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Tilsynets omfang 

Vi har foretaget en gennemgang samt vurdering af følgende materiale: 

• Regnskaberne for 2015 vedrørende: 

 Postfunktionærernes Andels-Boligforening (1/1 – 31/12-2015) 

Afdeling: 

   - 13, Møllen, Græsted Hovedgade 23 A - C m.fl. 

   - 17, Højager, Højager 7 -41 

 

Boligorganisationen Postfunktionærernes Andels-Boligforening har hjemsted i Glostrup Kommune. Der 
er derfor ikke foretaget gennemgang af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. § 107 i 
gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. - påhviler Glostrup Kommune.  
 

 Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) (1/1 – 31/12-2015) 

Afdelingerne: 

- 56, Lindevej 

- 57, Toftevangen 141 

- 93 og 94, Skovgårdsvej 38 

Boligselskabet AAB har hjemsted i Københavns Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennemgang af 
organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. § 107 i gældende bekendtgørelse om drift af al-
mene boliger m.v. - påhviler Københavns Kommune. 
 

 Boligselskabet Nordsjælland (1/1 – 31/12-2015) 

Afdelingerne: 

- Byporten, Frederiksborgvej 21 A – P 

- Bryggervej 8, Bryggervej 8 

- Bryggerparken, Bryggerengen 100-168, 101 - 147 og Bryggerparken 1-60 

- Høbjergparken, Høbjergparken 1-25 

Boligselskabet Nordsjælland har hjemsted i Hillerød Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennem-
gang af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. § 107 i gældende bekendtgørelse om 
drift af almene boliger m.v. - påhviler Hillerød Kommune. 

Det er konstateret, at boligselskabet har indgået administrationsaftale med Boligkontoret Danmark 
med virkning fra 1. januar 2015. 

 

 Den selvejende almene ældreboligorganisation ”Ellen Marie” (1/1 – 31/12-2015) 

Vor gennemgang har omfattet årsregnskabet for 2015 vedrørende 26 almene lejemål (ejerlejlighed 1), 
Vesterbrogade 3C, Gilleleje. 
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 Boligselskabet Rosenvænget (1/10-2014 – 30/9-2015) 

Afdelingerne: 

- 840, Kirsebærhaven – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 841, Præstevænget – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 842, Helsingegården – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 843, Trongården – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 844, 4x4 ældreboliger – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 845, Helsingevej/Parkvænget/Kongensgave – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 846, Søfryd – bofællesskab – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 847, Bofællesskab Haragergård – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 848, Aktivitetshus 

- 849, Birkeparken – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 851, Askly – sammenlagt i ny afdeling 858 fra 1/10-2014 

- 852, Haragergård 

- 858 - Gribskov 

 
 
Boligselskabet Rosenvænget (afdelingerne har tidligere været registreret under ”Boligselskabet af 
1961 i Helsinge”) har hjemsted i Frederikssund Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennemgang 
af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. § 107 i gældende bekendtgørelse om drift af 
almene boliger m.v. - påhviler Frederikssund Kommune. 
 

 Boligforeningen VIBO (1/7-2014 – 30/6-2015) 

Afdelingerne: 

-    210, Hestehaven II 

-    211, Hestehaven III 

-    212, Bavne Ager 

-    213, Langedam 

-    214, Ny Skovsminde 

-    216, Skovsmindeparken 2 

-    225, Ahornvænget I og II 

-    238, Græsted Have 

-    265, Nellerupgårds Allé 

-    266, Kastanie Alle 

-    267, Åblinghøj 

-    268, Rågevej 

-    270, Ramsager 

-    293, Hestehaven 
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Boligselskabet VIBO har hjemsted i Københavns Kommune. Der er derfor ikke foretaget gennemgang af 
organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. § 107 i gældende bekendtgørelse om drift af al-
mene boliger m.v. - påhviler Københavns Kommune. 

Ud over regnskaberne har gennemgangen endvidere omfattet: 

• revisionsprotokollat 

• bestyrelsens årsberetning  

• vedligeholdelsesplaner (i det omfang disse er modtaget) 

• henlæggelser  

 

Ved gennemgangen har vi påset, at regnskaberne er aflagt i overensstemmelse med gældende regler.  

