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Tilsynets omfang 

Vi har foretaget en gennemgang samt vurdering af følgende materiale: 

• Regnskaberne for 2011/2012 vedrørende: 
 

Boligselskabet af 1961 i Helsinge 

Vor gennemgang har omfattet: 

- Boligorganisationens årsregnskab for 2011/2012, samt regnskaberne for følgende afdelinger: 

- 2307 Kirsebærhaven 

- 2309 Præstevænget 

- 2310 Helsingegården 

- 2312 Trongården 

- 2313 4x4 ældreboliger 

- 2314 Helsingevej/Parkvænget 

- 2317 Søfryd, Bofællesskab 

- 2318 Bofællesskabet haragergård 

- 2320 Aktivitetshus 

- 2321 Birkeparken 

- 2322 Askly - byggebalance 

- 2325 Haragergård 

 

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 

• er sammenhæng mellem indestående på henlæggelseskontiene og de foreliggende vedli-
geholdelsesplaner 

• i bestyrelsens årsberetning er nævnt forhold, som der ved udførelsen af det økonomiske 
tilsyn skal tages stilling til 
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Vi har endvidere påset, at der foreligger: 

• revisionspåtegning  

• bestyrelsens godkendelse 

(de modtagne regnskaber er udtræk fra LBFs regnskabsdatabase, hvorfor de ikke er mod-
taget i underskrevet stand. Gribskov Kommune bør sikre sig, at regnskaberne er behørigt 
underskrevet, evt. ved at rekvirere de underskrevne sider ved Boligselskabet) 
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Boligselskabet af 1961 i Helsinge, regnskabsperiode 1/4-2011 - 30/9-
2012 (18 måneder pga. omlagt regnskabsår) 

 Resultat (+ overskud, - 
underskud) 

Disponering 

Boligorganisation - 65.765 kr. Nedskrevet på arbejdskapital – konto 805 

Afdeling 2307 - 21.591 kr. Henlagt til opsamlet resultat - konto 407 

Afdeling 2309 + 140.227 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 2310 + 1.213.378 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 2312 + 599.429 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 2313 + 94.601 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 2314 + 129.007 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 2317 - 2.243 kr. Tillagt tidligere års underskud – konto 407 

Afdeling 2318 + 52.649 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud - 
konto 407 

Afdeling 2320  + 42.236 kr. Nedskrivning af tidligere års underskud – 
konto 407 

Afdeling 2321 + 20.256 kr. Henlagt til opsamlet resultat - konto 407 

Afdeling 2322 0 kr. Afdelingen er endnu ikke drifts igangsat 

Afdeling 2325 + 1.035.104 kr. Afvikling af underfinansiering samt henlagt 
til opsamlet resultat – konto 407 

 

Særligt fokusområde (efter forvaltningens ønske) - Lejeledighed: 
Der er registreret lejeledighed vedrørende afdeling: 

2309 Præstevænget – udgift 637 kr. 

2310 Helsingegården – udgift 11.872 kr. 

2312 Trongården – udgift 9.822 kr. 

2313 4X4 ældreboliger – udgift 5.473 kr. 

2317 Søfryd – udgift 41.080 kr. 

2318 Bofællesskab Haragergård – udgift 1.432 kr. 

2325 Haragergård – udgift 49.221 kr. 
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Den samlede udgift på 119.537 kr. er dækket af selskabets dispositionsfond, der herefter har en dispo-
nibel beløbsstørrelse på 54.686 kr. 
 

Generelle forhold nævnt i revisionsprotokollatet 
 Akkumulerede underskud 

I såvel bestyrelsens beretning som i revisionsprotokollat oplyses om akkumulerede underskud 
for nedennævnte afdelinger. Ultimo regnskabsåret 2011/2012 udgør disse således: 

• afd. 2307 Kirsebærhaven 
55.227 kr. (årets underskud udgør 21.753 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 10 år. 

• afd. 2310 Helsingegården 
200.540 kr. (årets overskud udgør 1.213.378 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 1 år. 

