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SELSKABETS BERETNING 2012

En god strategi blev skarpere

Den 31. december 2012 klokken 23.59 sluttede en rejse 

og en ny begyndte den 1. januar 2013.

Lad os første drage tilbage til 2010. Her vedtog Sel- 

skabsbestyrelsen en forretningsstrategi 2010 - 2012, 

som lagde retningen for en næsten tre år lang rejse. Det 

var på skuldrene af fusionen mellem en række sjælland-

ske boligselskaber, at kursen skulle sættes. 

En ny rejse

I 2012 begyndte vi forberedelserne til den nye rejse. I 

juni kunne vi i repræsentantskabet godkende den nye 

strategi. En strategi som fortæller, hvilken retning vi vil 

i 2013, 2014 og 2015. En strategi som skal bringe os der-

hen, hvor visionen peger; nemlig den, at vi er Danmarks 

bedste boligselskab, hvor beboerne i 2015 oplever os 

som et nærværende boligselskab, der tilbyder attraktive 

boliger til en fornuftig husleje. 

Inden strategien blev udarbejdet, spurgte vi en række 

beboere om, hvilke ting de mener har betydning, når 

man bor til leje. Selskabsbestyrelsen og medarbejderne 

brugte i 2012 meget energi på at formulere målene for 

de kommende tre år. Repræsentantskabet godkendte 

strategien midt på formiddagen lørdag den 2. juni 2013.

Seks år er gået

På de seks år, der er gået, siden Boligselskabet Sjælland 

blev skabt den 1. januar 2007, er der sket rigtig, rigtig 

meget. Vi var en række boligselskaber, som – med erfa-

ring helt tilbage til 1899 - erkendte, at det kræver højere 

faglighed at være boligselskab i dag end tidligere. Det 

kræver også en vis en størrelse, og derfor gik vi sammen. 

Vi kan mere end de fleste

På de seks år har vi udviklet os meget. Engang imellem 

glemmer vi nok at glæde os over, hvor meget vi alle i 

boligselskabet – lige fra medlemmer af repræsentant-

skabet til medarbejdere – har skabt. I Selskabsbestyrel-

sen får vi bl.a. oplevelsen, når vi møder vores kollegaer 

fra andre boligselskaber. Vi har nået rigtig, rigtig meget 

– og står os rigtig godt i forhold til de kompetencer, 

som andre boligselskaber har. Det får os dog ikke hen i 

hængekøjen. Vi skal blive ved med at se, hvordan vi kan 

blive bedre. Derfor skærper vi også vores strategi nu, så 

vi kan blive endnu bedre. 
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BEBOERDEMOKRATI 

Lørdag den 24. marts 2012 tog 80 beboervalgte hjem 

efter at have været sammen i et lille døgns tid, klogere 

på sig selv og klogere på andre. I løbet af konferencen 

for beboervalgte gav bl.a. Steen Johnsen fra konsulent-

huset Resko deltagerne konkrete værktøjer til det gode 

beboermøde. 

Han lagde ud med at sige, ”at når man peger på en  

anden, er der tre fingre, der peger tilbage på én selv”. 

Vi vil gerne have flere til at komme til beboermøder. Så 

det første, vi skal gøre, er at kigge på os selv. Omtaler 

vi møderne positivt over for vores naboer? Eller siger vi 

noget a la ”Ja, nu holder vi jo beboermøde på torsdag, 

men jeg regner ikke med, at det nytter noget?” Hvis vi 

gerne vil have flere til at møde op og have en konstruk-

tiv dialog på møderne, må vi gå forrest og omtale vores 

møder positivt. Vi må give folk lyst til at troppe op. 

Med sig hjem fra kurset fik kursisterne også viden om 

enneagrammet. Det er en model, der opdeler menne-

sker i ni personlighedstyper og beskriver deres typiske 

tanke- og handlemønstre samt motiverne for deres ad-

færd. Rigtig mange fik en aha-oplevelse. Lige pludselig 

kunne de finde årsagerne til, at samarbejdet i bestyrel-

sen nogle gange kan gå lidt skævt. 

Viden giver indflydelse

Konferencen var blot et af de rigtig mange tiltag som 

Demokrati- og uddannelsesudvalget i 2012 kunne til-

byde for at klæde bestyrelsesmedlemmer bedre på. 

En række kurser i bl.a. råderet, den udfordrende nabo 

samt budget og regnskab gav kursusdeltagerne viden, 

så vi kan være med til at løfte opgaven med, at flest 

mulige beboere benytter muligheden for indflydelse. 

Et eksempel er temaaftenen om individuel råderet, hvor 

vi kunne se, hvor meget det betyder for afdelingen, at vi 

gennemgår råderetssagerne i afdelingen, ligesom vi fik 

fælles viden om, hvor vigtige vores råderetskataloger 

er. Resultatet af de mange kurser er, at de beboervalgte 

meget nemmere får indflydelse på udviklingen af deres 

afdelinger. 

Nemmere at få indflydelse

Med Strategi 2015 fik selskabet sat fast med syvtom-

mer søm, at beboerdemokrati er en vigtig del af det at 

bo hos Boligselskabet Sjælland. Som led i arbejdet med 

at styrke beboerdemokratiet ansatte selskabet en be-

boerdemokratikonsulent, som skal arbejde for beboer-

demokratiet.

I efteråret 2012 fik en arbejdsgruppe sat fokus på alle 

de områder, hvor selskabets medarbejdere kan gøre det 

nemmere at få indflydelse over boligen, som en del af 

beboerdemokratiet. I løbet af 2013 vil medarbejderne 

få omsat de konkrete ting til handling. 

Bestyrelsesmedlemmer udpegede emner

17 afdelingsbestyrelsesmedlemmer bidrog i december 

2012 med viden om steder, hvor driften kan blive bedre. 

En del af de områder, hvor driften kan blive bedre  

handler om overblik over den enkelte afdeling og dialog 

omkring bygningsfaglige emner. Over fire workshops 

tog en lang række medarbejdere fat om de emner, som 

bl.a. afdelingsbestyrelsesmedlemmerne havde peget på. 

