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ÅRSBERETNING
Boligselskabet Sjællands årsberetning
for 01.01.2008 – 31.12.2008

EN EPOKE SLUTTEDE OG EN NY STARTEDE
I november 2008 sagde Boligselskabet Sjælland farvel til 
to markante profi ler i den almene boligsektor - Hugo 
Christensen og Ole Nyholm. 

Hugo Christensen og Ole Nyholm gennemførte med 
succes fusionen mellem Andelsboligforeningen af 1899 
og Roskilde Boligselskab. Gennem to år arbejdede de 
målrettet på at skabe Boligselskabet Sjælland, og i
november 2008 overlod de posten til direktør Bo Jørgen-
sen, som nu bygger videre på visionen om at skabe et
lokalt forankret boligselskab på Sjælland.

FORVALTNINGSREVISION OG FORVALTNING
Boligselskabet Sjælland arbejder målrettet på, at vores 
boliger er billigst mulige, i bedst mulig kvalitet og til-
fredsstiller eksisterende som fremtidige boligkrav. Bolig-
selskabet Sjælland vil også levere en rettidig service til 
beboerne, så de har et godt sted at bo. Af samme grund 
blev åbningstiderne udvidet i 2008, så beboerne nu har 
mulighed for at kontakte boligselskabet over 40 timer 
om ugen, ligesom den elektroniske kommunikation med 
beboere og beboerdemokrater er blevet opprioriteret. 

For at sikre en billig, men stadig tilfredsstillende drift ind-
førte Boligselskabet Sjælland en ny driftsstruktur den
1. januar 2009. Hver afdeling får en driftsaftale, som er
en plan for standarden af de grønne områder. Drifts-
aftalerne giver et godt grundlag for budgetteringen, da 
Boligselskabet Sjælland udarbejder statistikker og nøgle-
tal for administrationen og Beboerservice. Med afsæt
i tallene drøftes hvilke handlinger, der skal iværksættes, 
og de indgår i selskabets løbende arbejde for at sikre
optimal drift og administration. 

Driftsstrukturen betyder, at afdelingen kun betaler for 
det faktiske antal anvendte timer, og at arbejdet udføres 
af en medarbejder med speciale inden for området. Det 
giver åbenhed og indsigt for beboerne i hvordan og hvor 

pengene bruges på afdelingernes drift, men det gør også 
en sammenligning mellem afdelingernes drift vanskelig, 
da servicekravene er forskellige.

Henlæggelserne varierer fra afdeling til afdeling og er et 
udtryk for de tilstandsvurderinger, som Boligselskabet 
Sjællands fagfolk har udfærdiget som grundlag for lang-
tidsbudgetter. Der er imidlertid et mindre antal afdelin-
ger, hvor henlæggelserne skal øges markant for at svare 
til de nødvendige udbedringer. Det er ledelsens mål, at 
selskabet i tæt dialog med den enkelte afdelingsbesty-
relse får øget henlæggelserne, så de svarer til de behov, 
afdelingerne får de kommende år. 

ØKONOMIEN
Boligselskabet Sjælland havde i 2008 et mindre overskud. 
I forhold til budgettet for 2008 var der primært to afvigel-
ser. Udgifter til personalet blev overskredet med 3,3 mio. 
kr., mens renteindtægterne var 3,6 mio. kr. højere. 

De øgede personaleudgifter skyldes blandt andet, at der 
var fl ere medarbejdere end budgetlagt, der blev lønnet 
under administrationsbidraget. Antallet af ansatte svarer 
ved regnskabsafl æggelsen til det budgetlagte og vil ikke 
påvirke resultatet for 2009. Desuden var der en række 
mindre udgifter i forbindelse med fusionen i 2007 og den 
nye driftsstruktur. 

