ekstern dokumentation.  

En vurdering af tilgodehavenderne i A/B Kandidatafhandling CBS indeholder på revisionsmålsniveau ikke 

stor risiko, da der i andelsboligforeninger typisk er tale om et tilgodehavende fra andelshavere. Denne form 

for tilgodehavende kan indhentes i forbindelse med andelshavers fraflytning og salg af andel, hvorved til-

godehavendet modregnes i overdragelsessummen78. Da foreningens tilgodehavender ikke udgør et væsent-

ligt beløb i forhold til det fastsatte væsentlighedsniveau, er der ikke tale om en risikofyldt post. 

På passivsiden er den væsentligste post andelsboligforeningens prioritetsgæld og værdiansættelsen heraf. 

Som angivet i anvendt regnskabspraksis optages denne til amortiseret kostpris, hvorfor der skal foretages 

en beregning heraf. Dette område vurderes komplekst, men ikke risikofyldt, da der kan opnås ekstern be-

kræftelse fra realkreditinstitut. Andelsboligforeningens øvrige gældsforpligtigelser er hverken risikofyldte 

eller væsentlige, da disse omfatter rutinemæssige transaktioner af en uvæsentlig størrelse.  De foretagne 

hensættelser i regnskabet er beløbsmæssigt væsentlige, men de er ikke risikofyldt da disse vedtages på 

generalforsamlinger og dermed fremgår af foreningens generalforsamlingsreferater. 

               _ 
77 ISA 240 
78 Andelsboligloven § 6, stk. 10 
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6.1.4 Revisionsstrategi 
Revisionsstrategien skal fastlægges efter de i ISA 300 formulerede retningslinjer, som blev gennemgået i 

afsnit 4.5.2. De indsamlede oplysninger fra de indledende handlinger skal videreføres, så der kan foretages 

en effektiv og økonomisk forsvarlig revision. Ved revision af balanceposterne i A/B Kandidatafhandling CBS 

er det, ud fra gennemgangen i forrige afsnit, foreningens ejendom, prioritetsgæld samt henlæggelser der er 

af høj væsentlighed, eftersom disse udgør størstedelen af balancesummen. Den lave risiko vedrørende 

henlæggelserne medfører, at der hovedsageligt skal fokuseres på ejendommen og prioritetsgælden.  

Områderne med høj væsentlighed i resultatopgørelsen er boligafgiften og de finansielle poster. Da disse 

områder som førnævnt kan afstemmes til eksternt materiale og vedtagne beslutninger på generalforsam-

linger, vurderes disse ikke at være risikofyldte. 

Som gennemgået i afsnit 5.3.2 er det ikke en del af revisors opgave at revidere arbejdsgange og kontrolmil-

jø hos administrator. Det er derfor ikke relevant at foretage systemrevision. Revisionen af A/B Kandidataf-

handling CBS baseres derfor på substanshandlinger i form af stikprøvevis bilagskontrol og regnskabsanalyti-

ske handlinger.  

 

6.1.5 Udførelse af revisionen 
Afsnittet vil kort berøre den generelle revision af A/B Kandidatafhandling CBS. Hovedvægten vil dog være 

på de risikofyldte områder i foreningen. 

 

Revision af åbningsbalance 
Indledningsvist afstemmes den af administrator modtagne åbningsbalance. Dette gøres for at påse kontinu-

itet. Afstemningen foretages ved at sammenholde den bogførte egenkapital primo 2015 med den i årsrap-

porten 2014 godkendte egenkapital. Dette har i forbindelse med A/B Kandidatafhandling CBS ikke givet 

anledning til bemærkninger. Såfremt eventuelle efterposteringer fra 2014 ikke var blevet bogført, kunne 

der have opstået en difference imellem bogføring og årsrapport. 

 

Revision af likvide beholdninger 
Foreningens likvide beholdninger afstemmes til pengeinstituttets besvarelse af den fremsendte engage-

ment forespørgsel. Heraf fremgår den likvide beholdning på statusdagen, samt eventuelle sikkerhedsstillel-

ser og pantsætninger. Ydermere fremgår det ofte, hvem der har fuldmagt, adgang og beføjelser til anven-

delse af foreningens konto. 

Revisionsmålene tilstedeværelse, fuldstændighed, rettigheder og forpligtelser samt værdiansættelse be-

kræftes alle af denne eksterne bekræftelse. 
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Revision af ejendommen/materielle anlægsaktiver 
A/B Kandidatafhandling CBS anvender, som nævnt tidligere, dagsværdi i forbindelse med værdiansættelse 

af ejendommen. Området udgør t.kr. 148.500 af en samlet balancesum på t.kr. 151.829 og vurderes således 

af høj væsentlighed. Som nævnt i afsnit 5.4.2 er revisionsmålene for ejendommen: tilstedeværelse, fuld-

stændighed, rettigheder og forpligtigelser, samt værdiansættelse. Risikoen vurderes jf. indledende risiko-

vurdering at være høj. 

Indledningsvist kontrolleres tilstedeværelsen af ejendommen ved indhentelse af tingbog for ejendommen. 

Ved fremskaffelse af tingbogen kan rettigheder og forpligtigelser ligeledes kontrolleres. Det fremgår af 

tingbogen, at der foreligger pant for gælden i realkreditinstituttet, samt at der til sikkerhed for gælden i 

banklånet er deponeret et ejerpantebrev på nom. 14.500.000 i grunde og bygninger. Informationen noteres 

således, at det kan kontrolleres til det færdigudarbejdede årsregnskab. Oplysningen skal medtages under 

pantsætninger og sikkerhedsstillelser.  

Der er for A/B Kandidatafhandling CBS udarbejdet en valuarvurdering for ejendommen af en professionel 

valuar. Denne fremgår af bilag C, hvoraf det fremgår, at vurderingen er foretaget den 8. januar 2016. Revi-

sor skal altid tage kritisk stilling til det modtagne materiale på trods af, at det er foretaget af en ekspert 

inden for et bestemt området. En valuarvurdering er at sidestille med en ekstern bekræftelse og er dermed 

et stærkt revisionsbevis. Dog skal revisor foretage en vurdering af resultaterne i denne eksterne bekræftel-

se for at påse, om der er tale om et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis79. Da der er tale om en ledelses-

udpeget ekspert, skal revisor endvidere tage stilling til80: 

 Ekspertens kompetence, færdigheder og objektivitet 

 Opnå forståelse af ekspertens arbejde 

 Vurdere egnetheden af ekspertens arbejde som revisionsbevis for det relevante revisionsmål  

I forhold til vurderingen af valuarens kompetencer og færdigheder vurderes det, at dette er i orden, da der 

er tale om en valuar, der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Objektiviteten af ejendomsmægle-

ren kan diskuteres. Da der er tale om en af bestyrelsen udvalgt vurderingsmand, kan der være bagvedlig-

gende årsager til valget af netop denne ekspert, som ikke er tilgængelig viden for revisor. I året er der kun 

anvendt en enkelt valuar, hvilket kan indikere, at bestyrelsen har haft en neutral holdning til vurderingen. 

Det skal pointeres at det er normal praksis for andelsboligforeninger, at valget af ejendomsvaluar bliver 

truffet af bestyrelsen.   

  

               _ 
79 ISA 500 afsnit 16 
80 ISA 500 afsnit 8 
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Da der i forbindelse med væsentligheden af ejendommen er tale om et skøn, er området per definition 

risikofyldt. For at revisor kan opnå revisionsmålet værdiansættelse, er det essentielt at opnå forståelse af 

ekspertens arbejde. Revisionen baseres således på efterprøvning af nedenstående punkter81:  

 Rimeligheden af den valgte metode 

 Hvordan den valgte metode er understøttet og om de overvejede kriterier er tilstrækkelige 

 Om den valgte metode efter forholdene er passende i betragtning af arten af det skønnede aktiv og 

om kravene i den relevante begrebsramme er relevant for regnskabsmæssige skøn 

Såfremt ovenstående kan verificeres, vil der dermed være sket en bekræftelse af ekspertens arbejde som 

revisionsbevis. Valuarvurderingens forudsætninger efterprøves i det følgende. De aktuelle forudsætninger 

fremgår af tabellen nedenfor. 

Årlig lejeindtægt 7.760.726 kr. 

Driftsudgifter i alt 2.388.997 kr. 

Fastsatte ejendomsværdi jf. valuar 148.500.000 kr. 