Flest mulige beboere skal benytte mu-
ligheden for at få indflydelse på de 
beslutninger, der er afgørende for deres 
egne boligforhold. Vi vil arbejde for, at 
nuværende beboere også træffer beslut-
ninger til gavn for kommende beboere.

strategi 2015
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Det førte i 2013 til over 30 initiativer, som skal forbedre 

driften, og samtidig tilknyttede vi bygningssagkyndige  

til de enkelte afdelinger, som bl.a. vil gøre det nemmere 

for beboervalgte at få indflydelse på den enkelte afde-

ling. Tiltagene vil også forbedre de ar-bejdsprocesser, 

som ligger i driften. Ændringerne blev samlet set til en 

styrkelse af dialogen mellem selskab og afdelingsbesty-

relse samt en styrkelse af områdekontorerne.

Gennemsigtighed

Med dampende kaffe ved siden af tastaturet kunne 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra juni 2012 gå ind på 

Finansdata på bosj.dk og følge økonomien i den enkelte 

boligafdeling. Økonomien kan således følges hjemme-

fra. Dermed tog vi endnu et skridt i retningen af større 

gennemsigtighed. Netop det, at beboervalgte kan følge 

med og spørge ind, er en del af beboerdemokratiet. 

Der er dog ingen tvivl om, at det også afføder ekstra 

spørgsmål til medarbejderne. Vi tror dog på, at gennem-

sigtighed er den rigtige vej frem. 

I slutning-
en af juni 
landede en lille 
letlæst publikation 
”Fire spørgsmål fra dit 
boligselskab” hos samtlige 
beboere. Den fik motiveret 
endnu flere til at deltage i beboer-
demokratiet, som jo kræver, at man rent 
faktisk yder en indsats.
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Mandag den 12. juni klokken 11.00 fik Tranepark-

en i Hvalsø besøg af en projektgruppe under Det 

Internationale Miljøagentur. Dermed kunne Bolig-

selskabet Sjælland endnu engang fortælle om er-

faringerne med energitiltag. I Traneparken – som 

er en del af Hvalsø Boligselskab – havde beboerne 

bl.a. valgt at få solceller på tagene. 

Et af de steder, hvor der findes energibesparelser 

er i varmepumper og nye varmesystemer. De bes-

parelser har selskabet fundet rigtig mange af i lø-

bet af året både i egne afdelinger og i afdelinger 

i de selskaber, som vi administrerer. Eksempelvis 

udskiftede vi en gaskedel til 160.000 kroner i en 

kommunal afdeling med ældreboliger. Den årlige 

besparelse på energiregningen er på 40.000 kroner. 

Andre udskiftninger af f.eks. pumper er tjent ind 

allerede efter et par år. 

KLIMA OG MILJØ 

I 2012 har vi opsat:

• 621 stk. energimålere 

• 6.283 stk. radiatormålere 

• 2.319 stk. koldtvandsmålere

• 1.935 stk. varmtvandsmålere

• 2.292 stk. fugtighedsmålere 

Boligservice

Vi har igen i år udført ca. 12.000 lejebesøg via vores 

boligservice. I hvert enkelt lejemål undersøger vi 

om f.eks. vandhaner og toiletter løber, ligesom vi 

finder frem til fugt- og vandskader, som i værste 

fald kan resultere i skimmelsvamp.

 

Virkeligheden kom bag på os, da vi i sin tid startede 

boligservice. Vi fandt så mange ting, at vi havde 

svært ved at følge med i at få udbedret tingene og 

få undersøgt nogle af tingene nærmere. 

Vi vil imødegå klimaforandringers på-
virkning, højne bo-kvaliteten samt skabe 
spændende, oplevelsesrige og trygge 
friarealer mellem bygningerne. Vi vil ar-
bejde for, at vores boliger udtrykker 
kvalitet og byder på et sundt indeklima 
med et lavt energiforbrug. Vi vil ar- 
bejde for at bæredygtighed i alle aspekter 
er til stede for beboeren.

strategi 2015

Nu, hvor vi har fået erfaring med boligservice, 

kan vi lettere følge med. Det har givet færre fru-

strationer både hos beboere og medarbejdere. 

Gennem boligservice har vi også fundet frem til, 

hvilke fejl der går igen i en afdeling. Det har givet 

os den viden, vi skulle bruge for at sætte gang i 

tiltag i hele afdelinger. 

Udsugning for bedre indeklima

En lang række boligafdelinger har fået nye ven-

tilationsanlæg. Her handler det om at finde det 

optimale punkt, hvor vi får suget fugten ud af bo-

ligerne samtidig med, at vi hverken skal bruge u- 

nødig energi til at drive ventilationsanlæggene 

eller trække al varmen ud. Det har f.eks. i Bakke-

gården resulteret i fem nye ventilationsanlæg, hvor 

vi har monteret fugtstyret ventiler på badeværel-

serne. Det giver en bedre boligkomfort med  

mindre træk samt bedre udsugning i bad under 

brug, mens ventilen lukker ned til et minimum, når 

der ikke er fugt i baderummet. Dermed suger vi 

ikke så meget varme ud af boligen. 

Den samlede udgift er på 150.000 kr. men den år-

lige besparelse på el og varme er på ca. 50.000 kr., 

og dermed et af de utallige eksempler vi har fra 

2012, som viser at investeringen bliver tjent hjem i 

løbet af relativ kort tid. 

I nogle af de afdelinger, som har store indekli-

maproblemer – f.eks. Knolden i Roskilde – har vi 

opstillet forsøg, hvor vi har sat genindvindingsan-

læg op i to boliger for derefter at sammenligne 
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luftkvaliteten i de to boliger med og to boliger uden. 

Formålet med sådanne målinger er at klarlægge, om 

dette er en økonomisk fordelagtig løsning. 

Skimmelkurven forventes knækket

Udgifterne til skimmelsvamp har været stigende 

de seneste år. Vi forventer heldigvis, at udgifterne 

til skimmelsvamp har toppet.  Vi vil sandsynlig-

vis se et fald i 2013. Mange afdelinger er kom-

met med i boligserviceordningen, og vi har derfor 

fundet meget skimmel, som er afrenset i 2012. Vi 

vurderer, at en del af denne skimmel er mere end 

1 år gammel, og at vi i 2013 derfor finder mindre 

skimmel. Samtidig ved vi, at fugtproblemerne, som 

giver skimmel, ofte er en kombination mellem 

bygningsfejl og beboeradfærd. Vi har nu været i en 

række lejemål, hvor vi har vejledt i korrekt adfærd 

og har dokumentation for, at bygningen er i orden. 

