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[Waring 2]

Boligselskabet Sjælland har i løbet af de sidste ti år ar-
bejdet med at organisere sig bedre og udføre arbejdet 
mere effektivt og billigt. Det arbejde fortsætter. Sam-
tidig skal vi nu også have mere fokus på det, vi kalder 
for boligselskabets sociale DNA. 

Boligselskabets sociale DNA indebærer vores sociale 
ansvar, fællesaktiviteterne i afdelingerne og det gode 
naboskab. Det sociale DNA er utrolig vigtigt for livet 
i de almene boligafdelinger – og det er ikke noget, vi 
skal tage for givet. 

Det kommer nemlig ikke af sig selv, og når det først 
er der, skal vi passe på det. For det er skrøbeligt. Det 
sociale DNA skal vi værne om, passe og pleje. 

Huslejefokus og vores sociale DNA
Det er netop det, vores kunstværk med den afrikan-
ske savanne også skildrer. Centralt i maleriet ser man 
et skrøbeligt æg, der ligger midt på den store, vilde 
savanne. Det æg har ligesom vores sociale DNA også 
brug for at blive passet på og værnet om, for ikke at 
gå i stykker.



Beretning

4

Driften
Store græsmaskiner resulterede i 
besparelser
Efter at have sået de første frø til maskinfællesskabet 
i 2016, begyndte de store græsmaskiner at køre deres 
første runder i afdelingerne i løbet af 2017.

Maskinfællesskabet betyder, at der nu kører større og 
hurtigere maskiner rundt, som klipper græsset i afde-
lingerne på kortere tid end før. Det har både givet en 
tidsmæssig og økonomisk besparelse – faktisk har det 
halveret udgifterne til pasning af græsarealerne.

Maskinfællesskabet har givet besparelser på samlet set 
3.0 mio. kr., som ryger med i det samlede besparelses-
regnskab frem mod 2020, hvor den almene branche 
samlet set skal spare 1,5 mia. kr. i forbindelse med den 
aftale som regeringen, kommunerne og Danmarks Al-
mene Boliger (BL) indgik i 2015.
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Succesfuldt forsøg med trappevask
Det var ikke kun udendørs, at der blev indført 
nye tiltag i driften. Indendørs blev der iværksat 
et pilotforsøg for at optimere trappevask i af-
delingerne. Forsøgsordningen blev sat i værk i 
Trekantområdet i Roskilde samt i Karlemosepark-
en, Rørmosen og Wiemosen. Rengøringsperso- 
nalet til trappevask blev ansat i boligselskabet i 
stedet for at hyre arbejdet udefra. 

Kort tid inde i forsøget stod det klart, at kva- 
liteten var steget betragteligt, og at servicen var 
bedre, især fordi det nu er genkendelige ansigter, 
der kommer igen hver uge. I februar 2018 beslut-
tede selskabsbestyrelsen at udvide pilotforsøget, 
så mere trappevask skal hjemtages.

Arbejdet med udviklingsplaner blev 
skudt i gang
2017 blev året, hvor modellen for udviklingsplan-
erne blev lagt fast, og dermed kunne vi komme i 
gang med at udarbejde afdelingernes individuelle 
udviklingsplaner. Udviklingsplanerne dokumenter-
er tilstanden og driften i den enkelte boligafdeling 
samtidig med, at den viser de planlagte aktiviteter 
over en 20-årig periode.

Udviklingsplanerne er udarbejdet med viden og in-
put fra fraflytningssyn, boligservice, grønne team-
ledere og andre i selskabet, som arbejder i eller 

omkring den enkelte afdeling. Ministeriets sam-
menligninger med andre afdelinger bliver også 
brugt i udviklingsplanerne.

Udviklingsplanerne skal give beboerne og afde-
lingsbestyrelserne et bedre indblik i, hvordan vi 
sikrer, at boligerne bliver ved med at være at-
traktive både i forhold til kvalitet og husleje. I 
starten af 2018 er der blevet lagt sidste hånd på 
udviklingsplanerne, der bl.a. er blevet brugt som 
grundlag for dialog på markvandringerne for at 
finde frem til, hvordan huslejen holdes i ro og, at 
der også sikres penge til vedligeholdelse.
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Et år med fuld fart i Byggeri
I 2018 tager vi fat på en kæmpe opgave med at reno-
vere og bygge nye boliger i en takt, vi aldrig tidligere 
har set. 