Herunder bl.a. om der: 

• foreligger noter til de konti i regnskabet, som foreskrevet i driftsvejledningen 

• er sket korrekt behandling af over-/underskud 

• er udarbejdet vedligeholdelsesplaner for mindst 10 år 

• er sammenhæng mellem indestående på henlæggelseskontiene og de foreliggende vedlige-
holdelsesplaner 

• i bestyrelsens årsberetning er nævnt forhold, som der ved udførelsen af det økonomiske 
tilsyn skal tages stilling til 

 

Vi har endvidere påset, at der foreligger: 

• revisionspåtegning  

• bestyrelsens godkendelse 
 

 
Postfunktionærernes Andels-Boligforening, regnskabsperiode 1/1-2015 - 31/12- 
2015 

 Resultat (+ over-
skud, - under-
skud) 

Akk. Resultatkonto  Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er Glostrup 

Afdeling 13 + 33.906 kr. - 26.989 kr. Fragået tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 17 + 33.473 kr. + 218.403 kr. Tillagt tidligere års overskud - konto 
407 

Der er ingen yderligere kommentarer til gennemgangen af det forelagte regnskabsmateriale. 
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Arbejdernes Andels Boligforening, regnskabsperiode 1/1-2015 - 31/12-2015 

 Resultat (+ over-
skud, - under-
skud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er København 

Afdeling 56 + 144.520 kr. + 138.552 kr. Fragået tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 57 + 725.923 kr. - 709.441 kr. Fragået tidligere års underskud, 
konto 407 

Afdeling 93 - 117.880 kr. + 405.933 kr. Fragået tidligere års overskud, 
konto 407 

Afdeling 94 + 14.516 kr. + 359.733 kr. Tillagt tidligere års overskud, konto 
407 

 

Overfinansiering - Rate C 

Revisor har i sin bestyrelsesafrapportering vedrørende afdeling 56 og 57 anført, at der for begge afde-
lingers vedkommende har fundet en overfinansiering sted vedrørende de igangværende forbedringsar-
bejder. 

I afdeling 56 udgør overfinansieringen 180.332 kr. – revisor har fået oplyst, at overfinansieringen vil 
blive nedbragt i 2016 i forbindelse med, at byggeregnskabet afsluttes. 

Overfinansieringen i afdeling 57 udgør 44.602 kr. – revisor har fået oplyst, at overfinansieringen afvik-
les ved modregning i kommende års tilgange på forbedringsarbejdet. 

Almindeligvis bør der ikke finde overfinansiering sted i forbindelse med forbedringsarbejder. Udgifter 
til disse arbejder kan – hvis de løber over en længere periode – dækkes ind enten via lån i selskabets 
dispositionsfond eller via et midlertidigt byggelån, hvorefter den endelige finansiering via realkredit 
sker i forbindelse med godkendelse af byggeregnskab. 

I ovenstående tilfælde må formodes, at revisor er opmærksom på forholdene i den fremadrettede re-
vision, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt, at Gribskov Kommune foretager yderligere. 

 

Anden kapitalfremskaffelse 

Revisor har konstateret, at der i drifts- og vedligeholdelsesplan for såvel afdeling 56 som afdeling 57 
budgetteres med anden kapitalfremskaffelse. 

For afdeling 56 oplyses, at der i 2026 budgetteres med en kapitalanskaffelse på ca. 1,2 mio. kr. – og 
samtidig anfører revisor, at afdelingen i henhold til drifts- og vedligeholdelsesplanen har utilstrække-
lige henlæggelser på konto 401 i år 2016 og frem efter. 

Omkring afdeling 57 har revisor noteret, at der i afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan er budget-
teret med anden kapitalfremskaffelse i år 2017 med ca. 4,3 mio. kr. og ca. 8,3 mio. kr. igen i år 2025. 

Det er overfor revisor oplyst, at det endnu ikke er besluttet, hvordan vedligeholdelsesarbejderne skal 
finansieres. 

I relation til ovenstående vedrørende anden kapitalanskaffelse, skal vi – såfremt der ikke afholdes sty-
ringsdialogmøde med Boligforeningen - anbefale, at Gribskov Kommunes tilsyn i samarbejde med Kø-
benhavns Kommune, som er hjemsteds- og tilsynskommune i forhold til Boligforeningen AAB, søger af-
klaret nærmere omkring de af revisor anførte forhold vedrørende afdeling 56 og 57.  
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Det bør så tidligt som muligt afklares, hvilken indflydelse de fremadrettede planlagte arbejder får på 
lejernes fremtidige huslejer. 

Der er ikke yderligere kommentarer til gennemgangen. 