Hvis der opstår skimmelsvamp igen i de lejemål, 

kan vi i højere grad køre sagerne som mislighold 

af boligerne, hvor beboerne selv skal betale for ud-

bedringerne. 

En del boligafdelinger har oplevet budgetover-

skridelser i 2012 på grund af udgifter til afrens-

ning af skimmel. Udover, at vi fremover forventer 

et lavere antal sager, er vi også blevet skarpere til 

at holde udgifterne nede, lige som vores økono-

mistyring ved de enkelte boligafdelinger bliver 

forbedret i 2013. 

Klima- og miljøkonsulent

Med vores nye strategi i 2012 besluttede vi også 

at ansætte en klima- og miljøkonsulent, som skal 

bidrage til, at vi på tværs af selskabet får ført vores 

strategi ud i verden. Konsulenten  starter i 2013.

Klimapartner

Vi indgik i midten af 2012 et klimapartnerskab med 

DONG Energy. Gennem aftalen vil vi sammen ar-

bejde på løsninger, som reducerer CO
2
 udslippet, 

og dermed på sigt sikre, at vi får en stabil energi-

forsyning uden CO
2
. Dette er en langsigtet aftale, 

som vi forventer rækker mange år ud i fremtiden, 

hvor vi kan udnytte hinandens viden og erfaring. 

Disse energitiltag giver vores beboere et bedre in-

deklima og direkte besparelser samtidig med, at vi 

tager et ansvar for vores fælles klima.

Sammen med over 100 andre større virksomheder, organisationer og 
myndigheder repræsenteret på tværs af den nordiske byggebranche, 
underskrev vi Nordic Built Charter og har dermed forpligtet os til at 
følge dets 10 principper. 
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Helt tilbage i 1860 blev den første fax sendt mellem 

de to franske byer Paris og Amiens. I 2012 sagde vi i  

Boligselskabet Sjælland farvel til vores fax. Det sker  

efter, at e-mail helt har overtaget faxens rolle. Vi 

skruede i 2012 også op for vores digitale muligheder. 

På bosj.dk findes der nu rigtig mange informationer 

og beskrivelser af over 150 boligafdelinger, ligesom de  

digitale muligheder både som beboer og beboervalgt 

også er udvidet i 2012. 

I 2011 skrev 25 % sig op via nettet. Det tal var i 2012 

steget til næsten 70 %. Bag stigningen gemmer sig både 

det faktum, at danskere generelt er blevet mere digitale, 

og at der er sket en kraftig udvikling i mulighederne 

på bosj.dk. Informationen er også blevet endnu bedre 

i 2012. F.eks. satte en række medarbejdere fra flere 

afdelinger sig over flere dage sammen og fik opdateret 

oplysninger om vaskemaskiner, kabel-tv og meget an-

det på alle afdelingerne. Det var et kæmpe arbejde, som 

både beboere og kommende beboer har stort udbytte 

af .

Øget markedsføring gav resultater

Vi er helt afhængige af, at folk vil bo i vores boliger. 

Tomme boliger betyder øgede udgifter for de beboere, 

som bor i selskabet. En målrettet markedsføringsind-

sats i 2012 øgede antallet af opskrivninger med 44 % i 

forhold til 2011. Bag den kraftige stigning ligger mange 

forskellige indsatser. Store brede kampagner på Face-

book, Google, boligportaler på nettet og avisannonce- 

ringer gav en øget opskrivning, mens målrettede messer 

og åbent hus i områder med korte eller ingen ventelister 

resulterede i opskrivninger i de områder, hvor behovet 

i øjeblikket er størst. Derudover arbejder vi meget sy-

stematisk med at vurdere udlejningssituationen afde-

ling for afdeling. sI starten af 2012 fik selskabet også 

nyt logo og sat ord på hvilke ting, selskabet skal lægge 

vægt på når selskabet markedsfører sig. 

Ny kommunikationspolitik

Beboere og beboervalgte er kommet med rigtig mange 

meldinger om, at det nogle gange tager lang tid før man 

får svar. Med en ny kommunikationspolitik, som blev 

vedtaget i april 2012, blev det klarlagt, at sender man 

en e-mail til en ansat, skal der komme et svar i løbet 

af 2 arbejdsdage. Forventningerne blev altså lagt helt 

fast. Kommunikationspolitikken lægger også rammerne 

for, hvilke informationer beboere og beboerevalgte skal 

have, og hvordan den skriftlige kommunikation skal ud-

vikles de kommende år, så det bliver lettere at forstå, 

hvad afsender forventer af modtageren. Brevene bliver 

også mere personlige, og det fremgår klart og tydeligt, 

hvem der er afsender. 

Godt samarbejde med kommunerne

Vi er løbende i dialog med de 14 kommuner på Sjæl-

land, hvor vi har boliger til leje. En gang om året er 

vi til et mere formelt styringsdialogmøde med kom-

munerne. Styringsdialogmøderne blev indført for nogle 

år siden over hele landet. Vi oplever, at vi har en rigtig 

god og konstruktiv dialog med kommunerne. Der er 

selvfølgelig områder, hvor vi kan være uenige. F.eks. 

oplever vi, at nogle kommuner kommer til at spare på 

de forkerte ting i de spare-øvelser, som de løbende har. 

Ministeriets liste

På Slotsholmen i København udarbejdes en liste over 

såkaldte ghettoområder. Den liste kom vi i 2012 på for 

første gang. Beboerne i både Rønnebærparken/Æble-

haven og Karlemoseparken undrede sig dog. De bor jo 

et dejligt sted. Hvis vi skal se det positive i at komme 

på listen, så giver det os adgang til at søge flere midler 

fra centrale puljer, som kan være med til at finansiere 

nogle af de mange projekter, som vi gerne vil udføre 

i områderne. I Køge, hvor Karlemoseparken ligger, er 

vi gået sammen med de øvrige boligselskaber og kom-

munen om en fælles indsats for hele Køge. Vi har fået 

værtsskabet, hvilket vi ser som en anerkendelse af vores 

høje faglige niveau. 

KOMMUNIKATION



9 

R E G N S K A B  &  B E R E T N I N G  2 0 1 2 

Vi ønsker rettidig og præcis intern og ekstern kommunikation. Vi vil gennem branding og 
markedsføring vise, at Boligselskabet Sjælland er et attraktivt sted at bo, at vi er en attrak-
tiv samarbejdspartner og leverandør af administration og drift af boliger samt, at vi er en 
attraktiv arbejdsplads.