I overført betydning er fundamentet til de mange nye 
boliger blevet støbt i 2017. I Byggeri har 2017 været 
et år, hvor der er blevet arbejdet hårdt og målrettet 
på at få tilpasset projekterne, få økonomien til at 
hænge sammen og få de endelige godkendelser hos 
kommunerne. Det har resulteret i, at vi i løbet af 2018 
stikker spaden i jorden på seks ud af syv nybyggeripro-
jekter, der i alt tæller 373 nye boliger.

Derudover har vi to ombygningsprojekter, som også 
gik i gang i 2017. Det betyder, at vi i løbet af 2018 
bygger 33 nye boliger i Næstved, som skal ligge i et 
tidligere nonnekloster. 

I centrum af Roskilde på Sankt Peders Stræde ombyg-
ger vi en gammel bygning fra 1908 til 32 ungdomsbo- 
liger.

Helhedsplanerne buldrer også derudaf. Med hele 20 
helhedsplaner fordelt over det meste af Sjælland har 
medarbejderne i Byggeri nok at se til. Da arbejdet med 
helhedsplanerne er en lang proces, vil der normalt gå 
mellem 5-10 år fra de første ideer opstår, indtil hånd-
værkerne går i gang.

Meget er faldet på plads i løbet af 2017 for en del 
helhedsplaner. Det betyder, at vi i løbet af 2018 for-
venter at gå i gang med selve renoveringsarbejdet i 
Rønnebærparken, Æblehaven, Præstemarkshusene og 
Kristianslund i Roskilde, Margrethegården i Ringsted 
samt Svinget / Isefjordsvej i Holbæk. 

Læs meget mere om Boligselskabet Sjællands nybyg-
geriprojekter på bosj.dk/nyeboliger.

Byggeri
Bolig-træ - boligselskabets nye byggesystem
I august 2017 så boligselskabets nye byggesystem 
”Bolig-træ” dagens lys. Et byggesystem, der skal sikre 
de sjællandske beboere sunde hjem, som er bygget i 
massivt træ.

Boligselskabet oplever en massiv efterspørgsel på 
gode boliger i mindre boligområder omgivet af grønne 
arealer. Samtidig skal boligerne være til at betale, også 
selvom byggepriserne er på vej op, og den kode har 
hidtil været svær at knække.

Med Bolig-træ har vi fået en samlet pris på de kom-
mende boliger i stedet for at sende hvert boligområde 
i udbud hver for sig. Det har fået prisen på de massive 
træboliger ned. Der er således blevet lavet en aftale 
med en fast pris, der gælder de næste fire år, og det 
betyder, at vi bygger mindst 285 boliger i Bolig-træ 
systemet. Indtil videre er det planlagt, at fire nybyg-
geriprojekter bliver opført i Bolig-træ – det drejer sig 
om Skademosen i Roskilde, Toppen i Trekroner, Vibe-
haven i Ringsted og Skousbo i Viby.
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Fakta
Bolig-træ mærket viser, at boligerne er lavet af 
massivt træ.

Byggesystemet er nyt i dansk sammenhæng. Bo-
ligerne er ikke ens typehuse, men designes indi-
viduelt i 3D-software og sendes direkte til pro-
duktion på en fabrik. På fabrikken bliver træstave 
af FSC-mærket træ sat sammen til massive, 
nummererede træelementer ud fra de digitale 
tegninger. Det sparer materialer og transport, og 
fremme på byggepladsen vejer træelementerne 
langt mindre end beton og tegl. Dermed er det 
lettere og billigere at arbejde med. 

Boligerne af massivt træ er udviklet i samarbejde 
med Vilhelm Lauritzen Arkitekter, entreprenøren 
Adserballe & Knudsen, ingeniørerne Holmsgaard 
og Thing Brandt Landskabsarkitekter.

Skousbo



Beretning

8

Kommunalvalg betød valgmøder i fem byer
2017 var kommunalt valgår, og derfor havde boligsel-
skabet arrangeret valgmøder i Roskilde, Ringsted, Hol-
bæk, Køge og Lejre. 

Målet med møderne var at give de lokale kandi-
dater et bedre indblik i almene boliger generelt 
og lejernes ønsker. Samtidig var det også bo- 
ligselskabets måde at motivere beboerne til at komme 
til stemmeurnerne.

