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1.  Indledning 

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Ejerforeningen Strandslot for 2018, der om-

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet, der er aflagt efter 

ejerforeningens vedtægter og beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis, udviser følgende resultat, aktiver 

og egenkapital: 

 

Resultat     -124.345 kr.  

Aktiver     1.512.137 kr. 

Egenkapital  950.273 kr. 

 

2.  Konklusion på revisionen af årsregnskabet 

Revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder om revision og yderligere krav 

ifølge dansk revisorlovgivning med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver 

et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af ejerfor-

eningens aktiviteter i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter og beskrivelsen i anvendt regn-

skabspraksis. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til at modificere vores konklusion, fremhæve forhold eller rapporte-

ring om ledelsesansvar mv. i vores påtegning på årsregnskabet. 

 

3.  Revisionen af årsregnskabet 

Vores revision har primært været baseret på substanshandlinger (analyser og detailtest via stikprøver) 

udført i forbindelse med regnskabsafslutningen. De udførte handlinger og resultatet af vores revision på 

de væsentligste områder i regnskabet er omtalt i afsnittet ”Revision af væsentlige poster i årsregnskabet” 

nedenfor. 

 

Funktionsadskillelse  

Ejerforeningens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, gør 

det ikke muligt at etablere en effektiv intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af ar-

bejdsopgaverne mellem de ansatte. Foreningens bogholder har i regnskabsåret haft eneprokura til forenin-

gens bankkonti, hvorved vedkommende har kunnet disponere over foreningens midler uden yderligere god-

kendelse. I forbindelse med skift af bogholderifunktion er bogholderens rettigheder til at foretage betalinger 

fjernet således at disse nu skal godkendes af kasseren. Vores revision er som udgangspunkt ikke baseret på 

foreningens interne kontroller. Vi skal derfor understrege, at der ikke er - eller kun er begrænsede - mulighe-

der for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrolle-

rende funktion. Vi skal anbefale, at bestyrelsen regelmæssigt gennemgår bogføringen og kontoudtog for de 

likvide beholdninger. Vi anbefaler endvidere, at der som fast procedure kun kan foretages udbetalinger til 

kreditorer, som er godkendt af bestyrelsen. 

 

Besvigelser  

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, 

at der efter dennes vurdering ikke er betydelig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlin-

formation som følge af besvigelser.  

 

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser 

af formodede besvigelser, og har bekræftet dette skriftligt over for os i ledelsens regnskabserklæring. 

 

Det skal bemærkes, at vi i forbindelse med revisionens gennemførelse har foretaget stikprøvevis gennemgang 

af bilagsmaterialet, og vi har ikke konstateret forhold som indikerer, at besvigelser er foretaget. 
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Uanset ovenstående skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en sådan risiko 

er påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Ledelsens kontroller er især vigtige i foreninger, der ikke har 

etableret effektiv funktionsadskillelse, fordi det som udgangspunkt øger muligheden og risikoen for besvigel-

ser.  

 

Overholdelse af love og øvrig regulering 

Under vores revision har vi forespurgt ledelsen om lovgivning, hvor en eventuel manglende overholdelse 

vil kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet, samt om ledelsens kendskab til eventuel over-

trædelse af sådan lovgivning  

 

Ledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til overtrædelse af sådan lovgivning, og har bekræftet dette 

over for os i ledelsens regnskabserklæring.   

 

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om over-

trædelse af lovgivning eller anden regulering af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 

 

Ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet  

Revisionen har ikke givet anledning til korrektion af væsentlig fejlinformation. 

4.  Ledelsens regnskabserklæring 

Som led i revisionen har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os. I regnskabserklæringen har 

den ledelse blandt andet bekræftet følgende i overensstemmelse med de aftalte vilkår: 

 

  At ledelsen har opfyldt deres ansvar for at udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede 

i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

 

  At ledelsen har givet os adgang til al den information, som ledelsen er bekendt med er relevant for 

udarbejdelsen af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold samt yderli-

gere information, som vi har anmodet om. 
 

  At ledelsen har givet os ubegrænset adgang til personer i foreningen, som vi har fastslået, det er 

nødvendigt at indhente revisionsbevis fra. 
 

  At alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i årsregnskabet 

 

5.  Revision af væsentlige poster i årsregnskabet 

Vi skal i det følgende redegøre for handlinger og konklusioner på vores revision af de væsentligste og mest 

risikofyldte poster i årsregnskabet.  