Startforretning af kapitalbehov jf. valuar 3,71% 

Figur 4 

Af valuarvurderingen for A/B Kandidatafhandling CBS fremgår det, at der på årsbasis kan opnås en leje pr. 

kvadratmeter svarende til: 

 3.704 kr. pr. mdr. / 50 kvadratmeter x 12 måneder = 888,96 kr. pr. kvadratmeter 

Denne kvadratmeterpris sammenholdes med oplysninger revisor har adgang til i form af hjemmesider for 

udlejningsejendomme og eventuelle lignende data fra revisionsfirmaets øvrige klientportefølje. Kvadratme-

terprisen antages i dette tilfælde at være inden for et acceptabelt spænd, hvorfor valuarens forudsætning 

om en årlig lejeindtægt på kr. 7.760.726 anses for værende retvisende.  

 

Den aktuelle valuarvurdering arbejder med følgende driftsudgifter:  

Art: Udgift: 

Skatter og afgifter 331.765 ,- 

Renovation 240.232 ,- 

Forsikringer 187.000 ,- 

Renholdelse 350.000 ,- 

Fælles el & vand 405.000 ,- 

Administration 275.000 ,- 

I alt 2.388.997 ,- 

Figur 5 

 

               _ 
81 ISA 540 afsnit A72 
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Disse omkostninger skal sammenholdes med det vedtagne budget samt realiserede tal. Skatter og afgifter 

er taget direkte fra de budgetterede tal for 2016. Niveauet for renovation er vurderet acceptabelt i forhold 

til de budget for 2016. Forsikringer er sammenholdt med de realiserede tal for 2015 og vurderet passende. 

Valuaren har ikke haft kendskab til den nye forhandling, der har været med forsikringsselskabet, hvorfor 

der ikke er taget højde for dette i budgettallene. Det skal endvidere bemærkes, at valuarvurderingen er 

dateret tidligere end det godkendte budget for 2016. Ligeledes skal der tages højde for, at vurderingen 

bliver betragtet som en udlejningsejendom, hvorfor der kan forekomme afvigelser i de angivne udgifter. 

Dette fremgår ligeledes af valuarvurderingen. 

I forbindelse med vurdering af omkostningsniveauet for renholdelse i en andelsboligforening kontra en 

udlejningsejendom kan der argumenteres for, at omkostningerne er højere i en andelsboligforening, end 

hvis der var tale om en udlejningsejendom, hvor fokus blandt andet vil være profitmaksimering. Tages det-

te med i betragtningerne, er det fastsatte omkostningsniveau for renholdelse acceptabelt. Afvigelserne i 

forhold til administrationsomkostninger, el og vand vurderes ligeledes acceptable ud fra en betragtning om, 

at omkostningsniveauet vil være anderledes når der er tale om en udlejningsejendom i stedet for andelsbo-

ligforening. Valuarens forudsætninger kan dermed accepteres. Der er endvidere øvrige forudsætninger i 

valuarvurderingen82, som ligeledes er gennemgået i forbindelse med revisionen og vurderet værende i 

overensstemmelse med Dansk Ejendomsmæglerforenings vurderingsnorm83.    

Af valuarens opsatte forudsætninger har valuaren fastsat A/B Kandidatafhandling CBS’s ejendom til en kon-

tant handelsværdi, som udlejningsejendom, på kr. 148.500.000. Fratrukket anslåede handelsomkostninger, 

forudbetalt husleje og depositum er der anslået et afkastkrav på 3,71 %. Ejendommens handelsværdi svarer 

til en kvadratmeterpris på kr. 16.971. Markedspriserne på lignende ejendomme i området vurderes som 

værende på samme niveau, da en konkret ejendom beliggende to bygninger derfra har en kvadratmeterpris 

på kr. 18.750. 

Sammenholdt med dette, samt sandsynliggørelsen af de opstillede forudsætninger, vurderes ejendommens 

værdi at være retvisende. 

 

Revision af prioritetsgæld 
Som nævnt i afsnit 5.5 er revisionsmålene for prioritetsgælden: tilstedeværelse, fuldstændighed, rettighe-

der og forpligtigelser samt værdiansættelse.  

I forbindelse med revisionen indhentes årsopgørelse fra realkreditinstituttet. Denne eksterne bekræftelse 

sikrer opfyldelse af de ovennævnte revisionsmål. Endvidere blev det nævnt i forrige afsnit, at det i tingbo-

gen ligeledes fremgår, om der er prioritetsgæld tinglyst på ejendommen. Dette angiver dog kun, at der er 

en forpligtelse, hvoraf hovedstolen fremgår. 

I A/B Kandidatafhandling CBS er prioritetsgælden indregnet i regnskabet til amortiseret kostpris. Revisi-

onsmålet i forbindelse hermed er værdiansættelse. Revisor foretager en efterberegning af de amortiserede 

kostpriser. 

               _ 
82 Bilag C, s. 6, 7 og 8 punkt 17 
83 Bilag D 
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Revision af hensatte forpligtigelser (henlæggelser) 
Da området er af væsentlig beløbsmæssig størrelse i A/B Kandidatafhandling CBS, skal dette undersøges 

nærmere. Modsat ”almindelige” regnskaber er der ved andelsboligforeninger tale om en henlæggelse til 

senere vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder.  

Revisionsmålene til dette område er, som ved de forrige balanceposter, tilstedeværelse, fuldstændighed, 

rettigheder og forpligtigelser samt værdiansættelse. Revisionshandlingerne for henlæggelserne består i 

kontrol af andelsboligforenings vedtægter for at se, om disse giver hjemmel til henlæggelser. Endvidere skal 

eventulle vedligeholdelsesplaner indhentes. I vedtægterne for A/B Kandidatafhandling § 8.5 er det formule-

ret, at generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse. I 

revisionsøjemed betyder dette, at henlæggelser anses for bekræftet i tilfælde af, at generalforsamlingen 

godkender regnskabet med de foretagne hensættelser.  

 

Revisionsmålet ”Præsentation & oplysninger” 
Oplysningsgraden i regnskabet for A/B Kandidatafhandling CBS vurderes at være fyldestgørende. Det kan 

konkluderes, at regnskabet er udarbejdet med god regnskabsskik, da det følger Erhvervsstyrelsens vejled-

ning.  I balancen er der for ejendommen angivet sammenligningstal til den offentlige ejendomsvurdering. 

Herudover er ejendommens værdi opstillet i note 13, hvor anskaffelsespris og opskrivninger er udspecifice-

ret. I tilfælde af, at andelsboligforeningen skulle ønske at optage ejendommen til anskaffelsespris, vil det 

dermed være nemt at fremskaffe disse oplysninger. I nogle andelsboligforeninger er denne opdeling ikke 

foretaget, hvorfor det kan være et større detektivarbejde at skulle fremskaffe dokumentation for hvad an-

skaffelsesprisen er. Selve anskaffelsesprisen kan fremskaffes via skødet, men eventuelle senere forbedrin-

ger kan være sværere at fremdrive. Ydermere er der i ejendomsnoten medtaget oplysninger ud fra en føl-

somhedsanalyse af valuarvurderingen, hvilket for regnskabsbruger vil give et godt indblik i hvilken effekt 

ændringer i afkastkravet vil have på ejendommens værdi og andelskroneberegningen. 

I årsrapportens note 18 fremgår der oplysninger vedrørende hvilke realkreditlån foreningen har. De nød-

vendige oplysninger omkring lånene er ligeledes medtaget i noten. Ud over den nominelle restgæld inde-

holder noten oplysninger omkring den samlede kursværdi, næste års afdrag i form af den kortfristede del, 

amortiseret kostpris, løbetid samt låntype. 

Årsregnskabet indeholder ydermere de lovkrævede nøgleoplysninger på siderne 21-23 og andelskronebe-

regningen fremgår af side 24. I forbindelse med revisionen kontrolleres beregning for at sikre, at denne er 

foretaget korrekt.  

A/B Kandidatafhandling CBS har valgt at anvende andelsboligloven § 5 stk. 2 b til opgørelse af foreningens 

formue, hvilket vil sige til dagsværdi. Revisor skal dermed sikre, at der sker regulering af formuen, inden 

denne divideres med andelsindskuddet. Reguleringen består i to elementer. Prioritetsgælden er i regnska-

bet optaget til amortiseret kostpris, men skal i forbindelse med beregningen indregnes til kursværdi. Endvi-

dere skal der tages højde for henlæggelsen til fremtidig vedligeholdelse. Som det fremgår af beregningen er 

der taget højde for dette og andelskronen er dermed korrekt beregnet og retvisende. 

De noterede oplysninger omkring sikkerhedsstillelserne som fremgår af ejendommens tingbog skal indgå i 

regnskabet. De nødvendige oplysninger er medtaget i note 23, der beskriver pantsætninger og sikkerheds-

stillelser, hvorfor dette forhold også anses for at være retvisende. 
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Revisors rapportering 
Baseret på revisionen af A/B Kandidatafhandling CBS har der ikke været uenighed imellem revisor og besty-

relsen, hvorfor dette ikke giver anledning til at give en afkræftende eller manglende konklusion. Dette giver 

heller ikke incitament til at modificere revisors påtegning. 