Der var stor deltagelse på alle møderne, og både be-
boere og repræsentanter fra boligselskabet fik påvir-
ket kandidaterne. Og det var til trods for, at emnerne  
inden for det boligpolitiske var forskellige fra by til by. 

I Lejre handlede det fx om fremtiden for almene bo-
liger i kommunen, hvor de fremmødte kandidater viste 
politikervilje for flere almene boliger. 

I Roskilde handlede valgmødet om prisen på almene 
boliger, og om kommunen kan gøre mere for at hjælpe 
psykisk sårbare, så de ikke er efterladt til sig selv i  
boligområderne.

Politik og digitalisering
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Tilfredshed med ny boligskatteaftale
I maj 2017 blev en ny boligskatteaftale vedtaget, der 
betyder, at der bliver lagt et loft over, hvor meget 
boligskatten må stige de næste 20 år frem mod 2040. 
Det blev vedtaget, at den ikke må stige mere end 600 
mio. kr. Derfor kommer de almene lejere samlet set til 
at betale nogenlunde det samme i boligskat over de 
kommende 20 år. 

Det er vi tilfredse med i Boligselskabet Sjælland. Vi har 
hele tiden sagt, at den tryghed boligejerne blev stillet i 
udsigt, i forhold til at blive beskyttet mod de voldsomt 
stigende boligskatter, også skulle gælde lejerne. Den 
uændrede boligskat i de kommende 20 år sikrer den 
tryghed, og vi er derfor glade for aftalen.
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Boligselskabet er digital frontløber
Vores store arbejde med digitalisering blev også be-
mærket af andre, da Bygherreforeningen udnævnte 
boligselskabet til ”Digital Frontløber” i november 
2017. Bag den fornemme titel ligger vores arbejde med 
at skabe en ny og digital måde at være boligselskab 
på – og det viser sig, at vi er mere ambitiøse end de 
fleste andre. 

Faktisk har vi allerede udpeget mere end 100 områder, 
hvor der er digitaliseringspotentiale, som vi bl.a. vil re-
alisere med robotteknologi. Ved at digitalisere og au-
tomatisere forventes det at boligselskabet kan spare 
10 mio. om året og samtidig øge kvaliteten af vores 
arbejde. Det vil ske gennem en nogenlunde ligelig for-
deling af at digitalisere bygningsoplysningerne, digi-
talisere drift og bygningsvedligeholdelse samt admini- 
strative opgaver.

Regler i vejen for digital post til beboerne
Flere digitale løsninger så dagens lys i 2017. Der blev 
arbejdet hårdt og intenst på at udvikle digitale løs-
ninger for at forbedre bl.a. selvbetjeningsmuligheder 
og højne servicen. 

I 2017 sendte vi vores første breve i e-Boks. Et pa-
pirbrev koster 40 kr., så betydningen af digitaliserin-
gen kan på ingen måde overvurderes. Vi forventer, at 
mange flere typer af breve fremadrettet vil blive dig-
italiseret. 

Lovgivningen på området forhindrer os dog i at 
komme helt i mål. I dag er alle almene boligselskaber 
forhindret i at sende digital post til mange beboere. 
Hvor det offentlige siden 2014 har kunnet sende al 
post digitalt, kræver det en skriftlig aftale mellem be-
boer og boligselskab; et samtykke som kun halvdelen 
af vores beboere har givet. Det betyder, at de almene 
lejere ikke får så meget ud af overgangen til billig og 
hurtig digital post, som de kunne. Vores processer med 
fx boligtilbud og underskrivelse af lejekontrakter bliv-
er gjort unødvendig langsom, når vi skal sende det ud 
med brev. Med e-Boks kan hele processen gennem-
føres med få klik.

En undersøgelse i foråret 2017 viste samtidig, at bebo-
erne i Boligselskabet Sjælland foretrækker at få breve 
på den letteste måde, og i dag er det via e-Boks. 

Derfor gjorde vi i sommeren 2017 politikerne på Chris-
tiansborg opmærksomme på, at vi er klar til at sende 
breve i e-Boks, vi skal bare have lov til det. Det betød, 
at politikerne nu vil nedsætte arbejdsgrupper, der skal 
arbejde videre med en løsning.



