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Til   

Gribskov Kommune  

 

Vi har efter aftale foretaget gennemgang af de forelagte regnskaber for året 2011/2012 vedrø-
rende offentligt støttet boligbyggeri i Gribskov Kommune.  

 

1 Generelt 

1.1 Formål 
Gennemgangen har til formål at opfylde byrådets tilsynsforpligtelse over for de i kommunen 
beroende boligselskaber/selskabsafdelinger. Gennemgangen foretages i henhold til gældende 
regler herom, jf. bestemmelserne om tilsyn i lov om almene boliger.  

Opmærksomheden skal henledes på, at vor gennemgang alene omfatter det regnskabsmæssige 
tilsyn, og ikke det “tekniske” tilsyn - tilsyn med den vedligeholdelsesmæssige tilstand, jf. al-
menboliglovens § 166 og driftsbekendtgørelsens § 117. Det “tekniske” tilsyn forudsættes udført 
af kommunen. 

Det skal anføres, at vi ikke har foretaget revision af regnskaberne, men at vi alene har foreta-
get den gennemgang og de vurderinger, der i henhold til de gældende bestemmelser om tilsy-
nets udførelse er foreskrevet. 

 

1.2 Lovgrundlaget for tilsynet 
Grundlaget for tilsynet er følgende: 

 Lov om almene boliger m.v. 

 Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 

 Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om drift af almene boliger m.v. 
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2 Tilsynets omfang 

Vi har foretaget en gennemgang samt vurdering af følgende materiale: 

Regnskaberne for 2011/2012 vedrørende: 

• Boligselskabet af 1961 i Helsinge 

Tilsynet omfatter gennemgang af organisationsregnskab samt 11 afdelinger + byggebalance 
for endnu ikke drifts igangsat afdeling 
 
 

Udover regnskaberne har gennemgangen endvidere omfattet: 

• revisionsprotokollat 

• bestyrelsens årsberetning  

• vedligeholdelsesplaner (i det omfang de har foreligget) 

• 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 (i det omfang de har foreligget) 

• 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 

(de modtagne regnskaber er udtræk fra LBFs regnskabsdatabase, hvorfor de ikke er modta-
get i underskrevet stand. Gribskov Kommune bør sikre sig, at regnskaberne er behørigt un-
derskrevet, evt. ved at rekvirere de underskrevne sider ved Boligselskabet) 
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3 Anbefalinger m.m. til forvaltningen 

Udsendelse og behandling af meddelelse til boligselskaberne 
Der bør umiddelbart efter byrådets behandling foretages udsendelse af meddelelser til de en-
kelte boligselskaber. Samtidig bør fastsættes en svardato, der ikke ligger for langt ude i frem-
tiden (anbefalet max. 1 måned fra udsendelse). 

Forvaltningen skal foretage opfølgning på, om besvarelserne indkommer – og hvis ikke, tage 
kontakt til regnskabsføreren i de enkelte boligselskaber og rykke for svar.  

Ved modtagelse bør forvaltningen forvisse sig om, at alle meddelelsens punkter er besvaret i 
tilstrækkelig omfang, og at eventuelle krav om indsendelse af manglende materiale, oplysnin-
ger m.m. er sket, som ønsket.  

Forvaltningen bør i øvrigt forholde sig kritisk til boligselskabernes besvarelser – og gerne i 
umiddelbar tilknytning til modtagelsen af disse reagere, såfremt der forekommer mangler eller 
utilstrækkelig redegørelse i forhold til de fremsatte punkter. 

 

 

4 Afrapportering 

I efterfølgende kapitel redegøres for tilsynets gennemgang i et underkapitel for hver enkelt 
boligorganisation. De enkelte kapitler er overordnet opdelt i afsnit således: 

1. Revisors forbehold 

2. Revisors supplerende oplysninger 

3. Generelle forhold nævnt i revisionsprotokollatet 

4. Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt 

5. Herudover er i relation til tilsynet konstateret 

Afsnittene vil alene fremkomme, såfremt vi finder årsag til at belyse emner herunder. 

