
9. juni 2020

Endelig dagsorden til Repræsentantskabsmøde i BoliGrøn

Mødet indkaldes i henhold til vedtægternes § 9.

Mødeindkaldelsen er udsendt per mail til repræsentantskabet for BoliGrøn.

Mødet afholdes tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.00, I festsalen, Karlemosevej 73B, 4600 Køge 
(Ind ad døren og op ad trappen – I den store sal). (Samme bygning som områdekontoret)

Alle myndige boliglejere har adgang til mødet, dog har alene repræsentantskabsmedlemmerne stemmeret. 

Er du ikke er en del af repræsentantskabet, men ønsker at deltage på mødet, bedes du senest fredag d. 12. 
juni 2020 kl. 12 (og gerne før) skrive til jmu@bosj.dk og melde din deltagelse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 1. januar 2019 til 31. december 2019.

3. Endelig godkendelse af årsregnskaber fra 1. januar 2019 til og med 31. december 2019 for afdeling 
Femkløveren og boligorganisationen BoliGrøn, revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2020 
v/ Mette Munk Sennov 

4. Indkomne forslag.  
Ifølge vedtægterne § 10 har ethvert repræsentantskabsmedlem ret til at få et angivet emne behandlet 
på repræsentantskabsmødet. 

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til Selskabsbestyrelsen, inkl. valg/genvalg af næstformand

Ifølge vedtægternes § 13 består bestyrelsen af 7 medlemmer inklusive formanden. 

Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen. 

Efter BoliGrøns vedtægter er myndige husstandsmedlemmer fra BoliGrøn valgbare til 
Selskabsbestyrelsen.

Kandidater til Selskabsbestyrelsen bedes inden mødet melde deres kandidatur til: jmu@bosj.dk.

mailto:jmu@bosj.dk
mailto:jmu@bosj.dk


På valg for 2 år er:  
Bent Johannessen, Louise Rohini Rasmussen og Aase Jensen.

       Alle 3 modtager genvalg

I år 2021 er følgende på valg:
Steffen Sommer (Formand), Kate Faxø Kaspersen, Michelle Welin og Laurits Christiansen 

Samtidig med valg af 3 bestyrelsesmedlemmer vælges en næstformand.

Repræsentantskabet bedes vælge 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt vælge en næstformand.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der bør vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor
Administrationen foreslår, at EY Assurance i København bliver genvalgt som revisor. Dette 
revisionsfirma er tillige revisor for Boligselskabet Sjælland. 

Repræsentantskabet bedes vælge revisor.

8. Eventuelt.

Bilagsliste:

Bilag 1: Regnskab for BoliGrøn 1. januar til 31. december 2019

Bilag 2: Regnskab for afdeling Femkløveren

Bilag 3: Budget for BoliGrøn år 2020

Venlig hilsen
BoliGrøn

Steffen Sommer (Formand)



  

1. januar - 31. december 2019

Boligselskab Forretningsfører Tilsynsførende kommune

LBF-nr: 699 LBF-nr: 240 Kommunenr.: 259

Navn: BoliGrøn Navn: Boligselskabet Sjælland Navn: Køge Kommune

Adresse: Sjællandsvænget 1 Adresse: Sjællandsvænget 1 Adresse: Torvet 1

4000 Roskilde 4000 Roskilde 4600 Køge

Telefon: 4630 4700 Telefon: 4630 4700 Telefon: 5667 6767

Boligselskabet består af

Antal afdelinger:    1

Lejemålstyper: Antal lejemål a' lejemål Antal lejemålsenheder

- Lejligheder

  (inkl. ungdoms-, ældre, og lette kollektivboliger) 153 1 153

- Enkeltværelser 1 0

- Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m2
0

- Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m
2

0

- Garager & Carporte 1/5 0

- I alt 153 153

Renteberegning, satser og lignende

Renteberegning

Rentesatser (gennemsnit)

Udlån, afdeling i drift

Afdelingsmidler i forvaltning

- Henlagte midler

Dispositionsfond

Regnskab

Bruttoetageareal

16.076

0,14%

0,14%

16.076

0,40%

Dag til Dag
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Regnskab Budget Budget

Konto Note Beskrivelse 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

Resultatopgørelse

Udgifter

502 * Mødeudgifter, kontingenter mv. 15.414 15.000 17.300

512 * Forretningsførelse 586.602 586.564 598.295

513 * Kontorholdsudgifter 4.067 26.820 20.000

517 Afvikling af opsamlet resultat 0 0 0

521 Revision 22.500 22.500 23.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 628.583 650.884 658.595

532 * Renteudgifter 31.555 0 0

533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dipositionsfonden 87.363 111.996 113.220

540 Samlede ordinære udgifter 747.501 762.880 771.815

550 Udgifter i alt                 747.501 762.880 771.815

560 Udgifter og evt. overskud i alt                 747.501 762.880 771.815

Indtægter

601 Administrationsbidrag:

* Egne afdelinger i drift 650.922 650.884 658.595

Administrationsbidrag i alt 650.922 650.884 658.595

603 * Renteindtægter 31.555 0 0

604 * Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden 87.363 111.996 113.220