Vi vil påvirke beslutningstagere, så vi har de bedst mulige betingelser for gode beslutninger 
omkring vores virksomhed og vores branche.

strategi 2015
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UDVIKLING

Flere til at betale

I 2012 blev der flere om at betale de fælles funk-

tioner. Vi kunne f.eks. byde velkommen til 483 

nye beboere, da vi overtog administrationen af 

ældreboliger i Slagelse Kommune. Nogle af de 

opgaver, der løses i administrationen, er ikke af-

hængige af, hvor mange boliger selskabet admini- 

strerer. Lidt forenklet betyder det, at selv om 

mange udgifter stiger i takt med inflationen, kan 

selskabet lettere holde administrationsbidraget i 

ro for de nuværende beboere, når der er flere til at 

betale de fælles udgifter. Vi fik administrationen 

af ældreboligerne i Slagelse Kommune gennem et 

udbud. Ud over prisen lagde Slagelse Kommune 

vægt på, vores fokus på kommunikation, og at vi 

også har beskrevet uddannelse og kvalifikationer 

for de medarbejdere og afdelinger, som skal løse 

opgaverne. 

I Bjæverskov og Herfølge har vi også kunnet 

byde velkommen til beboerne i boligselskabet  

BoliGrøns spritnye afdelinger. Det giver endnu flere 

beboere, som er med til at sikre, at vi kan levere en 

høj faglighed på rigtig mange områder. 

Bedre beboerbetjening

Boligselskabet Sjælland har tidligere haft ud-

fordringer med ventetiden i telefonen. I august 

2012 kunne de fire områdekontorer i Roskilde 

åbne for direkte henvendelser fra beboerne. 

Tidligere gik alle henvendelser til det centrale kun-

decenter. Medarbejderne i telefonen kom tættere 

på beboerne i de områder, hvor opgaverne skal ud-

føres, ligesom det nye telefonsystem er blevet et 

rigtig godt værktøj, bl.a. med mulighed for at be-

boerne kan vælge, om de ønsker, at der skal ringes 

tilbage. Ændringerne har givet kortere ventetid 

i telefonen, og har givet både medarbejdere og 

beboervalgte oplevelsen af, at tingene  fungerer 

bedre. 

Justeringer i maskinrummet

2012 ligner de foregående år på et meget væsent-

ligt område. Vi har endnu engang set på alt det 

nede i ”maskinrummet”, nemlig de mange forret-

ningsgange og snitflader. Enkelte  organisations-

tilpasninger er det også blevet til. I disse år bruger 

vi rigtig mange ressourcer på at få hele det maski-

neri, som en organisation består af, til at fungere 

optimalt. Vi har også indført tidsregistrering hos 

flere medarbejdere, som gør, at vi kan fakturere 

ydelser mere præcist. 

Forbedringer i den enkelte bolig

Lidt færre har i 2012 gjort brug af den individuelle 

råderet. Der er dog stadig rigtig mange lejere, som 

benytter sig af muligheden for at forbedre boligen 

efter eget valg. Vi indførte i 2012 brugerbetaling 

i forbindelse med individuel råderet, hvilket også 

har betydet, at de henvendelser vi får, er mere 

seriøse end tidligere. 

Vi har samtidig gennemgået flere afdelinger for at 

få lovliggjort de tilbygninger, der er opført gennem 

tiden. Samtidig må vi desværre konstatere, at der 

stadig opføres nye bygningsdele uden tilladelse. 

Og det er os som ejere af bygningerne, som kom-

munerne henvender sig til, når de opdager ting, der 

er opført uden kommunal tilladelse. 

Rigtig mange helhedsplaner

Medarbejderne i Byggeri knokler sammen med 

afdelingsbestyrelserne på at udarbejde de mange 

helhedsplaner. Vi har en del byggerier, som har 

brug for en gennemgribende renovering. Der er 

ingen tvivl om, at både Landsbyggefonden, bebo-

erne, dispositionsfonden og kommunerne kommer 

til at lægge penge i hatten for at sikre, at vi også 

i fremtiden kan tilbyde gode boliger. Vi er også i 

dialog med kommunerne om de udfordringer, vi 

sammen står med.
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Vi skal udvikle vores eksisterende forretning ved at styrke vores kompetencer, videreud-
vikle styringen og optimere vores drift. Vi vil samtidig udvikle nye forretningstiltag.

Vi skal fremtidssikre vores boliger og vores ydelser, så de lever op til de forventninger, som 
nuværende og fremtidige beboere har til Danmarks bedste boligselskab.

strategi 2015
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Styrkelse af områdekontorerne

Rigtig mange af de tiltag, som du har læst om indtil 

nu, har styrket vores områdekontorer. For at løfte 

opgaven og sikre at vores områdeledere får den 

støtte og opbakning, de skal have, har vi internt 

rekrutteret  syv områdeassistenter. De skal støtte 

områdelederne og tage nogle af områdeledernes 

opgaver. Vi mener, at vi i Boligselskabet Sjælland 

er landet ved en meget optimal form. Mens andre 

boligselskaber har valgt, at funktionerne i driften 

enten skal ligge lokalt eller centralt, har vi valgt en 

løsning, hvor områdekontoret har en høj faglighed 

i god beboer- og bestyrelseskontakt, ledelse og 

drift. Herudover kan områdekontorerne trække 

på høj faglighed på andre områder fra de centrale 

fagafdelinger. Den rigtige faglighed er de rigtige 

steder. I 2012 flyttede vi samtidig vores synsin- 

spektører fra et centralt team ud til de syv om-

rådekontorer.

Nogle af vores områdekontorer har også fået nye 

rammer. I Holbæk har vi ombygget en børnehave 

til områdekontor, hvor personalet kan betjene 

beboere fra Holbæk, Tølløse og Viby. I Ring-

sted forventer vi at flytte områdekontoret til  

Benediktegården – også i Ringsted.  I forbindelse 

med overtagelsen af ældre- og plejeboliger i Vor-

dingborg, har vi oprettet et lokalt kontor med en 

deltidsmedarbejder.

Krav til leverandørerne

Alle leverandører modtog i november et nyt 

sæt etiske regler, som de skal følge for at kunne  

levere ydelser til boligselskabet. Det handler bl.a. 

om respekt for beboere, løn, arbejdsforhold og 

miljø. 