De høje renteindtægter skyldes primært, at kurserne på 
obligationerne rettede sig markant i december 2008, men 
også at selskabets portefølje blev omlagt ultimo året. 
Som følge af ovennævnte blev de økonomiske styrings-
systemer revideret, således at lignende budgetover-
skridelser ikke gentages. 
 
 
EN FUSION
Karlemose Kollegiet med 32 ungdomsboliger blev opta-
get i Boligselskabet Sjælland som selvstændig afdeling. 
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Beboerne i Karlemose Kollegiet har nu adgang til de man-
ge fordele, der er ved at være med i et større fællesskab. 

VI ØNSKER ET GODT INDEKLIMA
Boligselskabet Sjælland satte i 2008 fokus på et godt
indeklima, hvor det blandt andet er et mål at nedbringe 
skimmelsvamp i boligerne. I foråret 2008 startede et 
team op i Byg & Anlæg, som målrettet og systematisk 
behandler alle henvendelser om skimmelsvamp. Perso-
nalet i boligområderne er uddannet til at måle og under-
søge boligens tilstand, så der hurtigt og effektivt sættes 
ind overfor problemet. Alle servicecentre og ejendoms-
kontorer har en lang række måleinstrumenter og andre 
nødvendige redskaber, så omfanget øjeblikkeligt bliver 
undersøgt, og der iværksættes en handlingsplan. Udbed-
ringen varetages af eksterne håndværkere, som er specia-
liseret indenfor området.

I fl ere tilfælde skyldes skimmelsvampen manglende ud-
luftning, eller at beboerne har skruet for meget ned for 
varmen. Problemet kan således både skyldes brugen af 
boligen og forhold i byggeriet. 

Stig Lysdal, Jan René Petersen og Bo Jørgensen

”
Boligselskabet Sjælland satte i
2008 fokus på et godt indeklima,

hvor det blandt andet er et mål at ned-
bringe skimmelsvamp i boligerne. 
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FOKUS PÅ VISIONER OG VÆRDIER
Ved udgangen af 2008 satte direktionen fokus på ledelse, 
og hvordan god ledelse udøves i Boligselskabet Sjælland. 
Samtidig er kommunikationen internt som eksternt
blevet intensiveret. 

Personaleforholdene i selskabet skal matche det øvrige 
arbejdsmarked, og Boligselskabet Sjælland skal fortsat 
være en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fast-
holder gode og loyale medarbejdere. I den forbindelse 
påbegyndte selskabet en visions- og værdidebat med ud-
gangspunkt i den enkelte medarbejders forhold, dennes 
afdeling og dermed hvordan medarbejderen kan gøre en 
forskel for beboere og beboerdemokrater i Boligsel-
skabet Sjælland. Projektet fortsætter i 2009.
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Sideløbende med dette projekt har organisationsbe-
styrelsen debatteret vision og værdier. Boligselskabet 
Sjællands vision og værdier vil blive præsenteret på
repræsentantskabsmødet i juni 2009. 
 

IT
I 2008 blev første del af en større it-strategi implemente-
ret. Mobile arbejdspladser og hjemmearbejdspladser er 
blevet en del af dagligdagen, og opgaver løses uanset 
hvor på Sjælland, en medarbejder befi nder sig. 

Der er lavet en ny infrastruktur, der understøtter ip-tele-
foni i servicecentrene. Boligselskabet Sjællands mål er at 
udvikle hele it-området. 

SERVICE TIL BEBOERNE  
I slutningen af 2008 gennemgik organisationen en række 
ændringer, som blandt andet indbefattede, at driftsafde-
lingen blev omdøbt til Beboerservice. Boligselskabet 
Sjælland vil fremover fokusere endnu mere på servicerin-
gen af beboerne, og derfor tager Beboerservice sig også 
af de boligsociale problemer i boligafdelingerne.

Driftscentret, som modtager alle henvendelser fra
beboere i Roskilde, blev etableret i 2008, og beboere i 
Ringsted har eget lokalkontor med ugentlig åbningstid 
på 35 timer. Det er målet, at selskabets øvrige beboere 
får mulighed for samme service. 