610 Samlede ordinære indtægter 769.840 762.880 771.815

630 Indtægter i alt                   0 762.880 771.815

630 Indtægter og evt. underskud i alt 769.840 762.880 771.815

Årets resultat 22.339 0 0
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Regnskab Regnskab

Konto Note Beskrivelse 31/12-19 31/12-18

Balance

Aktiver

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender                                         

732 * Bankbeholdning 8.027.936 6.566.628

Omsætningsaktiver i alt                     8.027.936 6.566.628

750 Aktiver i alt                               8.027.936 6.566.628

Passiver

Egenkapital

803 * Dispositionsfond 262.229 174.530

805 * Arbejdskapital 693.814 671.475

810 Egenkapital ialt                                                      956.043 846.005

Kortfristet gæld                                                      

821 * Afdelinger i drift 4.416.373 5.550.398

823 Boligselskabet Sjælland 2.510.794 37.225

825 Leverandører 11.726 0

826 Skyldige omkostninger 25.000 25.000

829 Feriepengeforpligtelse 108.000 108.000

840 Kortfristet gæld i alt                                                      7.071.893 5.720.623

850 Passiver i alt                            8.027.936 6.566.628
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Regnskab Budget Budget

Konto Note 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

502 Mødeudgifter, kontingenter mv. 15.415 15.000 17.300

Mødeudgifter, bestyrelsesmøder 4.683 5.000 5.000

Bestyrelsesforsikring 10.732 10.000 12.300

Mødeudgifter, kontingenter mv. 15.415 15.000 17.300

512 Forretningsførelse

Administrationsbidrag 153 lejemålsenheder á kr. 3.834 årligt 586.602 586.564 598.295

Forretningsførelse i alt 586.602 586.564 598.295

513 Kontorholdsudgifter

Gebyrer mv. 4.066 26.820 23.000

Kontorholdsudgifter i alt 4.066 26.820 23.000

533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden

Afdelingens bidrag til dispositionsfonden, kto 803.2 87.363 87.210 88.128

Afdelingens bidrag til arbejdskapital jf. konto 805.3 0 24.786 25.092

Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden i alt 87.363 111.996 113.220

601 Oversigt over administrationsomkostninger

Bruttoadministrationsudgifter, kto. 530 628.583 650.884 658.595

Nettoadm. udgift vedr. egne afdelinger i drift 628.583 650.884 658.595

Nettoadm. udgift pr. lejemålsenhed (153) 4.108 4.254 4.305

Opgørelse af administrationsbidrag

Bidrag pr. lejemålsenhed 650.922 650.884 658.595

Egne afdelinger i drift, i alt 650.922 650.884 658.595

532/603 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift

603 Renteindtægter

Afdelinger, rentesats: 0,14% 31.555 0 0

Renteindtægter i alt 31.555 0 0

532 Renteudgifter

Dispositionsfond, rentesats: 0,14% 335 0 0

  Gennemsnitssaldo kr.    218.379

Afdelinger, rentesats: 0,14% 19.267 0 0

  Gennemsnitssaldo kr.  4.983.385

Bankkonti 9.639 0 0

Andre renter 2.314 0 0

Renteudgifter i alt 31.555 0 0

Netto renteindtægt/-udgift 0 0 0

Netto renteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed (153) 0 0 0

Noter
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BoliGrøn

Regnskab Regnskab

Konto Note 31-12-2019 31-12-2018

Noter

# 732 Likvide beholdninger

Indestående i pengeinstitutter (Jyske Bank, Sydbank) 8.027.936 6.566.628

Bankbeholdning  i alt 8.027.936 6.566.628

# 803 Dispositionsfond

Saldo primo 174.530 87.932

174.530 87.932

Tilgang:

Rentetilskrivning 336 0

Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 87.363 86.598

Tilgang i alt 87.699 86.598

Saldo ultimo 262.229 174.530

Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 1.714 1.141

Bunden del i alt 0 0

Disponibel del 262.229 174.530

Saldo ultimo 262.229 174.530

Disponibel del ultimo pr. lejemålsenhed 1.714 1.141

# 805 Arbejdskapital

Saldo primo 671.475 515.068

671.475 515.068

Tilgang:

Bidrag fra afdelinger 0 24.480

Overskud 22.339 131.927

Saldo ultimo 693.814 671.475

Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 4.535 4.389

# Saldo, opdelt:

Bunden del:

Bunden del i alt 0 0

Disponibel del 693.814 671.475

Saldo ultimo 693.814 671.475

Disponibel del ultimo pr. lejemålsenhed 4.535 4.389

821 Gæld, afdelinger i drift

Afd. 001 Femkløveren 4.416.373 5.550.398

Gæld, afdelinger i drift i alt 4.416.373 5.550.398
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

regnskabsaflæggelse. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Resultatopgørelse

Bruttoadministrationsudgifter

Bruttoadministrationsudgifter indeholder omkostninger til kontorudgifter mv., samt udgifter til revision.

