
REGNSKAB BUDGET BUDGET

2015 2015 2016

UDGIFTER:

Prioritetsydelser 125.130 146.000 130.000

Ejendomsskatter 36.138 33.000 38.000

Vandafgift 27.153 24.000 29.000

Renovation kommunen 3.786 4.000 4.000

Forsikringer m.m. 5.795 6.000 6.000

Målerpasning 663 4.000 4.000

Varme fælleshus 61.941 54.000 59.000

Grundgebyr pr. afdeling 21.000 21.000 26.000

Øvrige adm. bidrag 0 2.200 0

Driftsaftale - Områdeleder 308 6.000 6.000

Driftsaftale - Grønne timer 0 3.000 3.000

Driftsaftale - Blå timer 192 4.000 4.000

Driftsaftale - Energi timer 1.440 0 2.000

Alm. vedligeholdelse 1.230 18.000 18.000

Planlagt vedligehold - jfr. langtidsbudget 170.075 277.000 54.000

- Dækket af henlæggelser -170.075 -277.000 -54.000

Rengøring - lønudgift 0 0 45.000

Diverse 0 4.000 4.000

Henlagt t. hovedistandsættelse 220.000 220.000 220.000

Renter 0 0 5.000

504.776 549.200 603.000

INDTÆGTER:

Tilskud fra afdelinger 503.442 520.200 574.000

Renter mellemregning 1.334 0 0

Erhverv 0 29.000 29.000

504.776 549.200 603.000

FORDELING:

223 SNEGLEHØJ 34,389% 173.129 188.864 207.366

225 SNEGLEBO  4,525% 22.781  24.851 27.286

222 TROLDEHØJ 30,543% 153.766 167.742 184.174

031 HORSEHØJ 30,543% 153.766 167.742 184.174

503.442 549.200 603.000

                                          BEBOERHUSET

                              REGNSKAB FOR ÅRET 2015
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REGNSKAB REGNSKAB

2015 2014

AKTIVER:

Mellemregning med selskabet 648.915 580.557

AKTIVER  IALT  648.915 580.557

PASSIVER:

Henlagt til hovedistandsættelse m.v.:

     Saldo pr. 1/1 2012 579.096 384.445

     - Årets forbrug -170.075 -25.349

     Årets henlæggelser 220.000 220.000

629.021 579.096

Øvrige gældsposter 22.461 1.461

PASSIVER  I ALT  651.481 580.557

Øvrige gældsposter består af:

Grundbidrag 2015 21.000

Kreditorer 1.461

22.461
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224 Beboerhuset Trehøje

PÅTEGNINGER

Forretningsførerens påtegning

Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2015 –

31. december 2015 for afdeling Beboerhuset Trehøje i Boligselskabet Sjælland..

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelser med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til

almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015

- 31. december 2015.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Roskilde, den                    /                   2016

Bo Jørgensen Søren Jensen

Direktør Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til afdelingen og bestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Vi har revideret årsregnskabet for afdeling Beboerhuset Trehøje i Boligselskabet Sjælland  for regnskabsåret 1. 

januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene 

boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført  

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik, jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette 

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 

om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver 

et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. 

En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.



Konklusion

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

Holbæk, den                 /                   2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard René Søeborg

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

AFDELINGSBESTYRELSENS PÅTEGNING:

Foranstående regnskab for 2015 er godkendt.

Roskilde, den            /                   2016

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret         1. januar 2015 - 

31. december 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene 

boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene 

boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte 

budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.




