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Sonderjyllands Revision

1. Revision af ärsrapporten for 2010

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer har vi foretaget den vedtasgtsbestemte revision af

ärsrapporten for 2010 for Andelsboligforeningen Fjordglimt. Ärsrapporten viser et resultat pä 16.603 kr.

og en egenkapital pä 2.849.316 kr.

2. Konklusion pä det udferte revisionsarbejde samt revisionspätegning

Den udf0rte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspä-

tegningen.

Säfremt andelsboligforeningens bestyrelse godkender ärsregnskabet i den foreliggende form, vil vi

forsyne denne med f01gende revisionspätegning:

"Vi har revideret ärsregnskabet for Andelsboligforeningen Fjordglimt for regnskabsäret 1. Januar 2010 -
31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter.
Ärsregnskabet aflasgges efter ärsregnskabsloven's bestemmelser samt foreningens vedtasgter. Revisionen
omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Bestyrelsens ansvar for ärsregnskabet
Andelsboligforeningens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflsegge et ärsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med ärsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflaegge et
ärsregnskab, der giver et retvisende billede uden vaesentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl samt valg af en hensigtsmasssig regnskabspraksis og ud0velse af
regnskabsmsessige sk0n, som er rimelige efter omstasndighederne.

Revisors ansvar for den udfarte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om ärsregnskabet pä baggrund af vor revision. Vi har udf0rt
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraever, at vi lever
op til etiske krav samt planlaegger og udfbrer revisionen med henblik pä at opnä h0j grad af sikkerhed for,
at ärsregnskabet ikke indeholder vaesentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnä revisionsbevis for de belob og oplysninger, der er anf0rt i
ärsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risikoen for vassentlig fejlinformation i ärsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
andelsboligforeningens udarbejdelse og aflseggelse af et ärsregnskab, der giver et retvisende billede, med
henblik pä at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke med det
formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af bestyrelsen, er passende,
og om de af bestyrelsen ud0vede regnskabsmaessige sk0n er rimelige, samt en vurdering af den samlede
praesentation af ärsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnäede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vor opfattelse, at ärsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver,
passiver og fmansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af andelsboligforeningens
aktiviteter for regnskabsäret 1. Januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med ärsregnskabsloven
samt foreningens vedtaegter."

3. Revisionens formal og udferelse
Revisionens formal er at päse, at ärsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens
krav, foreningens vedtasgter samt almindelig anerkendt regnskabspraksis, herunder at ärsregnskabet giver
et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fmansielle stilling samt af resultatet af forenin-
gens aktiviteter for regnskabsäret.

Revisionen af ärsregnskabet har vaeret tilrettelagt og udf0rt i overensstemmelse med danske revisions-
standarder.

Revisionen skal sikre, at ärsregnskabet ikke indeholder vassentlig fejlinformation, og har primaert omfat-
tet vaasentlige regnskabsposter og omräder, hvor der er risiko for vaesentlige fejl, herunder foretagne
regnskabsmasssige skan.

Som forberedelse til revisionen af ärsregnskabet for 2010 har vi draftet forventningerne til den 0kono-
miske udvikling for 2010 med bestyrelsen, herunder risici relateret til foreningens aktiviteter. Vi har end-
videre droftet risici forbundet med regnskabsaflasggelsen og de tiltag, bestyrelsen har ivaerksat til styring
heraf.

Vi har pä baggrund heraf udarbejdet en strategi for revisionen med henblik pä at mälrette vores arbejde
mod risikofyldte omräder. Vi har ikke identificeret regnskabsposter og omräder, hvortil der efter vor op-
fattelse knytter sig sasrlige risici for vassentlige fejl og mangler i ärsregnskabet og bestyrelsesberetningen

Revisionen er udf0rt ved stikpraver med henblik pä at efterprave, hvorvidt ärsregnskabets oplysninger og
be!0bsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og do-
kumentation herfor.

Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede ärsregnskab opfylder lovgivnin-
gens og vedtaegternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabs-
praksis, bestyrelsen regnskabsmasssige sk0n samt bestyrelsens afgivne oplysninger i 0vrigt.

Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopg0relsens poster samt en sammenligning af
resultatopg0relsen med tidligere ärs resultatopg0relser. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist
os om de opf0rte aktivers tilh0rsforhold til foreningen, om deres tilstedevasrelse samt om deres forsvar-
lige vaerdiansaettelse. Vi har päset, at de forpligtelser, der os bekendt pähviler foreningen, er rigtigt
udtrykt i ärsregnskabet. Vi har endvidere päset, at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt, samt at
ärsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fmansielle stilling samt af
resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsäret.

~
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I overensstemmelse med danske revisionsstandarder har vi revideret begivenheder indtruffet efter regn-

skabsärets ud!0b. Formälet med revisionsarbejdet pä dette omräde er at kontrollere, om vassentlige begi-
venheder efter regnskabsärets ud!0b er kommet til udtryk enten i selve regnskabsposterne.

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i ärets 10b. Idet alle transaktioner foretages via konto
i foreningens bankforbindelser og karakteren af de 0vrige revisionshandlinger, som vi har udf0rt, er det
vor opfattelse, at et uanmeldt beholdningseftersyn ikke vil bibringe yderligere revisionsmaessig overbe-
visning og dokumentation.

4. Forretningsgange og intern kontrol

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

Som f01ge af det begreensede antal medarbejdere i foreningens administration er det ikke muligt at
adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer.

Der foreligger derfor en risiko for, at der opstär tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens
administration, og der kan herved opstä tab. Vor revision kan ikke afs!0re disse fejl med sikkerhed.

Konstaterer vi under vor revision uregelmaessigheder, vil vi udvide revisionen med henblik pä at afklare
ärsagen til de fundne uregelmasssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vor revision af ärsrapporten for

2010 afdaekket uregelmaessigheder, men som anfbrt kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmasssigheder
ikke forekommer.

5. 0vrige arbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen af ärsregnskabet har vi bistäet foreningen med udarbejdelsen af
ärsregnskabet.

Vi har endvidere i forbindelse med revisionsarbejdet ydet assistance med udarbejdelse af bestyrelsens
forslag til budget for det kommende är samt ydet assistance med opg0relsen af andelsvasrdien.

6. 0vrige oplysninger

I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret
i ärsregnskabet i den foreliggende form, fordi bestyrelsen vurderer dem som vaerende uvaesentlige bade
enkeltvis og sammenlagt for ärsregnskabet som helhed.

Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i ärsregnskabet i den foreliggende form.

I forbindelse med revisionen har vi forespurgt bestyrelsen om risikoen for, at ärsregnskabet kan
indeholde vaesentlige fejl som f01ge af besvigelser, samt hvorvidt ledelsen har kendskab til konstaterede
eller formodede besvigelser.

Bestyrelsen har oplyst, at der efter bestyrelsens vurdering ikke er sasrlig risiko for besvigelser, og at
foreningen i forhold til foreningens st0rrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljo, der afdaekker
risikoen for vassentlig fejlinformation i ärsregnskabet, herunder fejlinformation forärsaget af besvigelser.
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Bestyrelsen har endvidere oplyst, at man ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser.

l forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vaekker
mistanke om besvigelser af betydning for ärsregnskabet.

7. Ledeisens regnskabserklaering
I overensstemmelse med danske revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklaering fra foreningens
ledelse til bekrasftelse af ärsregnskabets fuldstaendighed.

8. Revisors erklaering

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

at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og
at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Padborg, den 24. februar 2011

S0nderjyllands Revision
Statsautoriseretrevisionsaktieselskab

Claus Thomsen
Statsaut. revisor

Forelagt for bestyrelsen den /201l

Stig Museth Anna Olesen Jan Lorentzen
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