Renteudgifter og -indtægter

Renteudgifter og -indtægter indeholder mellemregningsrenter fra renteberegning af afdelingens indestående,

samt renteindtægter og -udgifter vedrørende likvide beholdninger. 

Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden

Henlæggelse til dispositionsfonden svarer til de ydelser vedrørende afviklede prioriteter, afdelingerne skal indbetale til boligorganisationens

dispositionsfond.  Tilsvarende indtægtsføres ydelser vedrørende afviklede prioriteter under ordinære indtægter. 

Administrationsbidrag

Administrationsbidrag vedrører opkrævede bidrag fra administrerede enheder. Administrationsbidrag fra egne 

afdelinger i drift er opkrævet i henhold til reglerne om omkostningsægte administrationsbidrag ifølge 

driftsbekendtgørelsen. Administrationsbidrag  til Boligselskabet Sjælland er opkrævet i henhold til indgået aftale. 

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender hos afdelinger og andre tilgodehavender værdiansætttes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab. 

6



  

Påtegninger

Forretningsførerens påtegning

Efter vores opfattelse er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver et

retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Bestyrelsen har i dag behandlet årsregnskabet for 2019, som indstilles til repræsentantskabets godkendelse

Roskilde, den          /          2020

Jakob Murning

forretningfører

I bestyrelsen

Steffen Sommer Bent Johannessen Louise Rohnini Rasmussen

formand næstformand

Aase Jensen Kate Faxø Kaspersen Michelle Eva Welin

Laurits Christiansen

BoliGrøn

7



  

BoliGrøn

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Boligrøn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, 

balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav

til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbjedet i 

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene bolig-

organisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for 

revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgettallene har,

som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 for nødvendig

for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende

fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,  medmindre

ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, og at afgive en revisonspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke

en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække 

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 

hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

 - Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer

   og udfører vi revisionhandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag

   for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

   mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

   tilsidesættelse af intern kontrol.

 - Opnår vi forståelse af den interne kontol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter

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

 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæsige skøn og tilknyttede

   oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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 -  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der

   på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 

   tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning

   gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

   Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder

   eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige

revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-

ningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere 

systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte

emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed

for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love

og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 

undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 

afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 

denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den          /          2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen Martin Stenstrup Toft

statsaut. revisor statsaut. revisor

mne21326 mne42786
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BOLIGORGANISATION * TILSYNSFØRENDE KOMMUNE

NAVN: BoliGrøn Køge Kommune

ADRESSE: Sjællandsvænget 1 Torvet 1
4000 Roskilde 4600 Køge

TELEFON: 5667 6767

NOTER SPØRGSMÅL SÆT KRYDS

ORGANISATION JA NEJ IRREL.

1.

X

2. X

3. X

4.

A. X

B. X

C. X

D.
X

* E. X

* 5.
X

6. X

7.
X

8.
X

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:

* A.
X

* B. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X

10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X

11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

A. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X

B. Løbende retssager? X

C. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X

D. Aktiverede projekteringsudgifter? X

E. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? X

F. Andre forhold? X

12.

* A. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X

* B. Istandsættelse ved fraflytning? X

* C. Tab ved fraflytning? X

13.
X

Er forfaldne ydelser betalt for sent?

4630 4700

Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de 

seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor -vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?

Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret?

Er der foretaget opskrivning på aktiver?

Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

Investeringer (herunder projekteringsudgifter)?

Udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger?

Løbende retssager?
Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og 

leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser?

Andre forhold?

Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?

Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er 

fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af 

mellemregningsgæld til afdelinger?
Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af 

økonomien?

Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, 

at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og 

underfinansiering?

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede 

fremtidige udgifter vedrørende:

Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte 

midler?
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NOTER

4.E I 2016 overdrog organisationsbestyrelsen i BoliGrøn administrationen af selskabet og selskabets 5 afdelinger 

til Boligselskabet Sjælland, samt afslutning af udestående sager i forbindelse med byggeriet. Der er

fortsat øgede udgifter til afhjæplning af fejl og mangler ifm. det oprindelige byggeri. Større alvorlige fejl og mangler udbedres

i samarbejde med Byggeskadefonden, hvor dette er relevant. Herudover har Landsbyggefonden ydet driftslån ifm. de ekstraordinære

opretningsarbejder.

Pr. 1. januar 2018 er BoliGrøns 5 afdelinger sammenlagt til en afdeling:  21-001 Femkløveren.

5. Der er søgt om dispensation hos Køge Kommune omkring dispositionsfondens midler til dækning af tab 

ved lejeledighed. Afdelingen har således selv afholdt følgende udgifter til tab ved lejeledighed:

21-001 Femkøveren 289.853 kr.

9 B Der er underfinansiering i afdelingen ifm. ekstraordinære genopretningsarbejder, 

som forventes finansieret med realkreditlån:

21-001 Femkøveren 9.220.344 kr.

