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Den uaf hangige revisors erklaring
Til boligorganisationens bestyrelse og kommunalbestyrelsen
Konklusion

vi har revideret side 11-13 ibyggeregnskabet (skema c) for Kolstrup Boligforening med skaringsdato

pr. 1. april 2011. Byggeregnskabet udviser en anskaffersessum pe 14.935 t.kr. Byggeregnskabit
er ud,
arbejdet i overensstemmelse med bekendtgorelse om st6tte til almene boliger m.v. af 14. december

2077.

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle vesentlige henseender er udarbejdet ioverensstemmelse med bekendtgorelse om stotte til almene boliger m.v. af 14. december 2011.

Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderllgere krav, der er galdende iDanmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionJn
udfores
p5 grundlag af bestemmelserne i bekendtgorelse om stotte til almene boliger m.v. af 14.
december
2011. Vores ansvar ifolge djsse standarder og krav er nermere beskrevei i revisionspEtegningens afsnit
"Revisors ansvar for revisionen af byggeregnskabet,,. Det er vores opfattelse, at det opn6lde ievisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhangighed
Vi er uafhengige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBArs etiske regler) og de yderligere krav, der er galdende i Danmark, ligesom vi hjr opfyldt vores 6vrige etiske forpligtelser ihenhold til disse regler og krav.

Fremhavelse af ,orhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis
vihenleder opmarksomheden p5, at byggeregnskabet er udarbejdet for at h.ielpe Kolstrup Boligforening med at opfylde kommunalbestyrelsens krav. som folge heraf kan byggeregnskabet vare uegnet til
andet formAl.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrorende dette forhold.

Ledelsens ansvar f or byggeregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et byggeregnskab i overensstemmelse med bekendtg6relse
om stotte til almene boliger m.v. af 14. december 2011. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et byggeregnskab uden vesenflig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar lor revisionen af byggeregnskabet
Vores mal er at opna ho.igrad af sikkerhed for, om byggereqnskabet som helhed er uden vesenflig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklaering med en konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udfores ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderliqere krav, der er
geldende iDanmark, samt standarderne for offen ig revision, jf. bestemmelserne ibekendtgorelse om
stotte tll almene boliger m.v. at 14. december 2011, altid vil afdekke vesentlig fejlinformation, n8r s3dan findes. Fejlinformationer kan opste som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesent,
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pe de okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne treffer pA grundlag af byggeregnskabet.
Som led ien revision, der udfores ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark, samt standarderne for offen ig revision, if. bestemmel,
serne i bekendtgorelse om stotte til almene boliger m.v. af 14. december 2011, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentliq fejlinformation i byggeregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pe disse
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risici samt opnar revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vasenflig fejlinformation forarsaget aibesvig;lser er hojere
end ved vasentlig fejlinformation forErsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvargelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.
Opn6r vi forstielse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger. der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
Tager vistilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledersen, er passende, samt om de
regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmassige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydeiige mang16r
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Sonderborg, den 16. december 2019
ERNsr & YoUNG
Godkendt Revisiohspartnersetskab

CVR-nr.30 70 02 28

n Thi

tatsaut. revi
mne31429

2

i