I kapitel 5 vil alene blive anført revisors forbehold og supplerende oplysninger samt de forhold, 
som ikke er i overensstemmelse med gældende regelsæt for området. Konklusionsdelens punk-
ter vil omhandle de områder, som vi mener, særskilt skal meddeles det enkelte boligselskabs 
bestyrelse.  

Nærværende rapport vedlægges bilag, hvori nævnes konstaterede mindre væsentlige forhold, 
som ikke er i direkte strid med gældende regelsæt, og som ikke umiddelbart har en væsentlig 
betydning for regnskabet eller for Gribskov Kommune som garant.  

Forholdene vil i de fleste tilfælde være vurderet egnet til forelæggelse for boligselskabets re-
præsentanter i forbindelse med de fremadrettede dialogmøder. 

De nævnte forhold vil således efterfølgende skulle tilrettes af enten boligselskabets administra-
tion eller selskabets revisor.  

(Boligselskabets administration meddeler egen revisor, hvilke forhold der fremadrettet skal 
forholdes til). 
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5 Om gennemgangen af de enkelte regn-
skaber kan vi oplyse følgende: 

5.1 Boligselskabet af 1961 i Helsinge, regnskabsperiode 
1/4-2011 - 30/9-2012 (18 måneder, bemærk æn-
dret regnskabsår!) 

Regnskabet for boligorganisationen samt afdelingerne er revideret og påtegnet af revisor.  

Jf. revisionsprotokollatet, dateret af revisor den 1/2 2013, har revisionen ikke givet anledning 
til forbehold. Der er afgivet supplerende oplysninger til byggebalance for afdeling 2322.  
 

5.1.1 Revisors supplerende oplysninger 

• Afdeling 2322-Frederiksborgvej 42-46 

Revisor skriver således i sin påtegning: 

”Balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september 
2012. Først når byggeriet er afsluttet, og byggeregnskabet er revideret, kan vi udtale os 
om den endelige anskaffelsessum. Gribskov Kommune har den 29. august 2011 god-
kendt projektets skema B” 
 
BDO tilsyn: 

Det er ganske normal procedure, at der i byggebalance for afdelinger under opførelse 
ikke indgår hverken endelige udgifter eller endelige gældsposter (typisk låneoptagelse) 
idet, disse først er endeligt ”på plads”, når selve byggeregnskabet er aflagt og revide-
ret.  

Kommunalbestyrelsen vil herefter skulle godkende et skema C for det færdige byggeri, 
hvorefter afdelingen vil kunne overgå til endelig driftsigangsætning.   

 

5.1.2 Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt 

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser 

Revisor har kommenteret i forhold til de afdelinger, hvor de samlede udgifter på området 
overstiger tidligere års henlæggelser og dermed medfører en ikke budgetteret driftsudgift i 
afdelingsregnskabet: 

• Afdeling 2307 

”Der er anvendt t.kr. 123 af tidligere års henlæggelser mod budgetteret t.kr. 24 ifølge 
forbrugsplanen. 

Tidligere års henlæggelser er anvendt, og der er herudover driftsført t.kr. 54.  

Vi skal anbefale, at henlæggelserne forhøjes fremover, eller at der foretages besparel-
se på forbrugssiden.” 
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• Afdeling 2309 

”Der er anvendt t.kr. 238 af tidligere års henlæggelser mod budgetteret t.kr. 220 ifølge 
forbrugsplanen. 

Tidligere års henlæggelser er anvendt, og der er herudover driftsført t.kr. 34.  

Vi skal anbefale, at henlæggelserne forhøjes fremover, eller at der foretages besparel-
se på forbrugssiden.” 
 