Endvidere er revisionen afsluttet uden bemærkninger i forbindelse med værdiansættelsen af ejendommens 

værdi, prioritetsgælden eller opgørelse af foreningens formue i forbindelse med beregning af andelskro-

nen. Dette giver ligeledes ikke incitament til at revisor modificerer sin påtegning eller afgiver en afkræften-

de eller manglende konklusion. 

Da revisionen ikke har omfattet revision af andelsboligforeningens budgettal og disse er medtaget i års-

regnskabet på side 25, skal der afgives en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen. 
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6.2 Case 2 - Kritisk stillingtagen til valuarvurdering 
I dette afsnit bliver der gennemgået et konkret eksempel, hvor det illustreres hvilken type problemstilling 

revisor kan møde i sit arbejde ved revisionen af ejendommen. Der tages her udgangspunkt i en andelsbolig-

forening, hvor foreningen har valgt at skifte ejendomsmægler i forbindelse med udarbejdelse af valuarvur-

deringen i det nye år.  

De væsentligste oplysninger fra de to valuarvurderinger er opstillet i nedenstående tabel. 

 

Figur 6 

Som det fremgår af tabellen, sker der en markant stigning på kr. 16 mio. i ejendommens værdi fra kr. 75 

mio. til kr. 91 mio. på et år. Da der kan være stor forskel på valuarernes forudsætninger, virker værdistig-

ningen som sådan ikke usandsynlig. Yderligere gennemgang af de to valuarvurderinger viser dog at der er 

stor forskel på de opstillede faktorer; afkastkravet er ca. 1 % højere, lejeindtægterne kr. 1,9 mio. højere og 

omkostningerne t.kr. 150 lavere. De enkelte forudsætninger vil ikke blive yderligere gennemgået i dette 

eksempel, da revisors kritiske stillingtagen er illustreret i forbindelse med A/B Kandidatafhandling CBS. 

Nederst i tabellen er afkastkravene opstillet for at tydeliggøre hvor stor indflydelse de bagvedliggende be-

regninger i skyggeregnskabet har på selve værdiansættelsen. Som det fremgår vil ejendommens værdi i 

2015 være ca. 90 mio. højere i en situation hvor afkastkravet fra 2014 på 2,34 % bliver anvendt. Omvendt 

fremgår det ligeledes at såfremt man i 2014 anvender et højere afkastkrav, svarende til 2015 afkastkravet, 

vil ejendommens værdi blive væsentligt formindsket fra ca. 75 mio. til ca. 40 mio.  

Problemstillingen i den konkrete case, var at der i løbet af et år var to vidt forskellige valuarvurderinger i 

forhold til de opstillede forudsætninger. Det medførte et spørgsmål om hvorvidt den seneste valuarvurde-

ring for 2015 var retvisende eller ej. 

  

2014 2015 Ændring

Vurdering 75.000.000        91.000.000        16.000.000 

Afkastkrav 2,34% 4,40% 2,06%

Kvadratmeterpris 11.545                14.006                2.461            

Lejeindtægt 3.857.075          5.748.945          1.891.870    

Driftsudgifter 2.085.223          1.868.639          -216.584      

Vores beregning:

Resultat 1.771.852          3.880.306          2.108.454    

Groft estimat 75.720.171        88.188.773        12.468.602 

Ejendomsværdi ved afkastkrav på 2,34 % 75.720.171        165.825.043     

Ejendomsværdi ved afkastkrav på 4,40 % 40.269.364        88.188.773        
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6.3 Case 3 - Værdiansættelsesmetodens betydning 
I denne case er der tale om en andelsboligforening der blev stiftet i 2007, kort før finanskrisen. 

Problematikken heri består i at foreningen er blevet overfinansieret ved stiftelsen og efterfølgende har 

indgået en renteswap aftale med sit realkreditinstitut. Af nedenstående tabel fremgår udviklingen i ejen-

dommens værdi, prioritetsgæld og egenkapital i perioden 2009-2015. 

 

Figur 7 

Da renteswappen er af væsentlig betydning, medtages denne i regnskabet, på trods af at foreningen opta-

ger ejendommen til anskaffelsespris. Da der sker en markant stigning i renteswappens værdi fra 2009 til 

2010 sker det første gang her, at andelsboligforeningen bliver teknisk insolvent og har en negativ friværdi. 

Teknisk insolvens og going concern bliver kort gennemgået i afsnit 7.6. 

I foreningen valgte man i forbindelse med stiftelsen at beregne andelskronen ud fra andelsboligloven § 5, 

stk. 2, litra c, dvs. den offentlige ejendomsvurdering. Efterhånden som renteswappens kursværdi steg, blev 

andelskronen mindre. I 2012 blev andelskronen første gang beregnet til en negativ værdi og foreningen 

vedtog at ændre værdiansættelsesmetoden til andelsboligloven § 5 stk. 2 litra a, nemlig anskaffelsesprisen. 

Ved en ændring heraf blev andelskronen igen beregnet til værende positiv, da renteswappen i dette tilfæl-

de ikke skal medregnes. I noten i årsrapporten er beregningen af andelskronen baseret på de to forskellige 

værdiansættelsesmetoder, således at bestyrelse og andelshavere kan sammenholde hvilken værdi der er 

mest optimal at anvende. 

Dette eksempel er medtaget for at vise hvordan valget af værdiansættelsesmetode kan have stor indflydel-

se på beregningen af andelskronen. 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ejendommens værdi 193.207.715   193.207.715   202.541.237   202.640.586   202.640.586   203.371.755   203.371.755   

Facadeprojekt 354.350           8.805.823       84.199             -                    -                    -                    -                    

Tagrenovering -                    -                    -                    -                    325.000           -                    -                    

193.562.065  202.013.538  202.625.436  202.640.586  202.965.586  203.371.755  203.371.755  

Prioritetsgæld 152.636.000   153.170.226   152.636.000   153.666.293   152.651.264   152.742.845   152.683.317   

Renteswap 10.585.408     33.349.225     19.978.845     63.180.503     54.267.386     60.980.997     69.850.760     

Kortfristet gæld 24.196.804     32.165.956     31.540.086     30.541.141     30.151.623     29.627.399     29.319.542     

187.418.212  218.685.407  204.154.931  247.387.937  237.070.273  243.351.241  251.853.619  

Friværdi 6.143.853       -16.671.869   -1.529.495      -44.747.351   -34.104.687   -39.979.486   -48.481.864   

3,17% -8,25% -0,75% -22,08% -16,80% -19,66% -23,84%

Egenkapital 9.112.331       -13.293.148   699.225           -42.751.280   -32.081.315   -37.675.254   -45.573.474   

Andelskrone, § 5 stk 2 a -                    -                    -                    8,32                  8,61                  9,08                  9,38                  

Andelskrone, § 5 stk 2 c 7,64                  2,34                  5,04                  -14,49              -10,36              -12,81              -15,78              
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6.4 Delkonklusion 
Af den primære case er det illustreret, hvordan revisionen er tilrettelagt for A/B Kandidatafhandling CBS. 

Dette har omfattet en gennemgang af dennes årsrapport, vedtægter, generalforsamlingsreferat, tingbog og 

valuarvurdering. Af dette er revisionsprocessen gennemgået med følgende resultater: 

Der anvendes en professionel administrator, som er vurderet kompetent på baggrund af dennes offentlige 

ry samt revisors kendskab til administrator. Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og fremstår tro-

værdig. Revisor har vurderet, at der ikke er problemer med uafhængighed i forbindelse med at påtage sig 

denne revisionsopgave.  

I forbindelse med revisionsplanlægningen er der opnået forståelse af klienten ved gennemlæsning af den-

nes vedtægter og generalforsamlingsreferat. Revisor er opmærksom på, at der er særlige bestemmelser i 

foreningens vedtægter i forbindelse med et særmoderniseringstillæg, som skal være fuldt afhændet sidste 

år. Det er endvidere konstateret, at andelsboligforeningen har valgt at opgøre ejendommen til valuarvurde-

ring og prioritetsgælden til kursværdi, hvorfor revisor skal være opmærksom på dette i forbindelse med 

revisionen. 

Andelsboligforeningens fremtidsplaner er påset i form af generalforsamlingsreferat og budget, hvor det er 

konstateret, at der ikke i den nærmeste fremtid afholdes omkostninger til større vedligeholdelsesprojekter.  

Ligeledes er der foretaget beregning af væsentlighedsniveauet for henholdsvis det samlede regnskab men 

også for de enkelte driftsposter. Risici er vurderet ud fra foreningens valg af administrator og arbejdsgan-

gene internt i foreningen. Det fremgår af tegningsretten, at der skal være to-tre bestyrelsesmedlemmer til 

at godkende betalinger og bestyrelsen har ikke direkte adgang til de likvide midler. 