Beretning

11

Medarbejdere og trivsel
Personaleomsætningen ligger lavt 
sammenlignet med branchen
Fra HR-afdelingerne i en række boligselskaber lyder 
det enstemmigt, at der er mere gang i jobskifte end 
tidligere. Hos Boligselskabet Sjælland bliver vi hæng-
ende lidt længere, i forhold til andre virksomheder. Så 
selvom personaleomsætningen i 2017 steg til 16,4 %, 
ligger Boligselskabet Sjælland stadig lavt i branchen. 
Tal fra andre boligselskaber peger på, at branchetallet 
ligger på omkring 20 %.

Hele branchen ligger dog lavt i sammenligning med 
ansatte under Dansk Industris område, som ligger på 
39,8 % for ejendomsservice.

Generelt skal personaleomsætningen hverken være 
for høj eller lav. Det er sundest, at der er en vis ud-
skiftning. Boligselskabet Sjællands høje niveau, kry-
dret med det positive resultat af en mini-trivselsun-
dersøgelse i november 2017, som viste høj trivsel, er 
et udtryk for, at medarbejderne er glade for at arbejde 
i boligselskabet.  

Færre ansatte og høj trivsel i 2017
I løbet af 2017 er vi samlet set blevet færre ansatte 
i boligselskabet. Sammenlignet med 2016, hvor vi var 
243 ansatte, blev det reduceret til 227 medarbejdere 
og ledere i 2017. Det er både i administrationen og 
driften, at antallet af ansatte er reduceret som led i 
øget fokus på huslejen. Det er kun i Byggeri, der er 
sket en stigning i antallet af ansatte. Det hænger sam-
men med et historisk højt antal byggerier.

Selvom vi samlet set er blevet færre ansatte, er vi  
blevet flere ledere. Vi er gået fra 19 ledere i 2016 til 23 
ledere i 2017. Det skyldes, at en række medarbejdere 
er blevet teamledere for bl.a. at ensrette arbejdsgange 
og skabe en mere nærværende ledelse. 
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Energi og klima

Klimapris til Boligselskabet Sjælland
I august 2017 modtog Boligselskabet Sjælland Roskil-
de Kommunes Klimapris 2017 for vores arbejde med 
at nedbringe energiforbruget med 2 % om året. Et pro-
jekt, hvor vi med en systematisk tilgang gennemgår 
hvert eneste boligområde og gennemfører alle de ener- 
gibesparende forbedringer, der kan betale sig. Det giv-
er både beboerne en kontant besparelse og en mindre 
klimapåvirkning.

Det ambitiøse projekt matcher Roskilde Kommunes 
mål om at opnå en reduktion i CO2 på 35 % frem mod 
2020. Konkret svarer målet til, at hver beboer sparer 
300 kg CO2 om året i 2020 og en samlet besparelse på 
over 6.000 ton om året.
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Vi vil knække koden til energirigtig adfærd
Boligselskabet arbejder løbende og intensivt på at 
skabe gode og sunde boliger til beboerne. Energirigtig 
adfærd kan dog være en svær størrelse. I efteråret tog 
vi derfor et yderligere skridt, for at få beboere til at 
udnytte mulighederne, så deres energiforbrug falder 
det, det bør. 

Vi blev en del af et nyt netværk, som skal arbejde på at 
knække koden til vedvarende energirigtig adfærd. Det 
er store virksomheder som bl.a. Rambøll, Alexandra In-
stituttet og FM Mattson med foreningen CORO som 
tovholder, der er en del af netværket. 

Formålet med at sætte virksomhederne sammen er, at 
de skal udvikle løsninger, som de ikke hver især har 
mulighed for, og at tilgangen dermed kommer til at 
påvirke den komplekse virkelighed bedre. 

Tre grupper arbejder nu videre med tekniske løs-
ninger, adfærdsændrende design og indblikket i, hvad 
beboerne egentlig gør. 
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Det skete også i 2017...

10 års fødselsdag blev fejret i Zoo
Fredag den 9. juni 2017 var en festdag, hvor 
vi fejrede boligselskabets 10 års fødselsdag. 
Det gjorde vi, ved at alle beboere og me-
darbejdere var inviteret i Zoologisk Have i 
København. 

Op mod 5.000 personer deltog i aftenar-
rangementet, hvoraf flere kom dertil i fælles 
flok, da der var blevet arrangeret buskørsel 
fra afdelingerne. 