Rabat på køkkener hos HTH og Kvik

Vi har i 2012 skruet op for rabatter til vores be-

boere, så der nu er mulighed for rabat på el, gas, 

hårde hvidevarer og køkkener.  

SERVICE 

Vi vil lære af klager

Klager er en vigtig kilde til at blive bedre. Derfor 

startede vi i 2012 udviklingen af et nyt klagesys-

tem. Når det går i luften, skal det håndtere klager 

over både naboer, selskabet og f.eks. varmeregn-

skab. Med det nye klagesystem kan vi finde møn-

stre over, hvor der klages meget, om det er enkelte 

beboere, som klager meget osv. 

Vi finder penge ved at sætte ydelser i udbud

Loven og god økonomi går hånd i hånd, når det 

handler om udbud. Loven siger, at vi skal lave ud-

bud over store ydelser. F.eks. får vi istandsat 4.000 

flyttelejligheder om året, og det overstiger med 

mange længder grænserne for, hvornår vi skal køre 

udbud. Alene flyttelejlighederne har betydet en 

besparelse på otte millioner kroner. Vi har samtidig 

bundet et socialt ansvar til udbuddet. De virksom-

heder, der bød på opgaven, skulle ud over pris og 

kvalitet også fortælle, hvordan de løfter opgaven 

med socialt ansvar. Antallet af lærlinge, fleksjob-

bere og deltagelse i foreningslivet var nogle af de 

ting, som virksomhederne bød ind med. Udbud-

dene har dog også betydet, at det er blevet syn-

ligt, at nogle håndværkere gennem en årrække har 

været en del dyrere end det prisniveau, som vind-

erne af udbuddene kan levere til. Når vi kører nye 

håndværkere ind, har der dog også i nogle tilfælde 

været begyndervanskeligheder. 

Tilfredshedsundersøgelser

I maj 2012 gennemførte vi for andet år i træk en 

elektronisk tilfredshedsundersøgelse blandt be-

boervalgte. Undersøgelsen viste, at der skal mere 

klarhed over, hvilke aftaler der indgås, og så skal 

der mere fokus på at overholde aftalerne. Selska-

bet har derfor udviklet et aftalesystem, hvor bebo-

ervalgte fra 1. april 2013 kan se aftaler og opgaver 

via Min side på bosj.dk
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Vi prioriterer service. Service over for den enkelte 
beboer og afdelingsbestyrelse er af essentiel betydning. 
Vi vil levere god service tilpasset den enkelte.

strategi 2015
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Færre syge

25 % fald i sygefraværet fra 2011 til 2012. Det er 

et resultat, som betyder meget for både medar-

bejdere og selskabet. Det flotte resultat skyldes 

primært, at vi er blevet dygtigere til at følge op 

på medarbejderes sygefravær. Målet er, at vi som 

virksomhed hjælper vores medarbejdere hurtigere 

tilbage på arbejde igen. Ved at følge op og tage 

dialogen kan meget sygefravær reduceres. Vi har 

også haft fokus på, om langtidssyge medarbejdere 

kan komme delvist tilbage til jobbet. Det har også 

været rart for  medarbejdere, som har været ramt 

af langtidssygdom, at de stille og roligt kunne 

komme tilbage til en velkendt hverdag. 

Da Det Nationale Forskningscenter for Ar- 

bejdsmiljø (NFA) under Beskæftigelsesministeriet 

i 2012 afholdt en større konference om at få me-

darbejdere  hurtigere tilbage til arbejdspladsen, 

bad NFA  Boligselskabet Sjælland om at fortælle 

om en specifik case, hvor en af vores medarbej-

dere,  som havde stået uden for arbejdsmarkedet 

i en periode, kom gradvis tilbage på arbejde. Det 

gav os god lejlighed til at dele af vores viden om 

både at yde en samfundsmæssig indsats, samtidig 

med at vi kunne få bekræftet, at vi er en effektiv 

virksomhed med fokus på, at medarbejderne yder 

en stor indsats til gavn for beboerne. 

Ambassadører

Ejendomsfunktionærerne er vigtige ambassadører 

for selskabet. I 2012 holdt vi et kursus i kommu-

nikation og konflikthåndtering for ejendomsfunk-

tionærer. Her hørte de om, hvordan de skal blive 

bedre til at kommunikere med beboere og andre, 

som færdes i områderne. 

ARBEJDSPLADSEN

Nogle gange kommer der også meget sure be-

boere hen til ejendomsfunktionærerne. Her fik 

ejendomsfunktionærerne konkrete værktøjer til 

at håndtere en konflikt på en nærværende og pro-

fessionel måde. 

Også andre medarbejdere har været på kurser. De 

kurser, som medarbejderne deltager i, er meget 

målrettede i forhold til de arbejdsopgaver, de løser. 

For første gang gennemførte vi - i april 2012 - en 

trivselsmåling blandt medarbejderne. Resulta-

tet var pænt. Vi har således afdækket både det 

psykiske og fysiske arbejdsmiljø (APV).

Kærester

Det er absolut ikke ukendt, at nogle møder deres 

kommende mand, kone eller kæreste på deres ar-

bejdsplads. I 2012 fik vi en politik for familiemæs-

sige og nære relationer, som beskriver, hvilke 

regler, der gælder. F.eks. kan en leder ikke være 

kæreste med en af sine medarbejdere. En leder kan 

heller ikke ansætte sine egne børn, ægtefælle eller 

andre familiemedlemmer. 

Vi har i 2012 

•  modtaget 1.341 ansøgninger 
til 38 job 

•  modtaget 168 uopfordrede 
ansøgninger

• 19 har opsagt deres stilling
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Vi vil videreudvikle den attraktive arbejdsplads til effektivt 
og kompetent at kunne optimere drift og administration 
samt indfri strategiske mål.

strategi 2015
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PROJEKTER

Fremtidens boliger i Borup

Energibesparelserne på de 50 nye, attraktive bolig-

er, der står klar til indflytning i 2013 er til at få 

øje på. De er ti gange billigere at opvarme end en  

almindelig bolig. Byggeriet startede i 2012. 

 

30 familieboliger midt i historien

2012 blev året, hvor Boligselskabet Sjælland  

startede ombygningen af det tidligere Ungdommens 

Hus i Roskilde. 30 lækre, nye familieboliger bliver 

skabt i en historisk bygning og får et historisk navn.