Det blev vurderet, at ejendommen og prioritetsgælden var de væsentligste områder i andelsboligforenin-

gens regnskab. Ved ejendommen er valuarvurderingen og de opstillede kriterier gennemgået, og ejen-

dommens værdi er vurderet retvisende baseret på følsomhedsberegninger og kvadratmeterpriser på andre 

ejendomme i området. I forbindelse med prioritetsgælden er årsopgørelsen indhentet og beregning af 

amortisering er påset. 

Andelskroneberegningen blev påset korrekt udført, hvor der blev reguleret i forhold til den valgte værdian-

sættelsesmetode i form af andelsboligloven § 5, stk. 2 litra b. I den øvrige gennemgang af årsregnskabet 

blev det påset, at noterne gav fyldestgørende oplysninger.  

Endeligt blev to andre problemstillinger gennemgået i forbindelse med revisors kritiske stillingtagen til en 

valuarvurdering, hvor det kunne udledes, at eksperternes forudsætninger var vidt forskellige. Formålet med 

den anden case var at vise, hvordan valget af værdiansættelsesmetode i forbindelse med andelskronebe-

regningen kunne have betydning for andelskronens værdi. 
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7.0 Revisors holdning og ansvar 
I dette afsnit vil der blive set nærmere på, hvordan, og i hvilke sammenhænge, revisor er blevet stillet til 

ansvar i relation til revision af en andelsboligforenings regnskab. Det er her relevant at se på, hvilke klagein-

stanser revisor kan blive inddraget til, hvordan fordelingen af sager er samt hvem der direkte har kompe-

tence og berettigelse til at gå ind og straffe eller frikende revisor.  

Endvidere vil afsnittet behandle det retvisende billede samt situationer hvor andelsboligforeninger bliver 

teknisk insolvente. 

 

7.1 Revisornævnet 

Ifølge Erhvervsstyrelsens beskrivelse er Revisornævnet: 

”… uafhængig administrativ klageinstans – et såkaldt ››domstolslignende klagenævn‹‹ der ik-

ke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. ” 

Revisornævnet har til opgave at behandle klager over registrerede og statsautoriserede revisorer, der har 

udført arbejde i overensstemmelse med revisorloven § 1, stk. 2, hvilket vil sige arbejde, der har resulteret i 

en revisionspåtegning. Klagen skal vedrøre arbejdets manglende overholdelse af god revisorskik samt her-

under udvist mangel på nøjagtighed og hurtighed, som opgavens beskaffenhed tillader. Endvidere kræves 

det, at revisor har udført sit arbejde igennem en revisionsvirksomhed og ikke som privatperson. 

Processen i forbindelse med en sag i revisornævnet fungerer ved, at der indsendes en klage. Sagen tages til 

høring, hvor den indklagede bliver afhørt to gange og klageren en enkelt gang. Årsagen til, at klageren kun 

høres en enkelt gang skyldes, at høringen betragtes som første afhøring.  

Da Revisornævnet kun afholder møder cirka 10 gange om året, medfører det en sagsbehandlingstid på 9-12 

måneder fra tidspunktet for indgivelsen af klagen, til denne er endeligt færdigbehandlet. På de afholdte 

møder bliver sagerne afgjort og Revisornævnet sender kendelsen ud til de respektive parter cirka to måne-

der efter mødet, hvorpå sagen er blevet afgjort. Selve afgørelsen bliver truffet på grundlag af sagens akter 

og parternes indlæg. Sagerne bliver endvidere offentliggjort på Revisornævnets hjemmeside, hvor de afgø-

rende forhold og synspunkter bliver beskrevet. Offentliggørelsen af disse afgørelser kan fungere som et 

opslagsværk, hvormed nogle sager kan blive afklaret inden klagen indsendes og den retslige proces sættes i 

gang. 

Revisornævnet har beføjelser til at tildele advarsler og pålægge bøder til revisorerne personligt samt til 

revisionsvirksomhederne. Bødeniveauet er af meget forskellig karakter, men kan være helt op til henholds-

vis kr. 300.000 for den enkelte revisor og kr. 750.000 for revisionsvirksomheden. I særlige tilfælde kan revi-

sor eller revisionsvirksomheden frakendes retten til at udøve sit hverv som revisor og offentlighedens til-

lidsrepræsentant for en begrænset periode fra 6 måneder til 5 år. De uddelte bøder tilfalder statskassen84. 

 

 

               _ 
84 http://erhvervsstyrelsen.dk/om-revisornaevnet (besøgt d. 30/4 - 2016) 

http://erhvervsstyrelsen.dk/om-revisornaevnet
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7.2 FSR’s Responsumudvalg 

Revisornævnet kan ikke behandle klager vedrørende aflønning af revisor, erstatningsansvar eller kollegiale 

klager.  Her træder Responsumudvalget fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer ind.  

Responsumudvalget har netop til formål at behandle henvendelser omhandlende honorarspørgsmål, 

spørgsmål i forbindelse med god revisorskik, herunder hvad der er god revisionsskik, god rådgivningsskik og 

god revisoretik85. 

Udvalget består af 10-12 udvalgsmedlemmer, som er underlagt bestemmelserne i revisorloven § 24 om-

handlende uafhængighed86. Sagsbehandlingstiden for en sag i Responsumudvalget er på 6-8 måneder.  

Afgørelserne fra Responsumudvalget er med til at skabe og fastsætte standarderne for forståelsen af, hvad 

der er god revisor- og revisionsskik. På denne måde er afgørelserne medvirkende til at danne præcedens i 

forhold til fremtidige krav imod revisor i fremtidige sager. Udvalget fungerer som en instans, der er med til 

at vejlede omkring hvilke krav, der med rette kan stilles og hvad der kan forventes af revisor, når der opstår 

tvivl om revisors arbejde og rolle i konkrete situationer på trods af de mange situationer. 

Modsat Revisornævnet har Responsumudvalget ikke mulighed for at foretage sanktioner over for den an-

klagede revisor. Årsagen hertil er, at god revisionsskik ikke er lovreguleret og man således ikke kan straffes 

for ikke at overholde denne. 

 

7.3 Sager i revisornævnet   
Revisornævnets database er blevet undersøgt for at give en indikation af hvornår og i hvilke sammenhæn-

ge, revisor er blevet stillet til ansvar i forbindelse med revision af en andelsboligforening. I forhold til af-

handlingens problemstilling er dette et relevant element, da afgørelserne på området er med til at klargøre 

og vejlede revisor i sit arbejde. 

Søgningerne i Revisornævnets database er foregået over to omgange med ordene ”Andelsbolig” og ”Valu-

arvurdering”. Heraf fremkom der henholdsvis 23 resultater og 4 resultater.  

I det følgende vil sag nr. 81/2013 blive gennemgået, da denne er særligt interessant i forhold til afhandlin-

gens problemstilling. Efterfølgende vil udvalgte sager fra Revisornævnet blive gennemgået for at identifice-

re problemstillinger, revisor kan blive stillet til ansvar for. 

 

 

               _ 
85 http://www.fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Responsumudvalget/Henvendelsesformular (besøgt d. 
30/4 - 2016) 
86 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Om%20os/Udvalg/responsumudvalget/Forretningsorden%2003%2012%202013.ash
x (d. 30-04-2016) 

http://www.fsr.dk/Om%20os/Udvalg-i-FSR-danske-revisorer/Responsumudvalget/Henvendelsesformular
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Om%20os/Udvalg/responsumudvalget/Forretningsorden%2003%2012%202013.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Om%20os/Udvalg/responsumudvalget/Forretningsorden%2003%2012%202013.ashx
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7.3.1 Sag 81/2013 (valuarvurdering) 
Sagen omhandlede en statsautoriseret revisor, der var uenig i en valuarvurdering på grund af manglende 

dokumentation for den høje vurdering. Ifølge kendelsens formulering var revisor blevet indbragt i revisor-

nævnet grundet hans adfærd ved afgivelsen af erklæringen på årsrapporten.  

Revisor havde i dette tilfælde haft bemærkninger til den aktuelle valuarvurdering og angav blandt andet:  

 Uenighed i den anvendte omkostningsbestemte leje samt mangel på medtagelse af omkostninger i 

omkostningsbudgettet 

 Uenighed i de anvendte udvendige vedligeholdelsesudgifter over de seneste 10 år 

 Uenighed i anvendt afkastgrad 

Som følge af revisors bemærkninger var der efterfølgende korrespondance imellem valuar og revisor hvil-

ket medførte, at valuaren udarbejdede en ny vurdering. Dette resulterede i, at revisor i udkast til årsrappor-

ten afgav en konklusion med forbehold for en, ifølge revisors beregning, for høj værdiansættelse af ejen-

dommen.  