• afd. 2313 4x4 ældreboliger 
220.002 kr. (årets overskud udgør 94.601 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 5 år. 

• afd. 2314 Helsingevej / Parkvænget 
165.064 kr. (årets overskud udgør 129.007 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 10 år 

• afd. 2317 Søfryd – bofællesskab 
61.532 kr. (årets underskud udgør 2.243 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 5 år. 

• afd. 2318 Bofællesskab Haragergård 
62.639 kr. (årets overskud udgør 52.649 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 1 år. 

• afd. 2320 Aktivitetshus 
119.316 kr. (årets overskud udgør 42.236 kr.) 
Jf. bestyrelsens årsberetning budgetteres underskuddet afviklet over 3 år. 

 
 
BDO tilsyn: 

Som det fremgår af ovennævnte, er der i 7 ud af 11 afdelinger et akkumuleret underskud af 
varierende størrelse.  

Udviklingen i underskuddene bør følges nøje og som minimum være et fast punkt til drøftelse 
på de fremadrettede dialogmøder. 

(i forrige regnskabsår var der underskud i 9 af afdelingerne) 

Vedrørende afdeling 2313 oplyser revisor, at underskuddet er budgetteret afviklet i regnskabs-
år 2015/2016. Såfremt den budgetterede afvikling for regnskabsår 2012/2013 på 35 t.kr. ikke 
øges i efterfølgende år, vil den anførte afviklingsperiode ikke kunne efterleves. 

Boligselskabet bør fremadrettet generelt tilpligtes – enten i årsberetning eller i note til det 
enkelte afdelingsregnskab – at udarbejde en afviklingsoversigt, således at det tydeligt fremgår 
i hvilke regnskabsår, det enkelte underskud / eller overskud afvikles. 
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Om de enkelte afdelinger udtrykker revisor i øvrigt 
• Afdeling 2320 Aktivitetshus 

Revisor skriver bl.a.: 

”Ejendommen er frivillig momsregistreret efter § 51 i momsloven, og der eksisterer pr. 30. 
september 2012 en momsreguleringsforpligtelse på t.kr.612, som ikke fremgår af årsregnska-
bet for 2011/2012 (restløbetid ca. 5 år).” 

 

BDO tilsyn: 

Man skal være opmærksom på, at ophør af momsregistrering eller salg af ejendommen vil be-
tyde, at reguleringsforpligtelsen skal afregnes med Told & Skat. 

I øvrigt bør forpligtelsen optages i regnskabet som en eventualforpligtelse. 

Forholdet bør – som tidligere nævnt - anføres i forbindelse med kommende dialogmøde, såle-
des at regnskabet fremadrettet tilrettes og udviser, at forpligtelsen består. 
 

 

Herudover er i relation til tilsynet konstateret 

• Bestyrelsesvederlag m.v.(gentagelse fra sidste års tilsyn) 

Af boligorganisationsregnskabet fremgår, at der under ovennævnte post er udbetalt 34.978 kr. 

Såfremt en del heraf/eller hele beløbet vedrører udbetaling af vederlag, efterlyser vi i denne 
forbindelse revisors tilkendegivelse af, hvorvidt det anførte beløb er udbetalt i overensstem-
melse med gældende regelsæt. 

Det forventes – som også tidligere anført - at revisor fremadrettet anfører herom. 

Der bør orienteres herom i førstkommende dialogmøde, således at revisor kan underrettes. 
 

• Afdeling 2313 – Afskrivning på underskud 

Jf. revisors protokollat skal det i afdelingen akkumulerede underskud på t. kr. 220 være afvik-
let inden udgangen af regnskabsår 2015/2016. 

Vi har konstateret, at der vedrørende kommende regnskabsår 2012/2013 er budgetteret med 
afvikling på t.kr. 35. Såfremt beløbet for afvikling ikke justeres væsentligt op i de 3 efterføl-
gende år, vil afvikling ikke kunne ske indenfor den nævnte periode. 

Forholdet bør drøftes på førstkommende dialogmøde.  
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