12.C Der er søgt om dispensation hos Køge Kommune omkring dispositionsfondens midler til dækning af tab 

ved fraflytning. Afdelingerne har således selv afholdt følgende udgifter til tab ved fraflytning, 
udover kr. 328 pr. lejemålsenhed:

21-001 Femkøveren 17.083 kr.
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Påtegning på spørgeskemaet

I bestyrelsen

Steffen Sommer Bent Johannessen

formand næstformand

Aase Jensen Kate Faxø Kaspersen

Laurits Christiansen Louise Rohnini Rasmussen

Michelle Eva Welin

Den uafhængige revisors erklæring om spørgeskema for boligorganisation

Til boligorganisationens repræsentantskab

Vi har undersøgt vedlagte spørgeskema med tilhørende noter for boligorganisationen BoliGrøn med tilhørende afdeling for perioden 

1. januar 2019 – 31. december 2019. Spørgeskemaet med tilhørende noter udarbejdes efter bekendtgørelse om drift af almene boliger 

m.v. af 16. december 2013

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Spørgeskemaet er udformet med det formål at hjælpe boligorganisation BoliGrøn med at opfylde kravene i bekendtgørelse om drift af

almene boliger m.v. af 16. december 2013. Som følge heraf kan spørgeskemaet være uegnet til andet formål.

Ledelsens ansvar for spørgeskemaet

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af spørgeskemaet, med regnskabsoplysninger om boligorganisationen med 

tilhørende afdelinger i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde spørgeskemaer med tilhørende 

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelse at udtrykke en konklusion om, hvorvidt spørgeskemaet er i overensstemmelse med 

bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013. 

Vi har udført vores undersøgelse i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af 

historiske finansielle oplysninger  og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikters revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december 2013 med henblik på at opnå høj grad af 

sikkerhed for, at spørgeskemaet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et 

omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige 

standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske 

regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, 

fortrolighed og professionel adfærd.

Vores undersøgelse har omfattet følgende handlinger:

►     Vi har afstemt spørgeskemaets finansielle og ikke-finansielle oplysninger til boligorganisationens og tilhørende afdelings

        årsregnskab, som vi har revideret.

►      Vi har forespurgt boligorganisationens ledelse, om der er indtruffet begivenheder efter statusdagen, der vil have negativ effekt på 

        boligorganisationens eller afdelingens soliditet og kapitalberedskab.

►   Vi har påset, at boligorganisationen og afdelingens fællesforvaltede midler pr. 31. december 2019 er anbragt i overensstemmelse med 

        reglerne i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december 2013.

Det er vores opfattelse, at den udførte undersøgelse giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.



Konklusion

Efter vores opfattelse er de i spørgeskemaet angivne regnskabsoplysninger om boligorganisationen med tilhørende afdeling for 

regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i al væsentlighed i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger 

m.v. af 16. december 2013.

København, den     /        2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen Martin Stenstrup Toft 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

mne21326 mne42786



Regnskab 2019

Femkløveren Afd. 21-001

Afdelingens overskud: 134.540 kr.

Årets resultat skyldes hovedsageligt følgende poster:

Konto

Budget- 

afvigelse Forklaring

157.821

-567.582

-182.000

872.114

Øvrige afvigelser -145.813 Mindre afvigelser på øvrige poster

Resultat
134.540

Når regnskabet er godkendt, kan det ses på www.bosj.dk.

som overføres til opsamlet resultat og medtages i fremtidige budgetter

De endelige ejendomskatter er ikke fastsat af offentlig myndighed for 

flere af bygningerne. Der er kke afsat for året, da det vurderes, at der er 

afsat tilstrækkeligt tidligere år.

Der har været flere udgifter til almindelig vedligeholdelse end 

budgetteret pga. mange småreperationer.

Ydelse til lån bygningsrenovering er overført til reguleringskonto via 

konto 124, da projektet er igangværende

Vedrører primært tilbagebetaling af ejendomsskat og tilbageførsel 

afsatte ejendomskatter  tidligere år

Henlæggelser

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Ekstraordinære indtægter



Femkløveren

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune

LBF-Boligorganisationsnr. 0699 LBF-afdelingsnr. 101 Kommunenr. 259
BoliGrøn Femkløveren Køge Kommune
Sjællandsvænget 1 Svanelunden 21-27, Bakkegårds Alle 74-106, Kildebjergs Torvet 1
4000  Roskilde 4140 Borup 4623 Ll. Skensved 4632 Bjæverskov 4681 Herfølge 4600 Køge

Tlf.: 4630 4700 Tlf.: 5667 6767

E-mail: okonomi@bosj.dk E-mail: raadhus@koege.dk

CVR-nr.: 3270 4123 Hjemmeside: www.koege.dk

BBR-ejendomsnr.