Tilbage i 1972 lød startskuddet til Ungdommens 

Hus. Gennem mange år har huset være et kul-

turhus for børn og unge. Det var også her Roskilde 

Festivalen blev arrangeret de første år. Institu-

tioner, klubber, kollegium og masser af aktiviteter 

har gennem årene haft fast rammer i Ungdom-

mens Hus. Både nærområdet og hele Roskilde har 

gennem årene haft stort udbytte af Ungdommens 

Hus.

Økonomien begyndte dog at skride for Ung-

dommens Hus. Boligselskabet Sjælland gik der-

for i dialog med den daværende bestyrelse i den 

Boligerne der ligger i det naturskønne område 

tæt ved Køge Ås, får også flere legeområder til 

børnene, heriblandt en naturlegeplads, ligesom 

der bliver bålplads, klatreredskaber og stor, fælles, 

bakket have.



17 

R E G N S K A B  &  B E R E T N I N G  2 0 1 2 

selvejende institution Ungdommens Hus tilbage 

i 2009 - og overtog hele administrationsansvaret 

for Ungdommens Hus i 2010. Siden fulgte dialog 

med kommunen, som endte med, at Boligselska-

bet Sjælland besluttede at fremtiden i bygningen 

er som familieboliger. 

Færre skal sættes på gaden

Boligselskabet Sjælland fik i 2012 sat et projekt 

i søen, som vil nedsætte antallet af beboere der 

sættes på gaden, fordi de ikke betaler huslejen. 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter støtter 

projektet med 2,5 millioner kroner.

Ud over at en række beboere helt konkret undgår 

at havne på gaden, skal projektet også give ny vi-

den, som kan bruges andre steder.

Efter en navnekonkurrence fik afdelingen navnet 

Sems Have. Navnet ”Seem” går nemlig tilbage fra 

før Roskilde blev grundlagt - altså før år 1000, men 

det er først på kortet over Roskilde omkring år 

1845, at navnet Seems Have er med. 

30 familier kan i 2014 flytte ind i det historiske hus.

Roskilde Kommune, frivilligcentret, beboercafe 

og boligselskabets egne boligsociale medarbejdere 

bliver derfor en del af projektet

En opsøgende medarbejder bliver helt central i 

projektet. Personen skal både være opsøgende 

overfor personer, som har svært ved at styre øko-

nomien, og afprøve helt nye metoder, så man kan 

forebygge at beboere udsættes.
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Penge i energi

Der er penge i energi. Den konklusion ligger lige 

for i boligafdelingen Traneparken i Hvalsø.

Den energirenovering, som Boligselskabet Sjælland 

udførte for Hvalsø Boligselskab er med til at betale 

for bl.a. nye altaner. Renoveringen af Traneparken 

tager fat i rigtig mange ting: Ny ydermur, nyt tag 

og nye glasindgange, så der ikke kommer kold luft 

ind i opgangene. Samtidig kommer der altaner til 

boligerne. Det hele er selvfølgelig kombineret med 

en god isolering. 250 kvm. solceller skal samtidig 

levere den mængde strøm, som det fælles vaskeri 

bruger.

Nye vinduer og døre

Beboerne i Boligafdelingen Østerled/Marievej 

besluttede i foråret 2011, at de gamle vinduer og 

døre skulle udskiftes.

Husene er fra 1948, og der er derfor mange krav til 

arkitekturen, som skal overholdes. I 2012 kom der 

nye vinduer og døre i, og beboerne kan nyde den 

komfort, det giver at have nye vinduer.
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Skade gav tilskud

Boligafdelingen Dalvænget i Tølløse har i 2012 ud-

skiftet tag og efterisoleret. Inden projektet gik i 

gang tog Boligselskabet Sjælland kontakt til Byg-

geskadefonden for at få dem til at gå ind i en sag 

om en byggeskade i form af manglende stabilitet. 

Det hele blev udført på en gang og det gav bebo-

erne en billigere renovering, da bygningsskaden 

var med til at finansiere noget af tagudskiftningen.  

Sagen blev afsluttet i 2012.

Flere projekterListen over projekter i 2012 var rigtig, 

rigtig lang. 
F.eks. indeholdt den også:

• Indeklima, Stougården, Fjordbo

• Svalegange i Peders Gaard, Hvalsø

•  Energioptimering af Kløvermarks- 

vej 19-21 i Holbæk
• Gennemgang af Benediktegården

•  Sammenlægning Vester- 

gade i Tølløse•  Udskiftning af vinduer og 

døre i Bodsbjergvænge 1
•  Kloakledninger på Stations- 

vej i Glumsø•  Udskiftning af ovenlys-
vinduer i Horsehøj

•  Ny P-plads ved område-
kontoret i Ringparken

• Pilotprojekt i Kristianslund

• Projekt  •

Bakkegården i Roskilde fik multibane i 2012.
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2012 har også været præget af rigtigt mange gode 

diskussioner i Selskabsbestyrelsen. Vi er heldigvis 

ikke altid enige. Det giver mange frugtbare diskus-

sioner, hvor vi får  forskellige perspektiver frem 

i forhold til de emner,  vi behandler. I Selskabs-

bestyrelsen afholder vi ordinært møde en gang om 

måneden. Derudover deltager vi i en lang række ar-

bejdslørdage og forskellige andre arrangementer. 

Vi har også en række udvalg, som dykker dybere 

ned i forskellige emner. Du kan på oversigten over 

bestyrelsen på modsatte side se, hvem der sidder i 

de enkelte udvalg. 

Vi har i vores arbejde fokus på at sikre en god 

ledelse af selskabet. Det handler bl.a. om, at vi i 

Selskabsbestyrelsen – ligesom i Repræsentant-

skabet – skal varetage hele selskabets interesser 

SELSKABSBESTYRELSEN
og ikke blot vores egen boligafdelings. Fra tid til  

anden tager vi også tage stilling til budget-tvister 

mellem en boligafdeling og administrationen.

I 2012 har Strategi 2015 fyldt rigtig meget af vores 

tid. Vi præsenterede strategien på repræsentant-

skabsmødet. Strategien er et rigtig godt eksempel 

på, at vi beboervalgte skal tage stilling til retningen 

og de overordnede linjer for Boligselskabet Sjæl-

land, mens det er de ansattes opgave at løse op-

gaver i det daglige og træffe daglige beslutninger.