Haven holdt eksklusivt aftenåbent, hvor 
kun beboere og medarbejdere havde 
adgang, og alle fik en på opleveren. 
Man kunne se flere af havens dyr blive 
fodret, blive klogere på krybdyrene i  
Zoolab og komme bag kulissen i Zoo’s 
foderkøkken.
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Hvidt arbejde gik helt i sort
2017 sluttede uheldigt, da snerydnings-
firmaet FMT ikke leverede den vare og 
kvalitet, de havde lovet. Mange boligafde-
linger fik nemlig slet ikke udført saltning 
og rydning. Aftalen blev derfor opsagt, og 
boligselskabets egne medarbejdere greb 
sneskovlen og tog fat.

På få dage fandt vi en varig løsning, takket 
være velvilje fra både virksomheder, der 
var interesseret i at hjælpe i den situation, 
vi stod i, men også fra boligselskabets 
egne medarbejdere. 

Idrætsbibliotek nomineret til  
“Bedste boligsociale projekt”
På Almene Boligdage i novem-
ber 2017 var Idrætsbiblioteket  
Rønnebærparken og Æblehaven i 
Roskilde nomineret til den almene fag-
pris for bedste boligsociale projekt. 

I alt var 131 projekter indstillet i fem 
forskellige fagkategorier. Et fag-
panel udvalgte Idrætsbiblioteket 
til ét af de tre nominerede projek-
ter i kategorien ”Boligsocialt arbej- 
de”. Desværre løb Idrætsbiblioteket 
ikke med sejren – den gik til Job First 
i Aarhus.
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Fra 19 til 7 afdelinger 
I 2017 er der blevet lagt et stort stykke arbejde i at 
sammenlægge boligafdelinger. Sammenlægninger 
giver afdelingerne store fordele såsom besparelse 
på administrationsgebyr og vedligeholdelsesplaner. 
Det styrker samtidig robustheden i afdelingerne på 
flere fronter bl.a. i valget af kandidater til afdelings-
bestyrelsen og ved uforudsete udgifter. 

I 2017 er der foregået syv afdelingssammenlæg-
ninger blandt 19 tidligere afdelinger. En af de mest 
markante sammenlægninger var da Fælledgårdene, 
Møllegårdene, Holbækgårdene og Hjørnegården i 
Roskilde blev lagt sammen til én stor afdeling, og 
som i dag er én af Boligselskabet Sjællands største 
afdelinger. 

Overtag gardiner ved flytning
I oktober 2017 kunne vi lancere en længe ventet service til både 
fraflyttende og nye beboere. Her blev det nemlig muligt for frafly-
ttere at lave aftale med indflytter om at overtage forskellige ting i 
lejligheden eksempelvis gardiner eller hvidevarer. 

Ved at udfylde, underskrive og indsende en såkaldt ejerskabs- 
erklæring, som man finder på bosj.dk, er det hele hurtigt klaret. 
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Unge økonomikadetter skal 
hjælpe unge
I 2017 blev projekt ”Økonomikadetter” 
sat i søen. Et projekt, hvor boligselskabet 
i samarbejde med Danske Bank tilbyder 
unge i ungdomsboligområderne et uddan-
nelsesforløb. 

Det går ud på at klæde de unge på, så de 
lærer at styre deres økonomi og undgår 
gæld. Og målet er, at de ikke kun selv 
lærer om økonomi, men samtidig giver 
deres viden videre til andre unge. I 2017 
har boligselskabet og Danske Bank ud-
dannet 14 unge økonomikadetter.

Niels Pallisgaard modtog Initiativprisen 2017 
Niels Pallisgaard fra Vordingborg 1 og 2 fik prisen for at være boligselskabets 
forlængede arm, når vores boliger i Vordingborg skal lejes ud. Med hans krea-
tive idéer sælger han boligerne og området til kommende beboere. 

Desuden har han også hjulpet to-sprogede beboere til at forstå, hvordan det 
fungerer med affaldsrum, vaskeri, cykelkælder mv. i afdelingerne.
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Riffelhavevej i Holbæk
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Boligselskabet Sjællands bestyrelse 2017

Indsæt billede af alle bestyrelsesmedlemmer

Selskabsbestyrelsen

Bagerst fra venstre ses Jens Frederiksen, Robert Gerken, Henrik Eflund. I midterste række 
står Bodil Nielsen, Per B. Pedersen & Jan Rene Petersen. På forreste række ses Amalie Bybech  
Rothman, Chris Warby, Anna Hansen og Jeanette Gottlieb Nielsen. 