 

Boligselskabet Nordsjælland, regnskabsperiode 1/1-2015 - 31/12-2015 

 Resultat (+ 
overskud, - un-
derskud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er Hillerød 

Afd. 81 Bryggervej 8 + 3.090 kr. + 219.313 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 80 Helsinge Byport - 4 kr. + 198.551 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 83 Bryggerparken + 216.977 kr. +2.086.558 Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 84 Høbjergparken + 27.587 kr.  + 95.091 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Revisors notater: - OK! 
 

Bryggerparken: 

Revisor anfører, at tidligere omtalte byggeskadesag er afsluttet, og at de samlede udgifter udgjorde 
ca. 3,2 mio. kr. Af disse har Byggeskadefonden ydet erstatning med ca. 1,8 mio. kr. – forskelsbeløbet 
på ca. 1,4 mio. kr. – oplyser revisor - er afholdt af henlæggelser til periodisk vedligeholdelse og forny-
elser.  

 

Høbjergparken: 

Revisor oplyser, at afdelingen har lånt penge af boligselskabets dispositionsfond til fremrykket drifts-
tiltag. Beløbet er - i lighed med tidligere år - registreret som forbedringsarbejder, og afvikles via en 
årlig afskrivning/tilbagebetaling til dispositionsfonden med 132 t.kr. 

Der er ikke yderligere kommentarer til gennemgangen. 

 

Den selvejende almene ældreboliginstitution ”Ellen Marie”, regnskabsperiode 
1/1-2015 - 31/12-2015 

Resultat  

(+ overskud, - un-
derskud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

- 4.026 kr. - 53.314 kr. Tillagt tidligere års underskud, konto 407 

Der er ikke yderligere kommentarer til disponering. 
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Afvikling af underskud 
 
I henhold til gældende regler skal en afdelings underskud afvikles over 3 år. 

Regnskabet for 2014 udviste et underskud på 49.493 kr. Det er i relation til nuværende gennemgang 
kontrolleret, hvorvidt dette underskud er indregnet til afvikling i budget 2016. 

Almindeligvis afvikles underskud via regnskabets konto 133.1 – der synes ikke optaget afvikling i bud-
gettet for 2016. 

Det anbefales, at institutionen udbedes forklaring herom, og det ligeledes sikres, at afvikling kan ske, 
jf. gældende regler. 
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Boligselskabet Rosenvænget, regnskabsperiode 1/10-2014 - 31/9-2015 

 Resultat        
(+ overskud, - 
underskud) 

Akk. Resultat-
konto 

Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er Frederikssund 

Afd. 840, Kirsebærhaven 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 841, Præstevænget 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 842, Helsingegården               0 kr.  0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 843, Trongården 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 844, 4x4 ældreboliger 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 845, Helsigevej m.fl. 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 846, Søfryd-bofælles-
skab 

0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 847, Bofællesskab Ha-
ragergård 

0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 848, Aktivitetshus -219.210 kr. - 201.634 kr. Fragået tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 849, Birkeparken 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 851, Askly 0 kr. 0 kr. Sammenlagt med ny afdeling 858 
pr. 1/10 2014 

Afd. 852, Haragergård + 38.646 kr. - 988.298 kr. Fragået tidligere års underskud, 
resultatkonto, konto 407 

Afd. 858, Gribskov + 576.453 kr. + 974.092 kr. Henlagt til resultatkonto, konto 
407 

Ovennævnte sammenlægninger er, jf. Revisor, godkendt på afdelingsmøderne i alle nævnte afdelinger 
samt af organisationsbestyrelsen.  

Den fælles åbningsbalance pr. 1. oktober 2014 for afdeling 858 er - jf. revisor - kontrolleret uden be-
mærkninger. 
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Revisor oplyser vedrørende afdeling: 

858 – Gribskov (– rate C) 

”Den tidligere afdeling 842 Helsingegården har registreret et tilgodehavende på t.kr. 433 hos Gribskov 
Kommune, som hidrører fra fællesdrift og istandsættelse af lejemål for årene 2012/2013 og 
2013/2014.  

Administrator har endnu ikke fremsendt opgørelse og opkrævning af tilgodehavenderne til Gribskov 
Kommune, hvilket vi skal henstille til sker snarest tillige med opgørelsen for året 2014/2015, som udvi-
ser et tilgodehavende på t.kr. 225”. 

 

BDO tilsyn: 

Vi er ikke vidende om, hvorvidt der er sket afregning i efterfølgende regnskabsår – men hvis ikke, bør 
Gribskov Kommune tage forholdet op til drøftelse og nærmere afklaring af, hvorvidt de anførte beløb 
skal afregnes eller ej.  