I august tilbød vi at fungere som mentorer overfor 

nye afdelingsbestyrelser. Vi ved, at det kan være 

svært at være en helt ny bestyrelse – både i forhold 

til beboerne, men også i forhold til at lære, hvordan 

almene boligselskaber hænger sammen. 

Mia Stolz Nielsen

Bodil Nielsen

Lisbeth Blom Møller

Tine Fristrup

Bodil Bundgaard

Jan René Petersen

Medlem af Energi- og miljøudvalget

Medlem af Forretningsudvalget, 
Demokrati- og uddannelsesudvalget, 
samt  suppleant i Boligkommissionen

Medlem af Udlejningsudvalget & 
Energi- og  miljøudvalget

Næstformand, medlem af Forretnings- 
udvalget og Demokrati- og uddan-
nelsesudvalget

Medlem af Energi- og miljøudvalget 

Formand, medlem af Forretnings-
udvalget, Demokrati- og uddannelses-
udvalget samt suppleant i Boligkom-
missionen

Bestyrelsesmedlemmer
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Per Pedersen

Stig Lysdal

Karen Schou Andersen

Hans Werner Morell

Annette Sørensen

Per Brink-Kjær

Brian Juul Sandager

Sven-Aage Gam

Anna Hansen

Jens Frederiksen

Medlem af Energi- og miljøudvalget

Medlem af Energi- og miljøudvalget & 
Demokrati- og uddannelsesudvalget

Medlem af Udlejningsudvalget

Medlem af Energi- og miljøudvalget

Nina Lundgren
Medlem af Energi- og miljøudvalget, 
Udlejningsudvalget &  
Demokrati- og uddannelsesudvalget

Medlem af Energi- og miljøudvalget & 
Demokrati- og uddannelsesudvalget

Medarbejderrepræsentanter
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LEDERGRUPPEN

Hanne Kjær-Kristoffersen*, HR-chef &  
Bo Jørgensen*, direktør

Betina Eg Askler, teamleder
Christian Milert Hansen*, økonomichef & 
Marianne Ahrens, afdelingsleder

Francisco Ortega, udviklingschef,
Troels Riis Poulsen*, sekretariatschef &
Morten Lykkeberg, kommunikationschef

Søren Peter Nielsen*, chef for Byggeri,
Torben Simonsen*, chef for Drift,
Kim Jensen, teamleder &
Charlotte Jakobsen Szöts, souschef

Kim Baundal, områdeleder
Roskilde Syd, Roskilde

Thomas Fredskov, områdeleder
Køge

* medlem af chefgruppen
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Michael Sandberg, områdeleder
Trekroner og Himmelev, Roskilde

7 områdekontorer

Mette Andersen, områdeleder
Ringsted, Borup & Glumsø

Jan Obel, områdeleder
Hyrdehøjområdet, Roskilde

Bo Mølgaard, områdeleder
Holbæk, Tølløse & Viby

Martin W. Larsen, områdeleder
Trekantområdet, Roskilde
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RESULTATOPGØRELSE 
1. JANUAR 2012 - 31. DECEMBER 2012

Budget
2012

Budget
2013

Resultatopg.
2012Konto

ORDINÆRE UDGIFTER

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.  1.029.721 1.000.000 1.000.000

511 Personaleudgifter  46.086.022 43.318.350 45.631.891

513 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)  11.526.571 10.902.634 11.920.473

514 Kontorlokaleudgifter  3.448.826 2.379.000 2.945.831

515 Afskrivninger, driftsmidler  468.426 732.780 782.246

516 Beboerrådgivere og Miljøvejleder  59.113 15.000 0

521 Revision  1.197.625 1.050.000 1.175.000

530 Administrationsudgifter, brutto  63.816.304 59.397.764 63.455.441

532 Renteudgifter 
 (inkl. kurstab obligationer m.v.)   13.983.267 0 0  

533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. 
 til dispositionsfonden  65.579.326 60.975.711 62.624.203

540 Samlede ordinære udgifter  143.378.897 120.373.475 126.079.644

541 Ekstraordinære udgifter  934.091 500.000 733.917

550 Udgifter i alt  144.312.988 120.873.475 126.813.561

551 Årets overskud, henlægges til 
 Arbejdskapitalen  185.771 18.000 33.083

560 Udgifter og evt. overskud i alt  144.498.759 120.891.475 126.846.644
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Budget
2012

Budget
2013

Resultatopg.
2012Konto

ORDINÆRE INDTÆGTER

601 Administrationsbidrag: 
 Egne afdelinger i drift 37.121.769 
 Eksterne foretagender 4.571.170 41.692.939 39.503.580 41.725.951

602 Lovmæssige gebyrer m.v.  6.650.859 6.234.000 6.267.000

603 Renteindtægter (inkl. realiserede  
 kursgevinster, obligationer m.v.)  14.478.856 0 450.000

604 Afdelingernes bidrag m.v. til 
 dispositionsfonden  65.579.326 60.975.711 62.624.203

605 Nybyggeri: 
 Byggesagshonorar  1.121.876 1.785.000 1.785.000

606 Forbedringsarbejder m.v.: 
 Byggesagshonorar  14.164.026 11.875.184 13.677.490

607 Diverse  358.594 518.000 317.000

610 Samlede ordinære indtægter  144.046.475 120.891.475 126.846.644

611 Ekstraordinære indtægter  452.283 0 0

620 Indtægter i alt  144.498.759 120.891.475 126.846.644
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Aktiver
31. december

2012*
31. december

2011Konto

BALANCE 
PR. 31. DECEMBER 2012

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Anvendt regnskabspraksis
Selskabets aktiver og gældsposter er optaget således: 
•  administrationsbygninger, er optaget til henholdsvis offentlig  

vurdering, henholdsvis anskaffelsessum med fradrag af afskrivning
•  inventar, IT-udstyr og biler er optaget til anskaffelsespris fratrukket 

liniære afskrivninger

• aktier og indskud er optaget til anskaffelsessum
• obligationer er optaget til kursværdi 31/12-2012
•  prioritetsgæld i administrationsejendommen er optaget  

til nominel restgæld

* Balancen indeholder beløb for boligorganisationen og fordelingsafdelinger.

