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Tilsynets omfang 

Vi har foretaget en gennemgang samt vurdering af følgende materiale: 

• Regnskaberne for 2014 vedrørende: 

 Postfunktionærernes Andels-Boligforening (1/1 – 31/12 2014) 

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 2014) 

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 2014) 

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 gennemgang 
af organisationens regnskab, da tilsynsforpligtelsen - jf. § 107 i gældende bekendtgørelse om drift af al-
mene boliger m.v. - påhviler Hillerød Kommune. 

 

 Den selvejende almene ældreboligorganisation ”Ellen Marie” (1/1 – 31/12 2014) 

Vor gennemgang har omfattet årsregnskabet for 2013 vedrørende 26 almene lejemål (ejerlejlighed 1), 
Vesterbrogade 3C, Gilleleje. 

 

 Boligselskabet Rosenvænget (1/10 – 30/9 2013) 

Afdelingerne: 

- 840, Kirsebærhaven 

- 841, Præstevænget 
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- 842, Helsingegården 

- 843, Trongården 

- 844, 4x4 ældreboliger 

- 845, Helsingevej/Parkvænget/Kongensgave 

- 846, Søfryd – bofællesskab 

- 847, Bofællesskab Haragergård 

- 848, Aktivitetshus 

- 849, Birkeparken 

- 851, Askly 

- 852, Haragergård 

 
 
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 – 30/6 2014) 

 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 
 

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  
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• 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 2014 - 31/12 
2014 

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

Akk. Resultatkonto  Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er Glostrup 

Afdeling 13 - 181.299 kr. - 60.895 kr. Fragået opsamlet resultat - konto 
407 

Afdeling 17 + 76.633 kr. + 274.437 kr. Henlagt til opsamlet resultat - konto 
407 

Der er ingen yderligere kommentarer til gennemgangen af det forelagte regnskabsmateriale. 
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Arbejdernes Andels Boligforening, regnskabsperiode 1/1 2014 - 31/12 2014 

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

Akk. Resultatkonto Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er København 

Afdeling 56 - 6.968 kr. - 6.968 kr. Fragået opsamlet resultat - konto 
407 

Afdeling 57 - 9.636 kr. -1.776.364 kr. Tillagt tidligere års underskud, 
konto 407 

Afdeling 93 + 426.281 kr. + 625.813 kr. Tillagt tidligere års overskud, konto 
407 

Afdeling 94 + 235.476 kr. + 454.217 kr. Tillagt tidligere års overskud, konto 
407 

Rate - C 

I relation til gennemgangen af de forelagte regnskaber skal vi – såfremt der ikke afholdes styringsdia-
logmøde med Boligforeningen - anbefale, at Gribskov Kommunes tilsyn i samarbejde med Københavns 
Kommune, som er hjemsteds- og tilsynskommune i forhold til Boligforeningen AAB, afklarer, hvorvidt: 

• den pr. 31/12 2013 konstaterede negative likviditet (ca. 3,6 mio. kr.) i afdeling 56 til fulde 
dækkes ind af senere lånoptagelse vedrørende de af revisor nævnte igangværende renove-
ringssager, om hvilke der samtidig kan konstateres en underfinansiering på ca. 3,7 mio. kr. 

• de af revisor anførte forhold (afdeling 56 og afd. 57) vedrørende ”alene fuldmagt” til bank-
konto fremadrettet korrigeres således, at fuldmagter gives til to i forening, alternativt at der 
gives en alene fuldmagt med begrænset hæve rettighed. 
 

Der er ikke yderligere kommentarer til gennemgangen. 
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Boligselskabet Nordsjælland, regnskabsperiode 1/1 2014 - 31/12 2014 

 Resultat (+ 
overskud, - un-
derskud) 

Akk. Resultat-
konto 

Disponering  

Boligorgani-
sation 

  Tilsynskommune er 
Hillerød 

 

Afd. Brygger-
vej 8 

+ 130.870 kr. + 258.897 kr. Tillagt tidligere års 
overskud - konto 407 

 

Afd. Bypor-
ten 

+ 98.738 kr. + 248.475 kr. Tillagt tidligere års 
overskud - konto 407 

 

Afd. Brygger-
parken 

+ 866.333 kr. +2.371.204 Tillagt tidligere års 
overskud - konto 407 

 

Afd. Høbjerg-
parken 

    + 22.279 
kr.  

+ 88.343 kr. Tillagt tidligere års 
overskud - konto 407 

 

Rate – C 

Revisor anfører vedrørende afdeling Bryggerparken, at der er underfinansiering vedrørende forbed-
ringsarbejder omkring byggeskade. Underfinansiering udgør 432.689 kr. og vil - jfr. revisor – blive fi-
nansieret ved afslutning af byggesagen. 

Der er ikke yderligere kommentarer til gennemgangen. 

 

Den selvejende almene ældreboliginstitution ”Ellen Marie”, regnskabsperiode 1/1 
2014 - 31/12 2014 

Resultat  

(+ overskud, - un-
derskud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

- 49.493 kr. - 49.288 kr. Fragået tidligere års overskud, konto 407 

Der er ikke yderligere kommentarer til gennemgangen. 
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Boligselskabet Rosenvænget, regnskabsperiode 1/10 2013 - 31/9 2014 

 Resultat (+ over-
skud, - underskud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er Frederikssund 

Afd. 840, Kirse-
bærhaven 

+ 25.259 kr. + 5.440 kr. Fragået tidligere års underskud, 
konto 407 

Afd. 841, Præste-
vænget 

+ 133.563 kr. + 198.396 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 842, Helsin-
gegården 

         + 368.030 kr.  + 796.096 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 843, Trongår-
den 

+ 78.043 kr. + 518.989 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 844, 4x4 æl-
dreboliger 

- 128.684 kr. - 182.292 kr. Tillagt tidligere års underskud, 
konto 407 

Afd. 845, Helsige-
vej m.fl. 