 

Vores revisionsstrategi er tilpasset således, at der for øvrige områder, hvor risikoen for væsentlig fejlinforma-

tion er vurderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandlinger.  

 

Resultatopgørelse 

Foreningen har for året 2018 realiseret et underskud på kr. 124.345 i forhold til et budgetteret overskud på 

kr. 315.921 og et overskud på kr. 363.067 i 2017. I forhold til 2017 er udviklingen præget af udgifter til reno-

vering af spa’en for kr. 431.049. Herudover har der været højere omkostninger til rengøringsservice. For-

eningen har i 2018 også anvendt flere omkostninger til reklame samt inkassoomkostninger.  

 

Fælles- og serviceafgifter 

Fælles- og serviceafgifter er fastsat på generalforsamlingen i forbindelse med gennemgang og godkendelse 

af budgettet. Vi har kontrolleret, at de bogførte fælles- og serviceafgifter stemmer til budgettet for 2018. 
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Debitorer 

Foreningen har pr. 31. december 2018 tilgodehavende fælles- og serviceafgifter for kr. 562.039 mod kr. 

539.198 i 2017. Saldoen udgøres af kr. 318.739 ej forfalden forudfaktureret fælles- og serviceafgifter, mens 

kr. 243.300 vedrører overforfalden saldo, heraf kr. 87.218 for Ejerforeningen Strandslots egne uger i 2018. 

Der er hensat kr. 151.109 vedrører overforfaldent tilgodehavende hos øvrige delejere pr. 31. december 

2018. 

 

Likvide beholdninger og bankgæld 

Indeståender i pengeinstitutter pr. 31. december 2018 er afstemt til årsopgørelse. 

 

Gæld 

Vi har gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb. Det er vores vurdering, at det 

afsatte beløb samlet set er uden væsentlige fejl eller mangler. 

 

6.  Revisionens formål og omfang 

Det er vores opgave at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab og på det grundlag udtrykke en kon-

klusion om, hvorvidt det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter samt beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet omfatter anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

 

7.  Revisors ansvar 

Vi vil udføre vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision (ISA’er) og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis 
for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af års-
regnskabet. 
 
På grund af de iboende begrænsninger i revisionen kombineret med de iboende begrænsninger i intern 
kontrol er der en uundgåelig risiko for, at væsentlige fejlinformationer ikke bliver opdaget, selv om revisi-
onen er behørigt planlagt og udført i overensstemmelse ISA’erne.  
 
Ved risikovurderingen overvejer revisor den interne kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse 
af et årsregnskab, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kon-
trol. Vi vil imidlertid underrette ledelsen skriftligt om eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som 
vi har konstateret under revisionen. Denne rapportering vil sædvanligvis ske via vores revisionsprotokollat 
for den udførte revision. 
 

Revisionen kan forventes udført primært i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. Eventuelle revi-
sionshandlinger i årets løb vil således alene være af forberedende art med henblik på at kunne planlæge 
arbejdet ved årets afslutning. Vi kan i den forbindelse også vælge at foretage uanmeldte revisionshandlin-
ger, herunder beholdningseftersyn. Udfører vi revision i årets løb, herunder beholdningseftersyn, vil vi 
rapportere resultater heraf, såfremt de udførte handlinger giver grundlag for konklusioner. 
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8.  Ledelsens ansvar  

Vores revision vil blive udført på det grundlag, at ledelsen anerkender og forstår dens ansvar for: 
 

 At udarbejde et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ejerforenin-
gens vedtægter og beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis 

 Den interne kontrol, som ledelsen fastlægger som nødvendig for at muliggøre udarbejdelsen af et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl 

 At give os: 
o Adgang til al den information, som ledelsen er bekendt med er relevant for udarbejdelsen 

af årsregnskabet, såsom registreringer, dokumentation og andre forhold 
o Yderligere information, som vi måtte anmode ledelsen om til brug for revisionen 
o Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som vi finder det nødvendigt at indhente 

revisionsbevis fra. 
 
Vi vil som led i vores revision anmode ledelsen om skriftligt at bekræfte udtalelser til os i forbindelse med 
revisionen. Denne bekræftelse vil blive omtalt i protokollatet for årsregnskabet. 

 

9.  Rapportering om den udførte revision 

Påtegning på årsregnskabet 
Ved afslutning af revisionen afgiver vi en påtegning med vores konklusion om årsregnskabet. Formen på 
og indholdet af vores påtegning vil afhænge af resultatet af revisionen af årsregnskabet, herunder om det 
der er behov for modifikationer, fremhævelser og/eller rapportering om ledelsesansvar mv. 
 