Boliggarantibeviset blev indført og giver beboerne mulig-
hed for af sikre sig en bolig igen efter frafl ytning. Mange 
beboere benytter sig af muligheden for kunne vende til-
bage til en bolig, og de, der har brugt beviset, har alle fået 
bolig inden for kort tid. 

Mange afdelinger har i 2008 valgt at ændre betalings-
systemet i vaskerierne. De er overgået enten fra mønter, 
papkort eller lignende til chip- eller magnetkort. Det gør 
det lettere for den enkelte beboer, da udgiften til tøjvask 
automatisk trækkes over huslejen. 

FOKUS PÅ ET GODT MILJØ
Boligselskabet Sjælland ønsker at afskaffe brugen af salt 
ved glatførebekæmpelse. I den forbindelse iværksattes et 
projekt, der skulle afdække mulighederne for at bruge 
midler, som ikke belaster miljø og ejendomme i samme 

Søparken
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grad som salt. I Ringsted blev et pilotprojekt startet op, 
hvor der blev afprøvet forskellige midler, ligesom der 
blev indhentet erfaringer fra andre boligselskaber og 
virksomheder. Projektet fortsætter i 2009, da det grun-
det den milde vinter ikke var muligt at afslutte i 2008.

I midten af 2008 undersøgte Boligselskabet Sjælland, 
hvordan selskabet kan optimere driften af varme- og 
ventilationsanlæg i afdelingerne. Baggrunden var, at
mange lejere har store varmeregninger og et højt energi-
forbrug. På denne baggrund blev det besluttet at oprette 
en afdeling under Byg & Anlæg, der står for alle varme-
anlæggene i Boligselskabet Sjælland. Afdelingen starter 
op i 2009. 

GRUNDLAG FOR ET GODT BEBOERDEMOKRATI
Informationen til afdelingsbestyrelserne og repræsen-
tantskabet er i slutningen af 2008 blevet intensiveret. 
Efter hvert organisationsbestyrelsesmøde udsendes
et elektronisk nyhedsbrev, hvor en lang række emner fra 
bestyrelsesmødet samt emner med relevans for beboer-
demokratiet tages op. Der udsendes også en valgavis
op til repræsentantskabsmødet, hvor opstillede kandi-
dater til organisationsbestyrelsen har mulighed for at 
præsentere sig.

Ved udgangen af året afholdt Boligselskabet Sjælland 
områdemøder for beboerdemokratiet med henblik på at 
starte erfaringsudveksling og undersøge muligheden for 
at styrke samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne.

NYBYGGERI
Bjæverskov
Det er besluttet at opføre 22 almene familie og ældre-
boliger i Bjæverskov i forbindelse med afdelingen Kilde-
bjerggård.

Holbæk
Der opføres 32 boliger for psykisk handicappede samt et 
servicecenter i Holbæk. Indfl ytning medio 2009. 

Viby
Udvidelse af institutionen Oasen i Viby med yderligere 
otte boliger. Indfl ytning forventes ultimo 2009. 
 

HELHEDSPLANER OPSTARTET
Boligselskabet Sjælland har haft en tæt dialog med 
Landsbyggefonden vedrørende udarbejdelse af helheds-
planer med henblik på udbedring af skader og fremtids-
sikring af afdelingerne. 

Der er blevet startet helhedsplaner op i:
• Præstemarkshusene, Roskilde
• Margrethegården, Ringsted
• Østergade, Tølløse
• Ringparken, Roskilde
• Kildebjerggard i Bjæverskov
 – renovering af tage samt facader mv.

SAMARBEJDE MED DAB
Samarbejdet med DAB udviklede sig i 2008 til blandt 
andet at omfatte en række fælles kurser, ligesom begge 
parter lærte af hinandens forretningsgange. 