- 175.712 kr. - 177.509 kr. Tillagt tidligere års underskud, 
konto 407 

Afd. 846, Søfryd-
bofællesskab 

- 16.558 kr. - 16.558 kr. Henlagt til resultatkonto, konto 
407 

Afd. 847, Bofæl-
lesskab Harager-
gård 

- 12.009 kr. + 1.293kr. Fragået tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 848, Aktivi-
tetshus 

+ 8.198 kr. + 22.575 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 849, Birke-
parken 

+ 168.377 kr. + 263.996 kr. Tillagt tidligere års overskud, 
konto 407 

Afd. 851, Askly - 70.348 kr. - 70.348 kr. Henlagt til resultatkonto, konto 
407 

Afd. 852, Harager-
gård 

- 1.026.944 kr. - 1.026.944 kr. Henlagt til resultatkonto, konto 
407 

Ved et evt. kommende styringsdialogmøde og/eller drøftelse med Frederikssund Kommune, der er 
hjemstedskommune i forhold til Boligselskabet Rosenvænget, bør følgende forhold belyses: 

Afdelinger med Lejetab – Rate C 

(Aktuelt for afdelingerne 842, 843, 846, 847 og 852) 

Udgifterne til tab ved lejeledighed er afholdt af selskabets dispositionsfond. Der bør løbende ske op-
følgning i forhold til afdelingernes lejetab, og der bør fra Gribskov Kommunes side være særlig op-
mærksomhed omkring lejetab vedrørende ældreboliger, da disse – som udgangspunkt – er en kommu-
nal udgift. 
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Manglende henlæggelser/huslejeforhøjelser – Rate C 

I henhold til revisor samt bestyrelsens årsberetning bør økonomien bl.a. styrkes gennem øget henlæg-
gelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse vedrørende afdelingerne 840, 841, 843, 844, 845, 848, 
851 og 852. 

Herudover skal der være opmærksomhed omkring anbefaling af øgede henlæggelser/huslejer vedrø-
rende:  

- istandsættelse ved fraflytning i afdeling 841 

- afvikling af underskud i afdeling 845 

- øgede løbende driftsudgifter i afdeling 844, 851 og 852 

 

Der bør fremadrettet være fokus på henlæggelsernes tilstrækkelighed. 

 

Boligforeningen VIBO, regnskabsperiode 1/7 2013 - 30/6 2014 

 Resultat (+ over-
skud, - underskud) 

Akk. Resultatkonto Disponering 

Boligorganisation   Tilsynskommune er København 

Afd. 210 - 46.952 kr. - 84.792 kr. Tillagt tidligere års underskud - 
konto 407 

Afd. 211 - 2.550 kr. + 44.425 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 212 - 21.456 kr. + 242.949 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 213     + 16.949 kr.  + 135.037 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 214 + 53.938 kr. + 358.443 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 216 0 kr. 0 kr. Byggebalance (10.976.914 kr.) 

Afd. 225    - 418.728 kr. + 29.607 kr. Fragået tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 238   + 214.385 kr. + 855.280 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 265     + 15.677 kr. + 56.033 kr. Tillagt tidligere års overskud - 
konto 407 

Afd. 266    + 52.682 kr. + 43.089 kr. Fragået tidligere års underskud, 
konto 407 

Afd. 267     - 64.899 kr. - 322.093 kr. Tillagt tidligere års underskud - 
konto 407 
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Afd. 268     + 32.932 kr. + 20.381 kr. Fragået tidligere års underskud - 
konto 407 

Afd. 270    - 250.801 kr. - 660.485 kr. Tillagt tidligere års underskud, 
konto 407 

Afd. 293     - 56.841 kr. + 65.697 kr. Fragået 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 C 

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 211, 212, 213, 214, 225, 238 og 265.  

 

Overskudsdisponering ved underfinansiering – Rate C 

En afdelings regnskabsmæssige overskud skal, jf. driftsbekendtgørelsens § 74 stk. 1, anvendes til dæk-
ning af underfinansiering eller til dækning af eventuelt underskud på resultatkontoen. 

Det er i følgende afdelinger konstateret, at overskud er henlagt til resultatkonto på trods af, at afde-
lingen i forhold til forbedringsarbejder m.m. er underfinansieret: 

• Afd. 213 

Overskud 16.949 kr. er tillagt resultatkontoens overskud fra tidligere år – underfinansierede 
forbedringsarbejder udgør 12.715 kr. 

• Afd. 214 

Overskud 53.938 kr. er tillagt resultatkontoens overskud fra tidligere år – underfinansierede 
forbedringsarbejder udgør 509.125 kr. 

 

Revisors notater - Rate C 

- Afdelinger med negativ resultatkonto medfører delvist illikvide henlæggelser i afdelingerne 
210, 267 og 270. Herudover har afdelingerne 212 og 225 delvist illikvide henlæggelser, som 
følge af pengebindinger i tilgodehavender vedr. fraflytninger 

- Utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning vedrørende afdelingerne 268 og 
270 
(i sidstnævnte afd. har dette medført en ikke budgetteret driftsudgift på 13.047 kr.) 

- Ikke tilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning vedrørende afdelingerne 211, 214, 265, 
266 og 268. Som følge heraf har afdeling 266 måttet udgiftsføre mindre tab i driften. Det be-
mærkes, at afdelingerne er kommunalt anviste ældreboliger, hvormed kommunen dækker et 
eventuelt tab, dog ikke forbrugsafgifter 