Dette medførte, at bestyrelsen besluttede at optage værdien af ejendommen i årsrapporten til anskaffel-

sespris, hvorefter revisor afgav en påtegning uden modifikationer. Klagen gik herefter på: 

”… det er bestyrelsens opfattelse, at revisor således er gået ud over sit opdrag og har påtaget 

sig rollen som valuar og fortolket det markedsmæssige afkastkrav, selv om det er netop disse 

opgaver, som henhører til den dertil uddannede og beskikkede valuar. 

Bestyrelsen mener heller ikke at revisor på den kompromisløse måde skal tolke valuarens be-

regningsteknik, men blot holde sig til at revidere selve beregningen, hvilket da også medførte 

en omberegning. ” 

Ifølge bestyrelsen havde revisor igennem sin revision skadet andelsboligforeningen og andelshavere, der 

havde stået over for at skulle sælge deres andele. Samtidig med at revisor, som følge af sin revision, havde 

tvunget bestyrelsen til at skulle vælge imellem revisors ultimative krav og valuarens vurdering.  

Revisornævnet frifandt revisor. Afgørelsen lagde vægt på, at revisor skal udføre sit arbejde i overensstem-

melse med god revisorskik jf. revisorloven § 16, stk. 1 samt som værende offentlighedens tillidsrepræsen-

tant. Vurderingen af sagen tog højde for, at revisor har til mål at identificere og vurdere risici for væsentlig 

fejlinformation, både på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. I sin afgørelse pointerede Revisornæv-

net, at revisor, i forbindelse med en revision, er forpligtet til at gennemgå og analysere de faktiske præsta-

tioner, herunder efterregne og gennemgå de enkelte regnskabsposter. Som følge af revisornævnets overve-

jelser blev det en samlet vurdering om at revisor ikke havde overtrådt god revisorskik, hvorfor sagen afslut-

tedes med, at revisor blev frifundet. 
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7.3.2 Sag.nr. 56-2005-S (Skyldige omkostninger) 
Sagen vedrørte en klage, der blev indgivet med begrundelse om, at statsautoriseret revisor ikke havde ud-

vist god revisionsskik ved undladelse af indregning af skyldigt bestyrelseshonorar i foreningens årsregnskab. 

Revisor havde lagt til grund, at den pågældende andelsboligforening i alle årene, som klient hos revisor, 

havde indregnet bestyrelseshonoraret efter betalingsprincippet. I anvendt regnskabspraksis var det dog 

angivet: 

”Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. ” 

Revisornævnet pålagde revisor en bøde på kr. 5.000 med begrundelsen, at revisor ikke havde handlet i 

overensstemmelse med god revisionsskik, da revisor ikke efterlevede det angivne princip. Endvidere er der 

afgivet en blank påtegning, hvorfor bøden er fastlagt efter revisorloven § 20. 

 

7.3.3 Sag.nr. 53-2007-S (Hensættelse) 
Sagen omhandlede en hensættelse i en andelsboligforenings regnskab, hvor revisor i forbindelse med års-

rapporten fejlagtigt havde anført, at hensættelsen var sket ”i henhold til generalforsamlingsbeslutning” og 

at revisor ikke havde givet bemærkninger om, at hensættelsen manglede hjemmel.  Hensættelsen var, i 

strid med vedtægterne for andelsboligforeningen, ikke medtaget på generalforsamlingens dagsorden, hvor-

for denne ikke kunne foretages. Hensættelsen var enerådigt foretaget af bestyrelsen som følge af en til-

standsrapport og en vedligeholdelsesplan.  

Klagen havde fokus på, at andelshaverne havde lidt et tab i form af en nedsat andelskrone grundet den 

fejlagtige hensættelse.  Nævnets afgørelse i sagen lagde vægt på, at hensættelsen var sket i medfør af en 

specialregel i vedtægterne og at punktet om, at hensættelsen er sket ”i henhold til generalforsamlingsbe-

slutning” ikke kan læses forkert, da der ved godkendelse af årsregnskabet på generalforsamling samtidig 

sker godkendelse af hensættelsen. Revisor blev frifundet. 

 

7.3.4 Sag.nr. 31-2009-R (Flere forhold) 
I sagen behandlede Revisornævnet 4 klagepunkter i forbindelse med spørgsmålet om god revisorskik.  Kla-

gerne drejede sig om; 1) et forkert udarbejdet varmeregnskab; 2) undladelse af medtagen af indtægter fra 

ejerlejlighed; 3) undladelse af medtagen af øvrige indtægter til dækning af diverse omkostninger; 4) mang-

lende overholdelse af revisors habilitet.  

Revisornævnet vurderede i sin afgørelse at 1) revisor havde tilsidesat god revisorskik ved at undlade en 

supplerende oplysning i forbindelse med det mangelfulde og forkerte varmeregnskab. Udregningsmetoden 

af varmeregnskabet var ligeledes undladt i regnskabet, hvilket Revisornævnet gjorde opmærksom på i sin 

afgørelse. 2-3) Revisor blev frifundet vedrørende undladelse af diverse indtægter til dækning af dertilhø-

rende omkostninger. I forhold til den sidste klage 4) vurderede Revisornævnet, at revisor havde gjort sig 

selv inhabil, da revisor agerede som administrator for foreningen og dermed selvstændigt kunne disponere 

over indtægterne og udgifterne i foreningen. På den baggrund var det igen nævnets beslutning, at revisor 

ikke havde handlet efter god revisorskik. Revisor blev pålagt en bøde på kr. 50.000 grundet manglende uaf-

hængighed og tilsidesættelse af god revisorskik.   
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7.4 Sager i Responsumudvalget 
Responsumudvalget har ikke en samlet database, hvori der kan søges efter specifikke nøgleord, hvorfor 

årsberetningerne fra 2006-2013 er gennemset efter nøgleordet ”Andelsboligforening”. Der blev fundet en 

enkelt sag vedrørende god revisionsskik. Denne bliver gennemgået nedenfor. 

I 2007/2008 behandlede Responsumudvalget en lang række sager. En enkelt af disse sager, benævnt R-

1279, omhandlede spørgsmål i forbindelse med andelsboligforeninger og god revisionsskik, hvorfor denne 

vil blive gennemgået yderligere. 

I sagen spurgte revisor og advokat ind til god revisionsskik i forbindelse med revisionen af to andelsbolig-

foreninger, som blev administreret af advokatens advokatkontor. Problemstillingen opstod i forbindelse 

med, at advokatkontoret var blevet udsat for besvigelser af en bogholder, hvorpå hævninger af penge var 

blevet skjult som differencer og ført på mellemregningskonti imellem advokatkontoret og andelsboligfor-

eningerne. 

Det skal bemærkes, at revisor i denne sag udelukkende var revisor for andelsboligforeningerne og ikke ad-

vokatkontoret.  

Et spørgsmål gik på, om god revisionsskik kræver, at aktivernes tilstedeværelse afstemmes i forhold til ob-

jektive eksterne informationer. Hertil udtalte Responsumudvalget, at arten og omfanget af revisionen til-

rettelægges under hensyntagen til den konkrete revisionsopgaves væsentlighed og risiko. Såfremt revisor 

er af den holdning, at et aktivs tilstedeværelse skal kontrolleres, bliver dette planlagt efter en efter om-

stændighederne hensigtsmæssigt måde. Dette kunne blandt andet være i form af afstemning til objektiv 

ekstern information. 

Der blev endvidere spurgt ind til, om det var i overensstemmelse med god revisionsskik, at revisor ved ba-

lanceposten ”mellemregning med administrator” blot kunne forholde sig til posteringerne i bogholderiet og 

på de oplysninger, revisor får fra administrators bogholder uden at foretage afstemning til advokatfirmaets 

bogholderi. Det blev her igen vurderet at være i overensstemmelse med god revisionsskik blot at påse bog-

føringen. Der blev dog også lagt væk på, at administrationen blev udført i et advokatfirma. 

Til sidst blev der spurgt, om revisor burde have gjort andelsboligforeningens bestyrelse såvel som advokat-

firmaets ledelse opmærksomme på de mulige risici for underslæb i forbindelse med den aktuelle struktur 

imellem bogføring og kontrolfunktion. Hertil blev det vurderet af Responsumudvalget, at tilrettelæggelse af 

interne kontroller og bogføring er bestyrelsens ansvar. Revisors rolle er at revidere årsrapporten og afgive 

en erklæring herom. Såfremt revisor bliver opmærksom på svagheder i de interne kontroller imellem an-

delsboligforeningen og administrator, skal revisor gøre foreningens bestyrelse opmærksom på dette. Revi-

sor er dog hverken berettiget eller forpligtet til at informere advokatfirmaets ledelse om disse svagheder. 
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7.5 Retvisende billede 
Som beskrevet i afsnit 3.1 er andelsboligforeninger reguleret af andelsboligloven såvel som årsregnskabslo-

ven. Da der lovgivningsmæssigt er modstridende bestemmelser vedrørende værdiansættelse af ejendom-

mens forening, vil dette blive diskuteret i det følgende afsnit. 