Beboerne efterspørger i højere grad større boliger,
hvilket kan give problemer for ældre boligafdelinger, 
da de primært består af små boliger. I 2008 gik DAB og 
Boligselskabet Sjælland sammen om et projekt, der 
skal se på udviklingen af de ældre afdelinger ogfrem-
tidssikre boligerne. Sidst på året resulterede arbejdet
i en rapport, der indeholder mål for den fysiske og
demografi ske udvikling af boligafdelingerne.

På det tekniske område har samarbejdet også ført til en 
fælles indsats i udviklingen af systemet EG Bolig, som 
kan komme begge selskaber til gavn. 

”
I midten af 2008 undersøgte
Boligselskabet Sjælland, hvor-

dan selskabet kan optimere driften 
af varme- og ventilationsanlæg i af-
delingerne. Baggrunden var, at mange
lejere har store varmeregninger og
et højt energiniveau.

Solparken



Samarbejdet rummer mange muligheder især indenfor 
it, hvor Boligselskabet Sjælland har store forvent-
ninger. Dialogen mellem de forskellige medarbejder-
grupper har givet inspiration til videreudvikling af
arbejdsopgaverne.

LØNSUMSAFGIFT
Boligselskabet Sjælland har gjort krav overfor Skat for 
tilbagebetaling af lønsumsafgift. 

Stjerneparken 2
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Resultatopgørelse 1. januar 2008 - 31. december 2008

UDGIFTER

ORDINÆRE UDGIFTER Resultatopg.
2008

Budget
2008

Budget
2009

Konto

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.159.561 1.070.000 1.060.000

511 Personaleudgifter 37.790.842 34.190.000 39.270.000

513 Kontorholdsudgifter (inkl. Edb-drift) 6.494.161 6.360.000 6.632.000

514 Kontorlokaleudgifter 3.208.095 3.341.000 3.120.000

515 Afskrivninger, driftsmidler 566.504 656.000 629.000

516 Beboerrådgivere og Miljøvejleder 1.016.366 950.000 1.130.000

521 Revision 963.750 960.000 1.024.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 51.199.280 47.527.000 52.865.000

531 Tilskud til afdelinger 6.898.574 6.898.750 9.771.278

532 Renteudgifter (inkl. kurstab obligationer m.v.) 9.600.612 5.650.000 9.030.000

533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.
til dispositionsfonden 9.557.363 2.213.000 9.515.600

540 Samlede ordinære udgifter 77.255.829 62.288.750 81.181.878

541 Ekstraordinære udgifter 1.748.335 2.000.000 0

550 UDGIFTER I ALT 79.004.164 64.288.750 81.181.878

551 Årets overskud, som henlægges til: Arbejdskapitalen 85.563 106.250 125.122

560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 79.089.727 64.395.000 81.307.000
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INDTÆGTER

ORDINÆRE INDTÆGTER
Resultat-

opg.
2008

Budget
2008

Budget
2009

601 Administrationsbidrag:

Egne afdelinger i drift 32.153.630

Eksterne foretagender 3.854.314 36.007.944 36.281.800 41.978.160

602 Lovmæssige gebyrer m.v. 5.394.920

Beboerrådgivere 143.667 5.538.587 4.535.000 5.680.000

603 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer) m.v.) 20.554.219 14.050.000 16.947.000

604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 9.557.363 2.213.000 9.515.600

605 Nybyggeri: Byggesagshonorar 2.046.185 2.117.000 3.584.000

606 Forbedringsarbejder m.v.: Byggesagshonorar 4.111.847 4.723.200 3.167.840

607 Diverse 1.273.583 475.000 434.400

 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 79.089.727 64.395.000 81.307.000

620 INDTÆGTER I ALT 79.089.727 64.395.000 81.307.000
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AKTIVER
Balance pr. 31. december 2008