Fraværende var Knud Rasmussen, Tine Sørensen, Annette Sørensen, Peter Hedenborg &  
Helene Obel.
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I juni 2017 kom der en ændring i driftsbekendtgørels-
en, der medfører, at boligorganisationer skal have øget 
fokus på god økonomistyring og egenkontrol samt 
løbende fremme kvalitet og effektivitet. I Boligselsk-
abet Sjælland er vi allerede godt i gang med arbejdet 
inden for disse områder. 

Økonomistyring
Økonomistyring bliver i stort omfang baseret på 
ledelsesinformation. Vi arbejder hver måned med en 
række KPI’er, mens vi hvert kvartal udarbejder regnsk-
ab og ledelsesrapport, som samler op på KPI’erne sam-
tidig redegør for målopfyldelse på en række opera-
tionelle mål, som er besluttet af selskabets bestyrelse.

Som led i selskabets finansielle styring har vi i 2017 
startet et større arbejde med kvalitet og ensretning i 
langtidsbudgetteringen, ligesom der løbende er fokus 
på optimering af kapitalforvaltningen. 

Selskabets kapacitetsstyring skal sikre en høj produk-
tivitet og en effektiv drift.

Egenkontrol 
Formålet med egenkontrol er at sikre, at vi følger 
vores egne forretningsgange og samtidig forbedrer ef-
fektivitet og kvalitet. I 2017 har vi udført egenkontrol 
på en lang række områder. De primære fokusområder 
har været korrekt intern tidsregistrering, konkurren-
ceudsættelse af større indkøb og indhentning af til-
bud på mindre indkøb, syn af lejligheder og rettidige 
flytteafregninger. 

På de områder, hvor vi kan se, at der sker afvigelser, har 
vi indskærpet disse, og der vil blive foretaget opføl-
gende kontrol i 2018. 

Mål for driftsudgifter
Ændringen i driftsbekendtgørelsen medfører også, at 
selskabets bestyrelse skal fastsætte mål for udviklin-
gen i hver enkelt afdelings samlede driftsudgifter for 
den kommende 4-årige periode. 

Økonomisk beretning

Søvænget i Glumsø
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Boligministeriet har fastlagt krav til effektivisering 
i den almene boligsektor, som overordnet betyder, 
at der skal spares 8,21 % på udgifterne. I Boligselsk-
abet Sjælland har vi udviklet et effektivitetsmærke, 
der nu indgår i budgetlægningen i den enkelte boli-
gafdeling. Effektivitetsmærket ligner det velkendte 
energimærke, der sidder på køleskabe, lyskilder og 
meget andet. Skalaen fra A-G viser, om afdelingen har 
lave eller høje driftsudgifter. A og B er afdelinger med 
de laveste driftsudgifter. Vi har størst fokus på konti 
for renholdelse og almindelig vedligeholdelse, idet det 
er her, vi ser det største besparelsespotentiale. Det er 
selskabets mål, at alle vores afdelinger i 2020 ligger i 
kategori A eller B for disse konti. 

Efter 2020 er det målet, at fastholde de besparelser 
der er opnået og til stadighed sikre en effektiv drift af 
afdelingerne. 

Årets resultat samt udviklingen i aktivi-
teter og økonomiske forhold
Regnskabet for 2017 viser et resultat på 0,5 mio. kr. 
Resultatet overføres til arbejdskapitalen. Boligsel-
skabet er nonprofit, hvilket vil sige, at indtægter og 
omkostninger skal balancere. I forhold til selskabets 
aktivitet er resultatet som forventet.

Pr. 31. december 2017 udgør egenkapitalen 206,5 mio.
kr. mod 199,9 mio. kr. sidste år. Den samlede balance-
sum er steget fra 876,1 mio. kr. sidste år til 1.052,7 mio. 
kr. pr. 31. december 2017.*

Årets administrationsindtægter er faldet i forhold til 
sidste år. Dette skyldes afgang af ekstern administra-
tion. 

Årets administrationsomkostninger er faldet i forhold 
til sidste år, hvor lokaleomkostninger var atypiske høje.