I årsregnskabslovens kapitel 3 (§§ 11-16) er de grundlæggende krav til årsregnskabet beskrevet. Heri frem-

går det af § 11, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansiel-

le stilling og resultatet. Men hvad er retvisende? 

I årsregnskabsloven § 12 er det defineret, at for at kunne give et retvisende billede skal kriterierne fra års-

regnskabsloven § 12 stk. 2 og 3 opfyldes. Det ene kriterie er, at regnskabsbruger skal kunne foretage øko-

nomiske beslutninger baseret på årsrapporten. Disse beslutninger omfatter foreningens ressourcer og pla-

cering, forvaltning og fordeling af disse. Det andet kriterie er, at årsrapporten skal indeholde oplysninger 

om forhold, der kan være relevante for regnskabsbruger, samt at oplysningerne skal være pålidelige. 

Den lovmæssige regulering af et retvisende billede er med andre ord ikke udtømmende defineret. I års-

regnskabsloven opstilles der i § 13 følgende punkter, som kan være medvirkende til at sikre det retvisende 

billede87: 

 Periodisering 

 Reel og formel kontinuitet 

 Bruttoværdier 

 Neutralitet 

 Klarhed 

Periodisering er udtryk for, at andelsboligforeningens indtægter og udgifter skal vedrøre den rette periode 

for at sikre ensartethed i årsregnskabet. Dette betyder eksempelvis, at der skal være 12 stk. opkrævninger 

af boligafgift, 2 stk. ejendomsskatterater mv. 

Begrebet reel og formel kontinuitet henfører til, at det er den samme regnskabspraksis, der skal anvendes i 

årenes løb samt at sikre, at primo stemmer overens med forrige års ultimo balance. 

I forbindelse med bruttoværdier menes det, at aktiver og passiver samt indtægter og udgifter ikke må mod-

regnes i hinanden. Transaktionerne skal vises særskilt. Eksempelvis skal foreningens mellemregning med 

andelshavere opgøres i henholdsvis tilgodehavender og skyldige, såfremt det er væsentligt. 

Endvidere kræves det, at der i forbindelse med et retvisende billede har været en objektiv, neutral tilgang 

til opstillingen i regnskabet. Dette kan blandt andet komme til udtryk i form af ændringer i eksempelvis 

værdiansættelsen, hvor denne skal føres uanset indvirkningen på foreningens resultatet eller egenkapital. 

Endeligt skal årsregnskabet aflægges klart og overskueligt. Som angivet i årsregnskabsloven § 12 er det kun 

relevante oplysninger, der skal medtages. Uvæsentlige elementer skal således ikke medtages, da det kan 

virke som et forsøg på at forvirre regnskabslæser eller overskygge væsentlige oplysninger. 

Værdiansættelsen af andelsboligforeningens ejendom er tidligere gennemgået, hvor det er angivet, at disse 

i årsregnskabet kan opgøres til kostpris eller dagsværdi. I forbindelse med de udførte interviews er reviso-

rerne blevet udspurgt, om hvilken værdiansættelsesmetode, de mener, er den mest retvisende. 

               _ 
87 Opstillingen er dog baseret på Erhvervsstyrelsens vejledning. 
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Spørgsmålet gik på, hvordan det kan være retvisende at optage en ejendom til dagsværdi? Hele formålet 

med en andelsboligforening er at eje og drive en ejendom. Ud fra dette perspektiv ville det være mest rele-

vant at optage ejendommen til anskaffelsespris, da foreningen ikke kommer til at have salg af ejendommen 

for øje. Hvordan kan det være relevant at værdiansætte ejendommen til dagsværdi, når denne beregning 

er foretaget ud fra, at ejendommen anses som værende en udlejningsejendom og værdiansat ud fra disse 

kriterier? 

Blandt de udspurgte revisorer var der bred enighed om, at dagsværdien var den mest retvisende værdi at 

anvende. En af årsagerne hertil var, at årsregnskabsloven har skiftet fokus til nu at anvende dagsværdi som 

standard, hvor dette tidligere var kostpris. Endvidere blev det påpeget, at selvom det ikke var hele ejen-

dommen, der var til salg på én gang, så var det løbende andele af ejendommen, der blev handlet. Derfor er 

det mest retvisende at optage ejendommen til dagsværdi. Ligeledes blev det pointeret, at i tilfælde af, at 

andelsboligforeningen skal foretage en låneomlægning eller optage ny gæld, er det relevant at anvende 

dagsværdi, da realkreditinstitutter udlåner op til 80 % af ejendommens værdi. Dette er især relevant for 

ældre andelsboligforeninger, der har anskaffet ejendommen til en væsentligt lavere værdi end markedsni-

veauet i dag. 

Ligeledes blev det diskuteret, om det er retvisende at optage prioritetsgælden til kursværdi, hvis foreningen 

ikke har planer om at indfri lånet før tid men i stedet afbetale lånet i overensstemmelse med afbetalings-

planen. Hvis det forventes, at afbetalingsplanen overholdes, bør det skyldige beløb så ikke være selve den 

nominelle restgæld – som reelt er det, der mangler at blive tilbagebetalt? Er det retvisende at optage gæl-

den til amortiseret kostpris, som reelt ikke er udtryk for, hvad der skyldes? 

I denne forbindelse gav revisorerne udtryk for, at det er relevant at opgøre prioritetsgælden til kursværdi i 

de tilfælde, hvor andelsboligforeningen har planer om, inden for en årrække, at omlægge eksisterende lån 

eller stifte yderligere gæld, så det er angivet, hvad gælden kan indfries til dags dato. Endvidere kan det væ-

re relevant, hvis der eksempelvis foreligger en aftale om, at gælden kan kræves indfriet med kort varsel. 
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7.6 Teknisk insolvens 
Efter finanskrisen har der været meget tale om andelsboligforeningers økonomi og om de kan betegnes 

som værende sunde eller usunde. Dette har, som beskrevet tidligere, givet anledning til udarbejdelse af 

Erhvervsstyrelsens vejledning og dertilhørende modelregnskab. 

I forbindelse med sund / usund økonomi er det værd at se nærmere på begrebet teknisk insolvens. Dette er 

et udtryk, der benyttes når gælden er større end formuen. Efter boligboblen bristede i 200888 faldt ejen-

domsværdierne på det danske boligmarked markant. Dette medførte, at dem, der havde finansieret deres 

køb ved hjælp af realkredit- og pengeinstitutter, pludselig havde en gæld, der var langt større end ejen-

dommens værdi. Med andre ord faldt værdien af ejendommen hurtigere, end det var muligt at afdrage på 

gælden.  

Teknisk insolvens betyder i bund og grund, at såfremt man sælger sin ejendom vil man lide et tab, da gæl-

den ikke bliver indfriet fuldt ud.89 Eftersom en andelsboligforening har til formål at eje og drive ejendom-

men, er teknisk insolvens ikke en relevant problemstilling. I forbindelse med de udførte interviews blev det 

endvidere erfaret, at teknisk insolvens og going concern ikke kan sidestilles som samme problemstilling. 

Teknisk insolvens udløser dermed ikke særskilte revisionshandlinger men er blot udtryk for en negativ fri-

værdi. Beregning af foreningens friværdi er lovkrævet i nøgleoplysning P, hvorfor man under alle omstæn-

digheder vil berøre området i forbindelse med revisionen. En negativ friværdi kan være en medvirkende 

faktor til, at revisor ser nærmere på going concern problematikker. Det afgørende er, at foreningen har 

likviditet, så de er i stand til at opretholde den løbende drift og afbetale på gælden uden problemer. Typi-

ske faresignaler for going concern kan være: 

 Årets resultat er negativt og fremtidsudsigterne ikke viser tegn til forbedring af resultatet; 

 Andelsboligforeningens budget stemmer ikke overens med driften, hvorfor der ikke foretages ek-

sempelvis stigning i boligafgift eller lejemål; 

 Uklarhed fra realkredit- eller pengeinstitut vedrørende fremtidig finansiering 

Negativ friværdi ses blandt andet i case 3, hvor det fremgår, at foreningen i regnskabet benytter anskaffel-

sespris i forbindelse med værdiansættelse af ejendommen, men hvor prioritetsgælden er optaget til dags-

værdi, da der foreligger en renteswap af væsentlig betydning. Det medfører således en friværdi på -24 %. 

Af analyser og artikler fra 2012-13 fremgår endvidere, at cirka 10 % af alle andelsboligforeninger er teknisk 

insolvente.90 Det er dermed ikke et sjældent forekommende fænomen. 

