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benhavn

edelsens regnskabserkl ring
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for
Andelsboligforeningen Absalonsgade 24 for det regnskabsår, som sluttede 31. de ember 2 1 .
Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmel
se med årsregnskabsloven.
i bekræfter efter bedste viden og overbevisning f lgende for old
1.

i ar givet
a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre for old, som vi
er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
b. derligere information til brug for revisionen, som ar anmodet os om, og
. ubegrænset adgang til ersoner, som ar fundet det n dvendigt at ind ente bevis fra.

2.

Alle transaktioner er blevet registreret i bogf ringen og er afs ejlet i årsregnskabet.

3.

i ar o l st om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan inde olde væsent
lig fejlinformation som f lge af besvigelser.

4.

i ar o l st om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi
er bekendt med, og som åvirker foreningen og involverer best relsen, medarbejdere, der ar bet
delige roller i for old til intern kontrol i foreningen, eller andre ersoner, vor besvigelser kunne
ave en væsentlig indvirkning å årsregnskabet.

.

i ar o l st om al information i relation til åståede eller formodede besvigelser, som åvirker års
regnskabet, og som vi ar fået o l st af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

.

i ar o l st om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende over oldelse af love
og vrige reguleringer, vis indvirkning b r overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

.

i ar o l st om al information i relation til databesk ttelseslovgivningen.
melserne eri over oldes.

.

i ar o l st om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, vis indvirkning kræves over
vejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt be andlet
og o l st i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

.

rsregnskabet inde older ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsent
lige udeladelser i for old til lovgivningens o l sningskrav.
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1 . De bet delige forudsætninger, som vi ar anvendt til at ud ve regnskabsmæssige sk n, erunder
dem, der er målt til dagsværdi, er rimelige.
11. Alle begiven eder, der er indtruffet efter balan edagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering
af eller o l sning om, er blevet reguleret eller o l st.
12.

i ar ikke kendskab til begiven eder eller for old, der ligger efter regnskabs eriodens udl b, som
kan rejse bet delig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.

13. Alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og
referater af best relsesm der er stillet til rådig ed.
14.

oreningen ar o f ldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende o f ldelse kan ave væsentlig
indvirkning å årsregnskabet.

1 . Der ar ikke været overtrædelse af noget m ndig eds åbud eller krav, der kan ave væsentlig ind
virkning å årsregnskabet.
1 .

oreningen ar ikke modtaget kontantbetalinger å .
kr. eller derover, vad enten disse kon
tantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indb rdes forbundne, eller der er tale om n samlet
betaling.

1 . Der er ingen laner eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller
klassifikationen af aktiver og for ligtelser i årsregnskabet.
1 .

amtlige aktiver er indregnet i balan en. Aktiverne er til stede, til rer foreningen og er forsvarligt
målt, erunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der viler å akti
verne.

1 .

oreningens aktiver er ikke be æftet med ejendomsforbe old eller er antsat ud over det omfang,
der er o l st i årsregnskabet.

2 . Alle for ligtelser, såvel aktuelle for ligtelser som eventualfor ligtelser, er indarbejdet og o l st i
årsregnskabet. ndvidere er alle garantier og sikker edsstillelser over for tredjemand o l st i års
regnskabet.
21. Der er ingen verserende eller truende retssager.
22. Der er ingen formelle eller uformelle antsætninger af foreningens likvide be oldninger og investe
ringskonti. Der er ingen finansieringsaftaler ud over dem, som er o l st i årsregnskabet.
23.

oreningens ka italberedskab vurderes at være tilstrækkeligt, og foreningen forventes at fortsætte
driften i overskuelig fremtid. rsregnskabet er aflagt i overensstemmelse ermed.
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24.

oreningen ar tegnet de forsikringer, der under ens ntagen til foreningens for old sk nnes at være
tilstrækkelige til at dække foreningens eventuelle skadessituationer.

2 . Alle foreningens transaktioner i regnskabsåret er foretaget å normale forretningsmæssige vilkår.
2 . Alle fejl og mangler, der er blevet forelagt foreningen i forbindelse med revisionen af årsregnskabet,
er godkendt og korrigeret af foreningen.
2 .

evisor er bem ndiget til at foretage sådanne beregninger, ændringer og rettelser i forbindelse med
bogf ring og regnskabsaflæggelse, som er n dvendige af ens n til o f ldelse af lovkrav, erunder
klassifikationskrav og krav til bilaget til selvangivelsen samt af ens n til o f ldelse og efterlevelse
af den fastlagte regnskabs raksis, erunder kontinuiteten i regnskabsmæssige sk n.

ben avn, den 2 . maj 2 2
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