Matrikeltekst

Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antal lejemåls-
Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder

Familieboliger 153 16.079,9 1 153,0
3 24 2.123,2 1 24,0
4 109 11.685,2 1 109,0
5 20 2.271,5 1 20,0

Ungdomsboliger 0 0,0 1 0,0
Ældreboliger/plejeboliger 0 0,0 1 0,0

Boligoplysninger i alt 153 16.079,9 153,0

Antal

Boliger fordelt på antal rum rum
3 24 2.123,2 1 24,0
4 109 11.685,2 1 109,0
5 20 2.271,5 1 20,0

Enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0 0,0 1 0,0
Fælleshus 0 0,0 1 0,0

Andre lejemål
- Erhvervslejemål 0 0,0 1 pr. påbegyndt 60 m² 0,0
- Institutioner 0 0,0 1 pr. påbegyndt 60 m² 0,0
- Garager/carporte 0 0,0 1/5 0,0

Lejemålsoplysninger i alt 153 16.079,9 153,0

Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling:
Beboerhus Nej Vandmåling, individuel Ja Vandmåling, kollektiv Nej
Særskilte selskabs-/mødelokaler Nej Varmemåling, individuel Ja Varmemåling, kollektiv Nej

El-måling, individuel Nej El-måling, kollektiv Ja

Opvarmning: Tekniske installationer:
Fjernvarme Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Ja Vaskeinstallation, fælles Nej
Centralvarme, eget anlæg m. fast brændsel/olie Nej Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja
Centralvarme, eget anlæg Naturgas Nej Regnvand, genanvendelse Ja Kildesortering af affald inde i boligen Nej
Ovne Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Kildesortering af affald uden for boligen Ja
Elpaneler Ja Spildevand, bioværk Nej
Solvarmeanlæg Nej
Varmepumpeanlæg Nej
Biogasanlæg Nej

Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for
lejemål areal (m

2
) offentlig støtte

153 16.080   14.12.2010 m.fl.

  

  

153 16.080

Boligafgifter *Fuld leje pr. m² Leje pr. m² Ændringsdato Ændring pr. m² Forhøjelse i % På årsbasis
Leje pr. m2 på balancetidspunktet: 998,92 01-01-2019 30,99                  3,2% 498.360
Familieboliger 999 999 31 3,2% 498.360

*Fuld leje pr. m²: Indeholder husleje pr. m² inkl. leje for kollektiv råderet

152598

Opført/overtaget med støtte efter

byfornyelsesloven

Opført/overtaget med støtte efter

boligbyggeriloven, ældreboligloven

eller almenboligloven

Skæringsdato
byggeregnskab/drift

01.01.2013 m.fl.

Støtteart: 14.12.2010 m.fl.

10-ce Herfølge by, Herfølge

Boliger i tæt / lav byggeri

Opført/overtaget uden støtte

Byggeart:
Boliger i etagebyggeri

01-01-2019
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Femkløveren

Regnskab Budget Budget

Konto Note Beskrivelse 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

Resultatopgørelse

Udgifter

Ordinære udgifter

105.9 * Nettokapitaludgifter                            10.992.800 10.898.000 11.012.000

Offentlige og andre faste udgifter

106 Ejendomsskatter                                 243.145 348.000 348.000

107 * Vandafgift                                      38.523 0 0

109 * Renovation                                      478.324 463.000 477.000

110 Forsikringer 246.269 320.000 251.000

111 Afdelingens energiforbrug:

El og varme til fællesarealer 633 0 51.000

112 Bidrag til selskabet: 871.000 876.000

* Administrationsbidrag 774.922 784.000 788.000

Bidrag til dispositionsfond                              87.363 87.000 88.000

Bidrag til arbejdskapital                           0 25.000 25.000

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.869.179 2.027.000 2.028.000

Variable udgifter                               

114 * Renholdelse                                     856.236 960.000 828.000

115 * Almindelig vedligeholdelse                      1.686.780 892.000 800.000

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 0,00 0 0

* Afholdte udgifter                             0 0 1.331.000

Heraf dækket af tidligere henlæggelser        0 0 -1.331.000

117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 0,00 0 0

Afholdte udgifter                             391.938 350.000 295.000

Heraf dækkes af henlæggelser -391.938 -350.000 -295.000

119 * Diverse udgifter                                79.569 203.000 217.000

119.9 Variable udgifter i alt                         2.622.585 2.055.000 1.845.000

Henlæggelser                                    

120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.300.000 1.300.000 1.900.000

121 * Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 425.000 425.000 425.000

123 * Tab ved fraflytninger (konto 405) 125.000 125.000 90.000

124 * Andre henlæggelser (konto 406) 575.000 393.000 0

124.8 Henlæggelser i alt                              2.425.000 2.243.000 2.415.000

124.9 Ordinære udgifter i alt 17.909.564 17.223.000 17.300.000
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Femkløveren

Regnskab Budget Budget

Konto Note Beskrivelse 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

Ekstraordinære udgifter                         

125 * Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 511.350 515.100 515.000

127 * Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering 0 575.000 575.000

129 * Tab ved lejeledighed mv. 289.853 20.000 50.000

130 * Tab ved fraflytninger 0 0 0

131 Renteudgifter:

Renter af mellemregning 0 20.000 5.000

133 Afvikling af:                                   

Underskud fra tidligere år (konto 407) 0 0 56.000

137 Ekstraordinære udgifter i alt                   801.203 1.130.100 1.201.000

139 Udgifter i alt                                  18.710.767 18.353.100 18.501.000

140 Årets overskud anvendes til:

Overført til opsamlet resultat 134.540 0 0

150 Udgifter og evt. overskud i alt                 18.845.307 18.353.100 18.501.000

Indtægter

Ordinære indtægter                              

201 Boligafgifter og leje:                          

Almene familieboliger 16.062.576 16.064.100 16.606.000

202 * Renteindtægter 19.267 0 0

203 Andre ordinære indtægter:

Andel af fællesfaciliteters drift 511.350 516.000 515.000

Overført fra opsamlet resultat 0 393.000 0

203.9 Ordinære indtægter i alt                        16.593.193 16.973.100 17.121.000

Ekstraordinære indtægter

204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 1.380.000 1.380.000 1.380.000

206 * Korrektioner vedr. tidligere år 872.114 0 0

208 Ekstraordinære indtægter i alt 2.252.114 1.380.000 1.380.000

220 Indtægter og evt. underskud i alt 18.845.307 18.353.100 18.501.000
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Femkløveren

Regnskab Regnskab

Konto Note Beskrivelse 31/12-19 31/12-18

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

Anlægsaktiver

301 * Ejendommens anskaffelsessum                   354.153.589 354.153.589

Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 kr. 192.138.200

Heraf grundværdi kr. 23.662.300

302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering                            354.153.589 354.153.589

Forbedringsarbejder: 16.119.268 13.878.913

303.1 * Forbedringsarbejder mv. 16.119.268 13.878.913

304 * Andre anlægsaktiver 5.485.000 4.105.000

304.9 Anlægsaktiver i alt                         375.757.857 372.137.502

Omsætningsaktiver

305 Tilgodehavender:                            2.917.716 3.055.457

* Leje inkl. varme 94.281 138.769

Beboerindskud mv. 109.978 206.850

* Uafsluttede forbrugsregnskaber          2.173.625 2.149.527

* Fraflytninger 344.606 132.946

* Afsluttede forbrugsregnskaber           23.347 1.283

Andre tilgodehavender 112.929 81.082

Forudbetalte udgifter                   58.950 345.000

307 Likvide beholdninger:

Mellemregning med selskabet 4.416.373 5.550.398

309.9 Omsætningsaktiver i alt                     7.334.089 8.605.855

310 Aktiver i alt                               383.091.946 380.743.357
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Femkløveren

Regnskab Regnskab

Konto Note Beskrivelse 31/12-19 31/12-18

Passiver

Henlæggelser

401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 6.376.879 5.076.879

402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 214.898 181.836

405 * Tab ved fraflytninger 99.269 41.536

406 * Andre henlæggelser 2.875.000 2.300.000

406.9 Henlæggelser i alt                        9.566.046 7.600.251

407 * Opsamlet resultat -35.792 -170.332

407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 9.530.254 7.429.919

Langfristet gæld

Finansiering af anskaffelsessum

408 Oprindelig prioritetsgæld: 293.992.779 304.840.175

BRF Kredit 269.677.659 280.525.055

Kommunelån 24.315.120 24.315.120

409 Beboerindskud                             6.948.510 6.948.510

411 Afskrivningskonto for ejendommen 53.212.300 42.364.904

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt     354.153.589 354.153.589

413 Andre lån: 6.898.924 7.253.887

Forbedringsarbejder 6.898.924 7.253.887

415 Driftsstøttelån: 5.485.000 4.105.000

Særstøttelån 1.000.000 1.000.000

Andre driftsstøttelån 4.485.000 3.105.000

417 Langfristet gæld i alt                    366.537.513 365.512.476

Kortfristet gæld                          

419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber            2.658.306 2.569.409

421 * Skyldige omkostninger 4.182.513 4.933.564

422 Mellemregning med fraflyttere 124.109 177.699

423 * Deposita og forudbetalt leje mv. 59.251 120.290

426 Kortfristet gæld i alt                    7.024.179 7.800.962

Gæld i alt                                373.561.692 373.313.438

430 Passiver i alt                            383.091.946 380.743.357
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Femkløveren

Regnskab Budget Budget

Konto Note 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

Noter 

105.9 Nettokapitaludgifter

Prioritering ved nominallån

101.1 Prioritetsafdrag (konto 411) 10.847.397 15.412.000 12.965.000

101.2 Prioritetsrenter 1.095.278 0 0

101.3 Administrationsbidrag 853.614 0 0

102.3 Ydelsesstøtte fra Staten -1.803.489 -4.514.000 -1.953.000

Nominallån i alt 10.992.800 10.898.000 11.012.000

107 Vandafgifter

Forbrugsafhængige vandafgifter 38.523 0 0

Vandafgifter i alt 38.523 0 0

109 Renovation

Renovation 478.324 463.000 477.000

Renovation i alt 478.324 463.000 477.000

0 112 Administrationsbidrag

Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 586.602 587.000 598.000

Grundbidrag pr. afdeling 64.320 56.000 60.000

Tillægsydelser

Honorar vandregnskab 50.000 60.000 57.000

Honorar elregnskab 74.000 77.000 73.000

Administrativ medarbejder 0 4.000 0

Administrationsbidrag i alt 774.922 784.000 788.000

0 114 Renholdelse

Driftsledelse 102.336 140.000 171.000

Synstimer 169.374 149.000 152.000

Grønne timer 207.000 272.000 143.000

Servicetimer 75.093 34.000 34.000

Byggesagkyndig 6.190 32.000 0

Bidrag til fælles drift pr. lejemålsenhed, i alt 207.506 208.000 208.000

Eksternt grønt arbejde 0 0 23.000

Eksternt vinterberedskab 69.649 120.000 94.000

Skadedyrsbekæmpelse 19.088 5.000 3.000

Renholdelse i alt 856.236 960.000 828.000
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Femkløveren