  

               _ 
88 http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-opstod-den-danske-boligboble (besøgt 1/5 - 2016) 
89 http://boligejer.dk/tekniskeinsolvens (besøgt 30/4 - 2016) 
90 http://www.business.dk/bolig/oekonomien-er-klemt-i-mange-andelsboliger (besøgt 30/4 - 2016) 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-opstod-den-danske-boligboble
http://boligejer.dk/tekniskeinsolvens
http://www.business.dk/bolig/oekonomien-er-klemt-i-mange-andelsboliger
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7.7 Delkonklusion 
Revisor er, som nævnt i afsnit 4.2, blandt andet reguleret af national og international lovgivning, ISA’er, 

Erhvervsstyrelsen og den danske brancheorganisation FSR – Danske Revisorer. I denne forbindelse er det 

relevant at se nærmere på hvilke instanser, revisor står til ansvar for.  

Revisornævnet er en uafhængig klageinstans, der har til opgave at behandle klager over revisors udførte 

arbejde. Denne instans har beføjelser til at foretage sanktioner i form af bødestraf eller fratagelse af revi-

sors beskikkelse i en periode. Der gennemgås en række sager, hvor revisor både ifalder ansvar men også, 

hvor revisor bliver frikendt. Af sagerne kan det udledes, at revisor straffes i de tilfælde, hvor revisor ikke har 

overholdt de påkrævede formalia, eksempelvis gav det en bødestraf ved overtrædelse af revisors uaf-

hængighed og manglende overholdelse af den anvendte regnskabspraksis. I sager, hvor revisor har under-

bygget sin argumentation og overholdt det opstillede formalia, er revisor blevet frifundet.  

Klager, der vedrører revisors aflønning, erstatningsansvar eller kollegiale klager, behandles i Responsumud-

valget. Denne tager endvidere stilling til, om revisor har arbejdet inden for rammerne af god skik. Denne 

klageinstans har dog ikke mulighed for at straffe revisor, men kan blot konstatere, hvad der kan betegnes 

som god skik eller mangel på samme. Der har kun været en enkelt sag i Responsumudvalget vedrørende 

andelsboligforeninger. Denne handlede om god revisionsskik og hvordan dette skulle fortolkes i forbindelse 

med besvigelser hos administrator samt hvem der skulle rapporteres til, såfremt dette blev opdaget. 

Endvidere bliver værdiansættelsesmetode og det retvisende billede diskuteret. Der blev stillet en påstand 

om, at det mest retvisende billede var at anvende anskaffelsesprisen, da andelsboligforeningen ikke har 

salg af ejendommen for øje. Revisorernes holdning var dog, at det var dagsværdien, der var mest retvisen-

de, da det var de enkelte andele af foreningen, der blev solgt. Endvidere har årsregnskabsloven skiftet fo-

kus fra at anse anskaffelsespris som værende mest retvisende til nu at anse dagsværdi som mest retvisen-

de. 

Endeligt blev det konstateret, at en andelsboligforening godt kan have en sammenhængende og sund øko-

nomi til trods for at denne er teknisk insolvens. Den tekniske insolvens er udtryk for, at der er en negativ 

friværdi i ejendommen – gælden er større end ejendommens værdi. Årsagerne hertil kunne blandt andet 

skyldes renteswap aftaler. Dog blev det konkluderet, at teknisk insolvens ikke var at sidestille med going 

concern problematikker. 
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8.0 Konklusion 
Denne del af afhandlingen er opdelt i to afsnit: konklusion og perspektivering. 

I konklusionen vil de opnåede resultater i forbindelse med afhandlingens redegørelser og analyser blive 

opsummeret for at give en samlet, konkret besvarelse af problemformuleringens hoved- og delspørgsmål. I 

perspektiveringen vil tanker og ideer vedrørende afhandlingens emne blive gengivet, samt det vil blive dis-

kuteret, hvordan afhandlingen kunne have udviklet sig ud fra ændringer i afgrænsningen og fokus i projek-

tet. 

 

8.1 Konklusion 
For at man kan udtale sig om den overordnede problemformulering: 

”Hvilke udfordringer og risici har revisor i forbindelse med revision af regnskaber for andels-

boligforeninger, herunder med fokus på revision af værdiansættelse? ” 

Er det vigtigt først at stifte bekendtskab med begrebet ”andelsboligforening”. En andelsboligforening er et 

fællesskab af andelshavere, der sammen ejer og driver en ejendom. Andelsboliger er en unik konstruktion 

på det danske boligmarked og hertil er tilknyttet en særlovgivning i form af andelsboligloven. Af denne 

fremgår det, at foreningens formue skal opgøres ud fra nogle bestemte værdiansættelsesmetoder. Ejen-

dommens værdi kan opgøres på følgende tre metoder: 

 Anskaffelsespris 

 Valuarvurdering 

 Offentlig ejendomsvurdering 

Da afhandlingen har fokus på værdiansættelse, er det også værd at bemærke, at der ligeledes stilles krav til 

opgørelsen af prioritetsgælden. Ved anvendelse af anskaffelsespris optages denne til nominel restgæld. 

Ved de andre metoder indregnes denne til kursværdi. 

Andelsboligforeninger vedtager på generalforsamlingen en bestyrelse, som er ansvarlig for den daglige drift 

af foreningen. Denne bestyrelse kan ifalde ansvar i tilfælde, hvor denne har gjort fejl, som medfører, at 

andelshavere lider et tab. Dette medfører ofte, at andelsboligforeninger anvender en professionel admini-

strator, for på den måde at mindske den administrative byrde, samt ansvaret i forbindelse hermed. 

Foruden det generelle kendskab til andelsboligforeninger er det også vigtigt at have kendskab til de lov-

mæssige reguleringer vedrørende årsregnskabet. Andelsboligforeninger aflægger årsregnskab efter regn-

skabsklasse A i årsregnskabsloven, hvor der er meget frie rammer til udarbejdelsen. I forbindelse med vær-

diansættelse af ejendommen er der i denne lovgivning to metoder: 

 Kostpris 

 Dagsværdi 

Som det fremgår, er der uoverensstemmelse imellem andelsboligloven og årsregnskabsloven. Endvidere 

opstiller årsregnskabsloven en tredje mulighed i forbindelse med opgørelse af prioritetsgælden, nemlig til 

amortiseret kostpris. I forbindelse med revisionen er det derfor vigtigt, at revisor er opmærksom på forskel-

lighederne imellem værdiansættelsen i årsregnskabet og værdiansættelsen i noten vedrørende andelsbolig-

foreningens formue.  
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Et af de unikke elementer ved andelsboliger på boligmarkedet er at disse har en maksimalpris.  Beregnin-

gen af andelskronen er bestyrelsens ansvar. Denne beregnes dog ud fra foreningens formue, som opgøres 

af revisor. Revisor kan dermed ifalde ansvar, såfremt der sker fejl i denne opgørelse. 

Endvidere er det lovreguleret at andelsboligforeningers regnskab skal indeholde bestemte nøgletalsoplys-

ninger, hvilket skal sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på markedet for andelsboliger. Der skal 

således i forbindelse med revisionsplanlægningen tages højde indsamling af oplysninger til opfyldelse af 

disse krav. 

Da revisor er underlagt revisorloven og dertilhørende internationale regnskabsstandarder, ISA’er, skal revi-

sors arbejde udføres i overensstemmelse hermed. Andelsboligforeninger er som udgangspunkt ikke revisi-

onspligtige. Det fremgår dog typisk af foreningens vedtægter at årsregnskabet skal revideres af en god-

kendt revisor. 

I forbindelse med en revision af en andelsboligforening skal revisor vurdere, om der er tale om en opgave, 

som revisor har kompetence, ressourcer og tid til at påtage sig. Endvidere skal der foretages klientaccept og 

revisionsplanlægning før revisionen kan udføres. Da der er særlig lovgivning vedrørende opgørelsen af 

ejendommens værdi og prioritetsgæld, tages der højde for dette i planlægningsfasen. Ved udførelse af revi-

sionen udføres substanshandlinger, da der som regel ikke foreligger administrative systemer internt i an-

delsboligforeningen. 

Revisor afslutter sin revision i form af en påtegning på årsregnskabet samt et revisionsprotokollat til an-

delsboligforeningen. Revisor har i påtegningen mulighed for at afgive forskellige typer af konklusioner og 

med forskellige typer af modificeringer i form af forbehold eller supplerende oplysninger. Revisor anvender 

typisk et forbehold eller afgiver en erklæring med manglende konklusion i tilfælde, hvor der ikke kan opnås 

et revisionsbevis for værdiansættelsen af ejendommen.  