 

Boligforeningen VIBO, regnskabsperiode 1/7-2014 - 30/6-2015 

 Resultat (+ over-
skud, - underskud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er København 

Afd. 210 + 68.584 kr. + 6.792 kr. Fragået tidligere års underskud - 
konto 407 

Afd. 211 + 12.047 kr. + 56.473 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 212 - 25.612 kr. + 217.337 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 213     + 59.235 kr.  + 194.272 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 214 + 76.426 kr. + 434.869 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 216 - 82.100 kr. - 82.100 kr. Resultatkonto 407 (1ste drift år) 

Afd. 225    - 131.764 kr. - 102.157 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 238   - 256.087 kr. + 599.193 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 265     + 29.031 kr. + 85.063 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 266    + 36.650 kr. + 29.739 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 267     - 17.301 kr. - 140.394 kr. Tillagt tidligere års underskud - 
konto 407 
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Afd. 268     + 25.996 kr. + 46.376 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 270    - 157.328 kr. - 782.813 kr. Tillagt tidligere års underskud, 
konto 407 

Afd. 293    + 168.487 kr. + 234.184 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

 

Ved et evt. kommende styringsdialogmøde og/eller drøftelse med Københavns Kommune, der er hjem-
stedskommune i forhold til Boligforeningen VIBO, bør følgende forhold belyses: 

 
Afvikling af opsparet overskud (gentagelse fra tidligere år) – Rate B 

I forbindelse med et evt. kommende styringsdialogmøde bør selskabet forholdes, at opsparet overskud 
skal afvikles og overføres som ekstraordinær indtægt på driftsregnskabet over en periode på maks. 3 
år. 

Forholdet er generelt og konstateret vedrørende afdelingerne 212, 213, 214, 238, 265 og 293.  
 
Da forholdet er tilbagevendende fra tidligere år, bør der – hvis ikke boligselskabet orienteres – overve-
jes en drøftelse med tilsynet i Københavns Kommune.  
 
I relation til anførte kan oplyses, at revisor afslutter sin kommentar om manglende afvikling af drifts-
over-/underskud således: 

”Vi skal fortsat anbefale, at resultatafvikling indarbejdes i budgetterne fremover”. 

 

Revisors øvrige notater – Rate C 

Utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (konto 402) vedrørende afdelingerne 
212,213,216,266,267 og 270, hvilket har bevirket ikke budgetterede driftsudgifter (konto 117) i samt-
lige de nævnte afdelinger.  

Udgifterne er i nævnte rækkefølge afholdt således: 14.410 kr., 3.247 kr., 10.934 kr., 21.812 kr., 
67.018 kr. og 129.351 kr.  

Revisor anbefaler, at der i fremtiden etableres tilstrækkelige henlæggelser. 

 

Øvrige forhold – Rate C 

Vi har i de fremlagte regnskaber konstateret forholdsvis store udgifter vedrørende tab ved fraflytnin-
ger (konto 130.1/405). De konstaterede tab har – på nær afdeling 210 - ikke medført ikke budgette-
rede driftsudgifter, idet de alle er dækket af afdelingens tidligere henlæggelser samt af selskabets   
dispositionsfond. 

(I afdeling 210 er der driftsudgiftsført 3.134 kr.) 
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Der bør dog fremadrettet være fokus på forholdet i følgende afdelinger: 

Afdeling 130.1 tab v/fraflytning Udgift pr. m2 Hensat ultimo 

210, Hestehaven 2 19.333 kr.  9,00 kr. 0 kr. 

212, Bavne Ager 281.950 kr. 117,72 kr. 53.949 kr. 

213, Langedam 108.938 kr.  45,56 kr. 70.203 kr. 

225, Ahornvænget I+II 191.572 kr. 39,58 kr. 115.527 kr. 

238, Græsted Have 275.281 kr. 55,79 kr. 295.702 kr. 

267, Åblinghøj 65.319 kr. 30,37 kr. 86.394 kr. 

270, Ramsager 94.384 kr. 31,35 kr. 12.991 kr. 

293, Hestehaven 1 222.558 kr. 54,38 kr. 0 kr. 

Jf. gældende regelsæt skal tab udover 319 kr. (2015 sats) pr. lejemålsenhed dækkes af Dispositions-
fonden. 

Der budgetteres i kommende regnskabsår med mindre hensættelser til området i samtlige de nævnte 
afdelinger. 

 

 