• Afdeling 2310 

”Tidligere års henlæggelser er anvendt, og der er herudover driftsført kr. 17.607. Der 
har tidligere været betydelige underbudgetteringer, hvorfor vi fortsat skal opfordre be-
styrelsen til løbende at foretage opfølgning af de realiserede udgifter contra de bud-
getterede udgifter, således at de fremtidige budgetter overholdes.” 
 

• Afdeling 2312 
”Der er anvendt t.kr. 513 af tidligere års henlæggelser mod budgetteret t.kr. 503 ifølge 
forbrugsplanen. 

Tidligere års henlæggelser er anvendt, og der er herudover driftsført t.kr. 182.  

Vi skal anbefale, at henlæggelserne forhøjes fremover, eller at der foretages besparel-
se på forbrugssiden.” 
 

BDO tilsyn: 

For afdelingerne 2307, 2310 og 2312 kan vi af de fremlagte budgettal for regnskabsår 
2012/2013 konstatere, at der budgetteres med mindre udgifter, end der tilsvarende er 
henlagt pr. ultimo indeværende regnskabsår. Der skal dog for afdeling 2307 ikke ske megen 
overskridelse i de budgetterede udgifter, før det henlagte beløb er overskrevet. 

Vedrørende afdeling 2309 vil der såfremt de budgetterede udgifter (t.kr. 435) ikke reduce-
res ske en væsentlig overskridelse i forhold til nuværende henlæggelse på t.kr. 365. Umid-
delbart vil dette medføre en ikke budgetteret driftsudgift på ca. t.kr. 70. i regnskabet for 
2012/2013. 

 

Afdeling 2325, Haragergård – antenneregnskab 

Revisor anfører: 

”Afdelingen har et samlet tilgodehavende hos lejerne via antenneregnskabet på kr. 
132.571 pr. 30. september 2012. 

Tilgodehavendet er opstået gennem flere regnskabsår. Ifølge antennereglerne skal tilgode-
havendet afregnes overfor lejerne inden for en kort årrække.” 
 
BDO tilsyn: 

Vi har tidligere anbefalet forholdet drøftet ved dialogmøde, men da der tilsyneladende ik-
ke reageres herpå fra boligselskabets side, bør selskabsbestyrelsen tilskrives og sikre, at 
mellemværendet - som har været stigende over en årrække, og som er påtalt flere gange 
af tilsynet - afregnes i regnskabsåret 2012/2013. 
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Konklusion/anbefaling 

Vores gennemgang har givet anledning til, at vi anbefaler byrådet i Gribskov Kommune, at det i 
svarskrivelse til boligselskabets bestyrelse meddeles: 

• at byrådet i forbindelse med det økonomiske tilsyn med boligselskabet og gennemgang 
af regnskaberne for 2011/2012, der er udført af BDO Kommunernes Revision A/S, har 
taget regnskaberne for boligorganisation og afdelinger med tilhørende revisionsprotokol 
til efterretning under forudsætning af, at boligselskabets bestyrelse sikrer/ foranledi-
ger, at: 
• fremadrettede udgifter til vedligeholdelse og fornyelser generelt afholdes i over-

ensstemmelse med de i vedligeholdelsesplanerne vedtagne arbejder 

• der vedrørende de planlagte vedligeholdelsesarbejder i afdeling 2309 foretages 
fornyet gennemgang af planen med den hensigt at udskyde visse af arbejderne og 
dermed undgå ikke budgetterede driftsudgifter til planlagt vedligeholdelse i 
regnskabsår 2012/2013 

• det tidligere og gentagne gange påtalte tilgodehavende hos lejerne i afdeling 
2325 – kr. 132.571 - vedrørende antenneregnskabet afregnes i regnskabsåret 
2012/2013 

 

Roskilde, den 25. oktober 2013 

BDO Kommunernes Revision 
Godkendt revisionsaktieselskab 

Bygge- og Anlæg, Bygherrerådgivning 

 
 
 
 
Jørgen-Ulrik Christensen             Flemming Arp 
Partner og registreret revisor            Konsulent 
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