AKTIVER 31.12.2008 31.12.2007

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Konto

701 Administrationsbygning 27.935.838 26.711.369

702 Inventar 1.349.522 674.468

703 Firmabil 548.920 79.501

704 Edb-anlæg 209.552 133.504

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 30.043.831 27.598.842

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

713 Aktier og indskud 1.477.333 1.477.333

714 Dispositionsfondslån til afdelinger 9.563.204 3.399.092

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 11.040.537 4.876.425

720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 41.084.368 32.475.267

OMSÆTNINGSAKTIVER

721.1 Afdelinger i drift 2.596.600 1.653.219

721.2 Sideaktiviteter 568.877 194.641

722 Afdelinger under opførelse 3.389.819 4.155.354

723 Administrerede selskaber 202.801 0

725 Debitorer 13.140 5.806

726 Andre tilgodehavender 1.871.170 6.585.028

731 Værdipapirer/obligationsbeholdning 302.079.012 288.581.948

732 Likvide beholdninger:

Kassebeholdning 29.100

Bankbeholdning 14.575.077

Girobeholdning 28.874 14.633.051 36.145.158

740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 325.354.471 337.321.153

750 AKTIVER I ALT 366.438.839 369.796.420
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PASSIVER 31.12.2008 31.12.2007

EGENKAPITAL

Konto

803 Dispositionsfond 75.055.727 71.828.412

804 Opskrivningshenlæggelser 10.292.460 9.625.633

805 Arbejdskapital 17.872.305 18.057.484

810 EGENKAPITAL I ALT 103.220.492 99.511.528

LANGFRISTET GÆLD

811 Prioritetsgæld administrationsbygning 1.888.180 2.055.007

820 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.888.180 2.055.007

KORTFRISTET GÆLD

821.1 Afdelinger i drift 250.751.375 255.456.975

821.2 Sideaktiviteter 1.019.423 1.214.563

822 Afdelinger under opførelse 195.625 1.218.885

823 Administrerede selskaber 0 530.070

825 Leverandører/Kreditorer 2.324.116 1.435.951

826 Skyldige omkostninger 3.025.657 3.187.301

829 Feriepengeforpligtelse 3.201.779 3.135.371

830 Anden kortfristet gæld 812.191 2.050.767

840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 261.330.166 268.229.884

850 PASSIVER I ALT 366.438.839 369.796.420

EVENTUALFORPLIGTELSE

Saldo 31.12.2008 på bygherregarantier:

Kregme-Vinderød Boligselskab 153.416 383.541

Vordingborg Boligselskab 2.950.000 2.950.000

Vordingborg Boligselskab 206.250 206.250

PASSIVER
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Regnskab 1. januar 2008 - 31. december 2008

Boligselskabet omfatter i alt:   125 afdelinger

Lejemålstype: Antal 
lejemål

Brutto
etageareal m2 à lejemål Antal lejemåls

enheder

1. Lejligheder (inkl. ungdoms-, ældre-,
og lette kollektivboliger) 9.798 676.211 1 9.798

2. Enkeltværelser 38 912 1 38

3. Erhvervslejemål 41 5.552 1 pr. påbeg. 
60 m² 99

4. Institutioner 22 10.097 1 pr. påbeg. 
60 m² 162

5. Garager/carporte 809 1/5 165

6. I alt 10.708 692.772 10.262

BOLIGSELSKAB (BLF-nr.: 0240):
Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde
Tlf.: 46 30 47 00

TILSYNSFØRENDE KOMMUNE (Kommune nr.: 0265):
Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00

SELSKABSOPLYSNINGER

Renteberegning: Dagsrente
Rentesatser (gennemsnit): ...4,07%
Udlån, afdelinger i drift:........... 5,07%
Byggesager: .................................... 5,07%

Afdelingsmidler i forvaltning:
1. Henlagte midler: ..................... 2,07%
2. Driftsmidler: ............................. 2,07%
Dispositionsfond: ....................... 2,07%
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BYGGEFOND