Regnskab Budget Budget

Konto Note 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

BREAK115 Almindelig vedligeholdelse

Terræn 33.347 892.000 800.000

Bygning, klimaskærm 87.315 0 0

Bygning, bolig- / erhvervsenhed 856.442 0 0

Bygning, fælles indvendig 56.592 0 0

Bygning, tekniske installationer 652.759 0 0

Materiel 325 0 0

Almindelig vedligeholdelse i alt 1.686.780 892.000 800.000

0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Terræn 0 0 121.000

Bygning, klimaskærm 0 0 186.000

Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 0 492.000

Bygning, tekniske installationer 0 0 500.000

Materiel 0 0 32.000

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 0 0 1.331.000

0 118 Særlige aktiviteter

0 Andel i fællesfaciliteters drift:

Indtægter ved fællesfaciliteters drift (konto 203) -511.350 -516.000 -515.000

Andel i fællesfaciliteters drift i alt -511.350 -516.000 -515.000

0 119 Diverse udgifter

Kontingent BL 20.511 20.000 20.000

Beboeraktiviteter 8.000 8.000 8.000

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.051 5.000 5.000

Kurser for beboervalgte, pr. lejemålsenhed 8.606 7.000 9.000

Gebyr Beboerklagenævn 1.960 0 0

Revision 0 25.000 0

Juridisk assistance 16.996 0 100.000

Øvrige udgifter 21.445 138.000 75.000

Diverse udgifter i alt 79.569 203.000 217.000

0 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)

Henlæggelse for året 1.300.000 1.300.000 1.900.000

Henlæggelsesbeløb pr. m2
81 81 118

0 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402)

Henlæggelse for året 425.000 425.000 425.000

Henlæggelsesbeløb pr. m2
26 26 26
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Femkløveren

Regnskab Budget Budget

Konto Note 2019 2019 2020

ej revideret ej revideret

BREAK123 Tab ved fraflytninger (konto 405)

Henlæggelse for året 125.000 125.000 90.000

0 124 Andre henlæggelser (konto 406)

Henlæggelse for året 575.000 393.000 0

0 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv.

Afdrag (konto 303.1) 354.963 515.100 515.000

Renter mv. 135.023 0 0

Administrationsbidrag realkredit 21.364 0 0

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. i alt 511.350 515.100 515.000

0 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering

Afdrag (konto 303.2) 0 575.000 575.000

Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering i alt 0 575.000 575.000

0 129 Tab ved lejeledighed mv.

Tab ved lejeledighed mv. 289.853 20.000 50.000

Tab ved lejeledighed mv. i alt 289.853 20.000 50.000

0 130 Tab ved fraflytninger

Tab ved fraflytninger 67.267 100.000 90.000

Dækket af henlæggelser -67.267 -100.000 -90.000

Tab ved fraflytninger i alt 0 0 0

0 202 Renteindtægter

Renter af mellemregning 19.267 0 0

Renteindtægter i alt 19.267 0 0

0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte

Driftssikring fra Landsbyggefonden 1.380.000 1.380.000 1.380.000

Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte i alt 1.380.000 1.380.000 1.380.000

0 206 Korrektioner vedr. tidligere år

Indbetaling fra  tidligere afskrevet lejer 1.600 0 0

Tilbagebetaling af ejendomsskat vedr. tidligere år 164.410 0 0

Tilbageførsel af afsatte ejendomskatter 501.063 0 0

Overskud el regnskab 2018 205.041 0 0

Korrektioner vedr. tidligere år i alt 872.114 0 0
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Femkløveren