701 Administrationsbygning   28.006.541 28.585.372

702 Inventar   436.953 815.424

703 Biler   729.500 873.749

704 IT-udstyr   107.492 161.238

 Materielle anlægsaktiver i alt   29.280.486 30.435.782

 Finansielle anlægsaktiver 
713 Aktier og indskud   274.427 300.427

714 Dispositionsfondslån til afdelinger   7.459.348 3.427.228

716 Indskud i Landsbyggefonden   56.231.164 49.593.347

 Finansielle anlægsaktiver i alt   63.964.939 53.321.001

720 Anlægsaktiver i alt   93.245.424 83.756.783

 Omsætningsaktiver 
721.1 Afdelinger i drift   26.601.435 24.813.365

721.2 Sideaktiviteter   96.083 5.005

723 Administrerede selskaber   343.084 4.258.058

726 Andre tilgodehavender   3.343.204 5.486.046

730 Tilgodehavende renter   3.661.060 4.006.700

731 Værdipapirer/obligationsbeholdning   372.605.798 362.340.978

732 Likvide beholdninger: 
 Bankbeholdning   47.466.480 16.543.770

740 Omsætningsaktiver i alt   454.117.143 417.453.921

750 Aktiver i alt   547.362.567 501.210.705
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PASSIVER
31. december

2012
31. december

2011Konto Egenkapital

803 Dispositionsfond   143.830.693 129.227.414

805 Arbejdskapital   18.604.214 16.743.710

810 Egenkapital i alt   162.434.908 145.971.125

  

 Langfristet gæld 
811 Prioritetsgæld administrationsbygning   946.078 1.067.743

820 Langfristet gæld i alt   946.078 1.067.743

          

 Kortfristet gæld 
821.1 Afdelinger i drift   356.350.176 328.076.492

821.2 Sideaktiviteter   1.204.575 946.845

822 Afdelinger under opførelse   0 0

823 Administrerede selskaber   2.932.794 0

825 Leverandører/Kreditorer   3.524.455 3.389.630

826 Skyldige omkostninger   4.463.906 3.007.873

829 Feriepengeforpligtelse   12.699.834 14.421.988

830 Anden kortfristet gæld   2.805.842 4.329.010

840 Kortfristet gæld i alt   383.981.581 354.171.837

850 Passiver i alt   547.362.567 501.210.705

Eventualforpligtelser      

Saldo 31.12.2012 på bygherregarantier: 
Kregme-Vinderød Boligselskab    153.416 
Vordingborg Boligselskab    82.500
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Boligselskab
BLF-nr. 0240

Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 47 00

Tilsynsførende kommune
Kommunenr. 0265

Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 30 00

SELSKABSOPLYSNINGER 
REGNSKAB 1. JANUAR 2012 - 31. DECEMBER 2012

1.  Lejligheder (inkl. ungdoms-, ældre-,  10.609 737.283 1 10.609
 og lette  kollektivboliger)

2. Enkeltværelser 38 897 1 38

3. Erhvervslejemål 29 3.106 1 pr. påbeg.  60 m² 57
     
4. Institutioner 30 11.229 1 pr. påbeg.  60 m²  193
     
5. Garager/carporte 772 151 1/5 156

6. I alt 11.478 752.666  11.053

Lejemålstype
Antal

Lejemål
Brutto

etageareal m² á lejemål
Antal leje- 

målsenheder

Boligselskabet omfatter ialt 146 afdelinger

Renteberegning  
Rentesatser  Dag til dag 

Udlån, afdelinger i drift  1,25 %

 

Afdelingsmidler i forvaltning  
1. Henlagte midler 3,0 %

2. Driftsmidler 3,0 %

Dispositionsfond 3,0 %
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SELSKABETS AFSKRIVNINGSREGLER

 Afskrivningsperiode Scrapværdi

Administrationsbygninger:
Bygninger  30 år  30 %
 
Inventar:
Borde og stole 2 -3 år    0 %
Øvrigt inventar    3 år    0 %

Biler:     5 år    0 %

IT-udstyr:
Almindeligt software 1 – 3 år   0 %  
PC-udstyr,    2 år   0 %
Printere, kopimaskiner   3 - 5 år   0 % 

Bygninger opgøres ved anskaffelse/ombygning til realistisk salgsværdi.  
Vedligeholdelsesarbejder udgiftsføres, hvis bygningens værdi ikke forøges tilsvarende.
Øvrige anskaffelser tager udgangspunkt i købspris og afskrives jf. ovenstående.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til bestyrelsen i Boligselskabet Sjælland  

Vi har revideret årsregnskabet for den almene bolig- 

organisation Boligselskabet Sjælland for regnskabs- 

året 1. januar - 31. december 2012, der omfatter re-

sultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter lov om almene boliger og drifts-

bekendtgørelsens krav til almene boligorganisa-

tioners regnskabsaflæggelse.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede i over- 

ensstemmelse med lov om almene boliger og 

driftsbekendtgørelsens krav til almene boligor-

ganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-

set om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt 

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnska-

bspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 

som er rimelige efter omstændighederne. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de disposi-

tioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i over-

ensstemmelse med love og andre forskrifter samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

  

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om 

årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 

udført revisionen i overensstemmelse med interna-

tionale standarder om revision og yderligere krav 

ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig 

revisionsskik jf. instruks om revision af almene bo-

ligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder 

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-

skabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshand-

linger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revision-

shandlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, uanset om denne skyl- 

des besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 

boligorganisationens udarbejdelse af et årsregn-

skab, 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 bolig- 

organisationens interne kontrol. En revision om-

fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 

regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn-

skabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 

præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 

der er etableret forretningsgange og interne kon-

troller, der understøtter, at de dispositioner, der er 

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med love og andre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis.

   

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbe-

hold. 

Konklusion      

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af boligorganisationens aktiver, 

passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 

2012 samt af resultatet af boligorganisationens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. de-

cember 2012 i overensstemmelse med lov om 
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almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til 

almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er eta-

bleret forretningsgange og interne kontroller, der 

understøtter, at de dispositioner der er omfattet 

af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af 

revisionen     

 

Boligorganisationen har i overensstemmelse med 

lov om almene boliger og driftsbekendtgørels-

ens krav til almene boligorganisationers regn-

skabsaflæggelse som sammenligningstal i resul-

tatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. 

Budgetterne har, som det fremgår af årsregnska-

bet, ikke været underlagt revision.   

     
 

Holbæk, den 30. april 2013        

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab        

        

        

        

Benny Lundgaard     Torben Nørskov Jensen   

statsautoriseret revisor     statsautoriseret revisor   