Overordnet skal revisor være opmærksom på at overholde de generelle retningslinjer, der udstedes i form 

af revisionsstandarder. Af disse fremgår der blandt andet handlinger, revisor kan anvende for at opnå revi-

sionsbevis, der understøtter revisors arbejde og udtalelser. I forbindelse med værdiansættelsesmetoderne 

er det vigtigt, at revisor nøje skelner imellem årsregnskabet og andelsboligforeningens formue. Det er vig-

tigt, at revisor kontrollerer valuarvurderinger grundigt ved at teste de opstillede forudsætninger.  

I forbindelse med andelsboligforeninger kan revisor blive stillet til ansvar, såfremt årsregnskabet er udar-

bejdet fejlagtigt. Dette kan være i tilfælde, hvor revisor har afgivet påtegning om, at årsregnskabet er retvi-

sende og uden væsentlige fejl, hvor der så efterfølgende opdages en fejl. I et sådant tilfælde kan revisor 

blive erstatningsansvarlig, såfremt der er nogle der, på baggrund af fejlens omfang, lider et tab. Dette vil 

typisk fremkomme i de tilfælde, hvor revisor har foretaget en fejl i forbindelse med revision af andelsbolig-

foreningens opgørelse af andelskronen. 

Af Responsumudvalget og Revisornævnet fremgår det, at der ikke bliver behandlet mange sager i forbindel-

se med revisors ansvar over for andelsboligforeninger. De udvalgte cases konkluderer, at revisor typisk får 

en bødestraf i de tilfælde, hvor formalia ikke overholdes.  

Af de foretagne interviews med godkendte revisorer, kan det udledes at samtlige var af den holdning at det 

mest retvisende billede i forbindelse med opgørelse af ejendommens værdi, er til dagsværdi. Årsagerne 

hertil er blandt andet at da der er tale om handler af dele af ejendommen, giver det den bedste indikation 

af en markedspris såfremt ejendommen optages til dagsværdi. 
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Problematikken i forbindelse med revision af dagsværdien for en ejendom er dog stor, da den generelle 

holdning blandt de interviewede revisorer var, at revisor ikke har de rette værktøjer eller kompetencer til at 

udfordre de konkrete valuarvurderinger. Revisor kan i forbindelse med sin revision gennemgå nogle af for-

udsætningerne i vurderingen, hvilket indebærer en sandsynliggørelse og følsomhedsanalyse på de bagved-

liggende tal. Endvidere kan kvadratmeterprisen sammenholdes med referenceejendomme, enten angivet i 

valuarvurderingen eller ved ejendomme revisor har kendskab til. Ved interview med en velkendt valuar, 

blev disse handlinger bekræftet som værende mulige for revisor at udfordre. 

Den generelle holdning til revision af prioritetsgælden var at dette skete over til årsopgørelse fra realkredit-

instituttet. Et enkelte revisionskontor adskilte sig dog, da de gik ind og kontrollerede de bagvedliggende 

tilknyttede obligationslån. Ligeledes gennemgår afhandlingen renteswap aftaler, hvor disse ligeledes bliver 

afstemt til en opgørelse fra realkredit- eller pengeinstituttet. 

Det kan således konkluderes at størstedelen af revisors risiko knytter sig til opgørelse af foreningens for-

mue efter andelsboligloven, samt vedrørende kritisk stillingtagen til valuarvurderinger.  
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8.2 Perspektivering 

8.2.1 Spekulation 
Som nævnt i indledende afsnit var udgangspunktet med andelsboligforeninger at sikre billige boliger til den 

danske arbejderklasse. Ser man på andelsboligmarkedet i dag, er dette dog nu præget af spekulation om 

hurtige skattefri gevinster. Da værdiansættelsesmetoderne åbner op for store udsving i andelskronebereg-

ningen, kan det medføre, at nogle købere går ud og specifikt leder efter andelsboligforeninger, der anven-

der anskaffelsespris eller offentlig ejendomsvurdering i forbindelse med andelskroneberegningen. Såfremt 

de får erhvervet andelsbeviset, forsøger de at udøve indflydelse i foreningen for at få gennemtrumfet, at 

man skal anvende en valuarvurdering, da disse som oftest vil være højere end anskaffelsespris eller offent-

lig ejendomsvurdering. 

Såfremt det lykkes køber, vil andelskronen derved typisk forhøjes og der kan sælges med en gevinst.  

En af måderne, hvorpå dette undgås, er i andelsboligforeningernes vedtægter, hvor det kan være angivet, 

at andelshaver kun må eje et enkelt andelsbevis eller at det er krævet, at andelshaver bor i lejligheden. 

Nogle købere kan have et brændende ønske om at købe en bestemt andel. Da prisen på andelen er be-

grænset til andelskronen samt eventuelle forbedringer, kan der være et incitament til, at folk finder kreati-

ve løsninger for at betale en højere pris.  

I forbindelse med interviewet med en professionel valuar var det hans holdning, at så længe andelene blev 

handlet til et sted mellem 80-100 % af den maksimalt beregnede andelskrone, var han overbevist om, at 

det var den korrekte værdiansættelse på ejendommen. I forbindelse med hans vurderinger undersøgte han 

dermed også handlerne af andele i foreningen samt liggetiden. Såfremt han kan se, at samtlige handler 

bliver solgt til den maksimale pris inden for ganske kort tid, er det hans holdning, at ejendommen er vurde-

ret for lavt og at der er grobund for en højere vurdering.  

Ved handler til prisen er han således sikker på, at der forekommer sorte handler. Et eksempel på en sort 

handel kan eksempelvis være, at køber tilbyder at købe et møbel eller lignende til en væsentligt forhøjet 

værdi i forhold til, hvad dette reelt er værd. 

I skrivende stund, 8. maj 2016, er markedet for andelsboliger i København tilnærmelsesvist støvsuget for 

andele til salg. Ved en søgning på www.boligsiden.dk kun med kriteriet ”Andelsbolig” og ”København By” 

fremkommer 88 lejligheder. 

Dette kan vise en tendens til, at andelsboligforeningerne ikke har problemer med at få solgt deres andele. 

Ligeledes kan det indikere, at andelsboligerne ikke nødvendigvis bliver solgt igennem ejendomsmæglere. 

Tidligere var der langt større praksis for, at man blev skrevet på en venteliste, således at andelsboligfor-

eningen havde en liste over mulige købere. 

Det kan også diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt at have en ejendomsmægler inde over sagen. Andelen 

kan sælges til én bestemt pris, hvorfor der ikke er behov for en værdiansættelse. Ejendomsmæglers rolle er 

i denne forbindelse blot at formidle kontakt imellem køber og sælger. Der kan ses flere eksempler på ande-

le, der sælger via www.dba.dk eller SelvSalg på www.boliga.dk. 

 

http://www.boligsiden.dk/
http://www.dba.dk/
http://www.boliga.dk/
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8.2.2 Omdannelse til ejerlejligheder 
Som beskrevet i afsnit 2.2, var den oprindelige tanke bag andelsboligforeninger at skabe billige boliger til 

den danske befolkning. Siden de første andelsboliger blev bygget, har der været en konstant udvikling i 

hvordan en andelsboligforening blev defineret og opfattet.  

Hvor det tidligere blev betragtet som et fællesskab, bolig og hjem er der nu en tendens til at folk ser det 

som en investering, hvor der forventes en værdistigning over tid – ligesom en typisk ejerlejlighed / bolig.91 

Som tidligere beskrevet kan der således forekomme spekulation i forbindelse med andelsbeviserne, hvor 

man køber et andelsbevis i en forening hvor der ikke anvendes valuarvurdering og herefter forsøger at få 

ændret foreningens praksis således at der fremadrettet anvendes valuarvurdering. Som oftest vil valuar-

vurderingen være højere end offentlig ejendomsvurdering og anskaffelsesprisen, hvorfor andelskronen vil 

stige og forøge andelenes værdi. 

Problematikken med andelsboligforeningerne er selve låneforholdene og de varierende værdiansættelser 

af ejendommene. Ifølge professor på Københavns Universitet, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, er det 

ikke længere en holdbar boligløsning i dagens Danmark. Problematikken ligger blandt andet i at det er fler-

tallet der bestemmer finansieringsformen i andelsboligforeningen. 92 Og da andelshaverne kun hæfter med 

deres indskud, medfører det at långiver ikke har sikkerhed i lånene.  

Ligeledes kan andelshaver ikke give sikkerhed i andelsbeviset, hvorfor der udelukkende kan ske finansiering 

hvilket i øjeblikket er dyrere end via realkreditinstitutter.  

               _ 
91 Påstand!? Find materiale der understøtter… 
92 http://finanswatch.dk/Finansnyt/article8183832.ece (Set 1. maj 2016) 

http://finanswatch.dk/Finansnyt/article8183832.ece
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