Bliver vi under vores revision bekendt med forhold, som giver begrundet formodning om, at medlemmer 

af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører forenin-

gen, vil vi i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen § 7 give oplysning om ledelsesansvar mv. i 

tilknytning til påtegningen. Vi skal endvidere give oplysning om eventuel manglende opfyldelse af bogfø-

ringslovens bestemmelser, som vi er blevet opmærksom på under revisionen, herunder bestemmelserne 

om opbevaring af regnskabsmateriale. 

 

Vi gør særskilt opmærksom på, at de forhold, vi som revisorer gennem vores arbejde får kendskab til, er 

omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt. Tilsvarende gør vi opmærksom på, at revisors dokumen-

tation, som ligger til grund for revisionspåtegningen, er revisors arbejdspapirer. 

 

Rapportering til foreningens ledelse 

Ifølge de internationale standarder er vi pålagt, når det er relevant, at kommunikere bl.a. følgende forhold 

til foreningens ledelse: 

 

 Vores holdning til betydelige kvalitative aspekter af de anvendte regnskabsprincipper, herunder an-

vendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og oplysninger i regnskabet 

 Betydelige vanskeligheder, som vi måtte støde på under revisionen 

 Betydelige forhold opstået ved revisionen, og som har været drøftet eller genstand for korrespondan-

ce med ledelsen 

 De skriftlige udtalelser, vi anmoder om fra ledelsen, samt 

 Andre forhold, der måtte være opstået under revisionen, og som efter vores vurdering er af den øver-

ste ledelses interesse. 

 

I overensstemmelse med revisorloven vil vores rapportering finde sted i form af en revisionsprotokol. 
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10.  Øvrige krav til rapportering 

Økonomisk kriminalitet og hvidvask 

Bliver vi under vores revision bekendt med, at ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser i 

tilknytning til udførelsen af dennes hverv for foreningen, og at forbrydelsen vedrører betydelige beløb 

eller i øvrigt har en grov karakter, har vi ifølge revisorloven § 22 pligt til straks at underrette den øvrige 

ledelse, hvis denne består af flere personer og indføre dette i revisionsprotokollatet. Reagerer ledelsen 

ikke, er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og 

International Kriminalitet (SØIK).  

 

Vi er ligeledes forpligtet til direkte at underrette SØIK, såfremt der opstår mistanke om, at Foreningen 

bliver anvendt til hvidvask af penge eller er involveret i finansiering af terrorisme. 

 

11.  Lovpligtig kvalitetskontrol 

Vi er underlagt regler om lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket blandt andet medfører, at Erhvervsstyrelsen 

udpeger en anden revisor til at foretage kvalitetskontrol af vores arbejde. Ligeledes er vi underlagt intern 

overvågning, der bliver udført af vores kolleger. Dette betyder, at dokumentationen, der bliver udvalgt til 

kvalitetskontrol, kan omfatte vores dokumentation for revisionen af Foreningens regnskab. Kvalitetskon-

trollanter, eksterne som interne, er underlagt tavshedspligt i samme omfang, som vi er. 

 

12.  Undersøgelsesadgang 

Revisorloven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for – uden retskendelse – at kræve undersøgelse og ran-
sagning hos revisor samt kræve udlevering af arbejdspapirer, protokoller, korrespondance mv., hvis styrel-
sen vurderer, at vi som revisorer har overtrådt eller vil overtræde bestemmelserne i revisorloven. 

Medarbejderne i styrelsen har ligeledes tavshedspligt. 

 

13.  Andre ydelser 

Ud over vores revision af årsregnskabet har vi ydet assistance med: 

 

 Opstilling af årsregnskabet 

 

14.  Afslutning 

Vi kan oplyse følgende: 

 

 At vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og  

 At vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

 

 
 

Rønne, den 10. marts 2019 
Bornholms Revision A/S 

Godkendt revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 37 85 84 98  

 
 

Jens-Otto A. Sonne              Henrik Westh Thorsen 
Statsautoriserede revisorer 
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Nærværende revisionsprotokol, side 58 – 65, er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen  

den 10. marts 2019. 

 

I bestyrelsen: 

 
 

_______________________        _______________________        _______________________ 
                  Jens Ahm                                             Brian Sønderby                             Mai-Britt Hedegaard              

 
 

                                       _______________________        _______________________ 
                                                      Bent Lynge                                      Lisbet Willmarst  

 

 

 
 
 