AKTIVER 31.12.2008 31.12.2007

901 Indestående i afdelinger 1.907.236.114 1.576.726.067

902 Indskud i Landsbyggefonden:

A & G indskud

med indskudsbevis 12.363.724

C indskud 59.159

Trækningsret (egne midler) 18.366.604 30.789.487 37.747.689

910 AKTIVER I ALT 1.938.025.601 1.614.473.756

PASSIVER

001 Byggefond:

Saldo primo 1.615.291.171 1.249.372.058

Tilgang:

Prioritetsafdrag fra

afdelinger 330.250.771

Pligtmæssige bidrag 6.345.302

Renter af midler fra 

egen trækningsret 877.055 337.473.128 368.402.310

Afgang:

Bidrag til fælles moderniseringsfond -2.538.121

Tilskud af egen trækningsret overført til afdeling -12.200.577 -14.738.698 -3.300.611

PASSIVER I ALT 1.938.025.601 1.614.473.756
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PÅTEGNING

TIL BESTYRELSEN I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND
Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Sjælland for boligselskab og byggefond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2008. Årsregnskabet afl ægges efter den gældende lovgivning om almene boliger og omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 
resultatopgørelse, balance samt noter. Budgetkolonnerne er ikke omfattet af revisionen.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Boligselskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde og afl ægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lovgivningen om almene boliger. Dette ansvar omfatter udformning,  implementering og opretholdelse af interne kontroller, der 
er relevante for at udarbejde og afl ægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn-
skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstem-
melse med danske revisionsstandarder og Velfærdsministeriets bekendtgørelse af 23. januar 2008 om drift af almene boliger med
videre samt tilhørende vejledning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med 
henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte hand-
linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
boligselskabets udarbejdelse og afl æggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bolig-
selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er 
passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

KONKLUSION
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligselskabet og byggefondens aktiver, passiver og fi nansielle 
stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af boligselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 i over-
ensstemmelse med lovgivningen om drift af almene boliger. 

ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION
I forbindelse med den fi nansielle revision af Boligselskabet Sjælland for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for ud-
valgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Boligselskabet Sjælland, og at oplysningerne  i årsberetnin-
gen om mål og opnåede resultater er dokumenterede og dækkende  for Boligselskabet Sjællands virksomhed i 2008.

Den uafhængige revisors påtegning:
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LEDELSENS ANSVAR
Boligselskabet Sjællands ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økono-
miske hensyn ved Boligselskabet Sjællands forvaltning, og at oplysningerne i årsberetningen om mål og opnåede resultater er
dokumenterede og dækkende for Boligselskabet Sjællands virksomhed i 2008.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE FORVALTNINGSREVISION
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen for almene boligeorganisationer har vi for udvalgte for-
valtningsområder undersøgt, om Boligselskabet Sjælland har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 
forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysningerne om mål og opnåede resultater for Boligselskabet Sjælland. Vores 
arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en
økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og
dækkende for Boligselskabet Sjællands virksomhed i 2008

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

KONKLUSION
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen 
i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningeren i årsberet-
ningen om mål og opnåede resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Boligselskabet Sjællands virksomhed i 2008.

Roskilde, den
RIR REVISION
statsautoriserede revisorer I/S 

Bent Jalving
statsautoriseret revisor



SÅLEDES FORELAGT OG VEDTAGET AF BESTYRELSEN
Roskilde, den 18. maj 2009

Jan Rene Petersen
Formand

Bo Jørgensen
Direktør

Per Brink-Kjær

Jens Olav Hansen

Tina Skree

Sven-Aage Gam

Hjørdis Jensen

Eivind Carlsen

Brian Juul Sandager

Stig Lysdal

Annette Sørensen

Lisbeth Blom Møller

Karin Christensen

Ole Meincke

Nina Lundgren

Johnny Danielsen
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