Boligselskabet Sjællands omkostningsægte admini- 
strationsbidrag er for 2017 opgjort til 3.800 kr. pr. le-
jemålsenhed. Til sammenligning udgjorde bidraget 
3.982 kr. i 2016.

Forventninger til fremtiden 
Boligselskabet Sjælland budgetterer for 2018 med et 
resultat på 0 kr.

Medarbejderforhold
Boligselskabet havde i gennemsnit 71 fuldtidsansatte i 
administrationen i 2017.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet 
væsentlige begivenheder, der påvirker boligselskabets 
økonomiske stilling.

“Tankegangen” på Toppen i trekroner

*Dette afsnit  
er rettet i forhold 

til den trykte 
udgave.
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Regnskab

2017

Regnskab

2016

Indtægter

Administrationsbidrag, egne afdelinger 43.417 44.459

Administrationsbidrag, eksterne 2.182 4.900

Gebyrer mv. 8.387 7.982

Honorarer, nybyggeri  999 810

Honorarer, forbedringsarbejder  5.560 4.522

Diverse indtægter 3.231 3.752

Administrationsindtægter i alt 63.776 66.425

Renteindtægter 10.329 9.042

Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 118.330 110.740

Ekstraordinære indtægter 29.618 27.007

Indtægter i alt 222.053 213.214

(I TUSINDE KR.)

Regnskab

2017

Regnskab

2016

Omkostninger

Bestyrelsesvederlag 299 276

Mødeudgifter, kontingenter mv. 727 667

Personaleomkostninger 43.115 42.803

Kontorholdsomkostninger 10.962 11.181

Kontorlokaleomkostninger 2.629 5.788

Afskrivninger 720 837

Særlige aktiviteter 753 714

Revision  1.017 1.148

Administrationsomkostninger i alt 60.222 63.414

Renteomkostninger 10.309 9.048

Henlæggelser til afd. bidrag til disp.fond  118.330 110.740

Ekstraordinære omkostninger 32.731 29.514

Omkostninger i alt 221.592 212.716

Årets resultat 461 498

(I TUSINDE KR.)
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Aktiver
Regnskab

2017

Regnskab

2016

Materielle anlægaktiver 19.197 19.297

Aktier og andele 165 165

Dispositionsfondslån til afdelingerne 75.126 42.197

Indskud i Landsbyggefonden 72.820 70.975

Anlægsaktiver i alt 167.308 132.634

Tilgode hos afdelinger i drift 25.147 30.765

Tilgode hos sideaktiviteter 3.460 3.408

Afdelinger under opførelse 55.439 7.847

Debitorer 0 538

Andre tilgodehavender 2.249 4.178

Forudbetalte udgifter 512 701

Tilgodehavende renter 480 872

Værdipapirer 718.250 658.944

Likvide beholdninger 79.849 36.1851

Omsætningsaktiver i alt 885.386 743.438

Aktiver i alt 1.052.694 876.072

(I TUSINDE KR.)

Regnskab

2017

Regnskab

2016

Dispositionsfond 189.917 183.915

Arbejdskapital  16.552 16.024

Egenkapital i alt 206.469 199.939

Prioritetsgæld adm. bygning 0 398

Langfristet gæld i alt 0 398

Gæld til afdelinger 733.672 584.727

Leverandørgæld 5.291 14.079

Skyldige omkostninger  87.235 57.409

Feriepengeforpligtelse 16.024 15.362

Anden kortfristet gæld 4.003 4.158

Kortfristet gæld i alt 846.225 675.735

Passiver i alt  1.052.694 876.072

Passiver
(I TUSINDE KR.)
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Børn fra boligafdelingerne Æblehaven og Rønnebær-
parken pressede i oktober 2017 æblemost sammen med 
Applemoster i børnehuset Bullerby
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Fordeling af adm. indtægter

Adm. bidrag, egne afdelinger

Adm. bidrag, eksterne

Gebyrer mv.

Honorar nybyggeri

Honorar forbedringsarbejder

Diverse indtægter

2017

2016

Fordeling af adm. omkostninger - ekskl. afskrivninger

Mødeudgifter, bestyrelsesvederlag mv.

Personaleomkostninger

Kontorholdsomkostninger

Kontorlokaleomkostninger

Særlige aktiviteter

Revision

2017

2016
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