Regnskab Regnskab

Konto Note 31/12-19 31/12-18

301 Ejendommens anskaffelsessum

Anskaffelsessum primo 354.153.589 347.422.630

 + Tilgang 0 6.730.959

Ejendommens anskaffelsessum ultimo 354.153.589 354.153.589

303.1 Forbedringsarbejder mv.

Projekt: Solceller, BRF Kredit

Anskaffelsessum primo 8.140.000 8.140.000

Anskaffelsessum ultimo 8.140.000 8.140.000

Afdrag og afskrivninger primo -886.112 -537.799

- årets afdrag -354.962 -348.313

Afdrag og afskrivninger ultimo -1.241.074 -886.112

Bogført værdi ultimo 6.898.926 7.253.888

Projekt: Ekstraordinær opretning

Anskaffelsessum primo 6.625.025 617.805

Årets tilgang 148.935 7.824.213

- årets tilskud 0 -1.816.993

Anskaffelsessum ultimo 6.773.960 6.625.025

Bogført værdi ultimo 6.773.960 6.625.025

Projekt: Dråben - udbedring kviste

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 577.107 0

Anskaffelsessum ultimo 577.107 0

Bogført værdi ultimo 577.107 0

Projekt: Uglevænget badeværelse

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 227.815 0

Anskaffelsessum ultimo 227.815 0

Bogført værdi ultimo 227.815 0

Projekt: Dråben varme og ventilation

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 13.979 0

Anskaffelsessum ultimo 13.979 0

Bogført værdi ultimo 13.979 0

0

0

0

0

0
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Femkløveren

Regnskab Regnskab

Konto Note 31/12-19 31/12-18

BREAK Projekt: Finkevænget varme og ventilation

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 355.552 0

Anskaffelsessum ultimo 355.552 0

Bogført værdi ultimo 355.552 0

Projekt: Uglevænget Varme og ventilation

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 746.874 0

Anskaffelsessum ultimo 746.874 0

Bogført værdi ultimo 746.874 0

Projekt: Kildebjergs Tofter Varme og ventilation

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 4.802 0

Anskaffelsessum ultimo 4.802 0

Bogført værdi ultimo 4.802 0

Projekt: Femkløveren varme og ventilationssager

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 167.920 0

Anskaffelsessum ultimo 167.920 0

Bogført værdi ultimo 167.920 0

Projekt: Finkevænget MGO-plader BSF

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 194.157 0

Anskaffelsessum ultimo 194.157 0

Bogført værdi ultimo 194.157 0

Projekt: Uglevænget MGO-plader BSF

Anskaffelsessum primo 0 0

Årets tilgang 158.176 0

Anskaffelsessum ultimo 158.176 0

Bogført værdi ultimo 158.176 0

16.119.268 13.878.913

0 304 Andre anlægsaktiver

Særstøttelån - Landsbyggefonden 1.000.000 1.000.000

Andre driftsstøttelån - Landsbyggefonden 4.485.000 3.105.000

Andre anlægsaktiver i alt 5.485.000 4.105.000

0

0

Forbedringsarbejder i alt

0

0

0

0

11



Femkløveren

Regnskab Regnskab

Konto Note 31/12-19 31/12-18

BREAK305.1 Tilgodehavende boligafgifter og leje inkl. varme

Tilgodehavende leje inkl. varme 90.400 132.488

Afdragsordning 3.881 6.281

Tilgodehavende boligafgifter og leje inkl. varme i alt 94.281 138.769

0 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber

Elregnskab 1.573.971 1.546.352

Vandregnskab 599.654 603.175

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 2.173.625 2.149.527

0 305.4 Fraflytninger

Fraflytninger, heraf til inkasso                    kr. 323.138 344.606 132.946

Fraflytninger i alt 344.606 132.946

0 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber

Elregnskab 23.347 0

Vandregnskab 0 1.283

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 23.347 1.283

0

0 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Saldo primo 5.076.879 4.137.879

Henlæggelse for året 1.300.000 939.000

Saldo ultimo 6.376.879 5.076.879

Henlæggelse pr. m2
397 316

0 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)

Saldo primo 181.836 161.813

Forbrugt i årets løb -391.938 -294.977

Henlæggelse for året 425.000 315.000

Saldo ultimo 214.898 181.836

Henlæggelse pr. m2
13 11

0 405 Tab ved fraflytninger

Saldo primo 41.536 89.706

Anvendt i årets løb (konto 130) -67.267 -90.170

Henlæggelse for året 125.000 42.000

Saldo ultimo 99.269 41.536

Henlæggelse pr. lejemålsenhed 649 271
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Femkløveren

Regnskab Regnskab

Konto Note 31/12-19 31/12-18

BREAK406 Andre henlæggelser

Saldo primo 2.300.000 1.725.000

Henlæggelse for året 575.000 575.000

Saldo ultimo 2.875.000 2.300.000

0 407 Opsamlet resultat

Saldo primo -170.332 1.179.084

 - Årets underskud (konto 210) 0 -1.349.416

 + Årets overskud (konto 140) 134.540 0

Saldo ultimo -35.792 -170.332

0 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber

Elregnskab 2.053.918 2.024.234

Vandregnskab 604.388 545.175

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 2.658.306 2.569.409

0 421 Skyldige omkostninger

Ejendomsskat tidligere år - Rafn & Søn 0 164.412

Afsatte beløb byggeregnskab 714.866 714.866

Kreditorer 241.889 351.909

Byggekreditorer 132.681 0

Periodisering af byggesagsomkostninger 2.513.079 2.513.079

Øvrige gældsposter 579.998 1.189.298

Skyldige omkostninger i alt 4.182.513 4.933.564

0 423 Deposita og forudbetalt leje mv.

Forudbetalt leje 59.251 120.290

Deposita og forudbetalt leje mv. i alt 59.251 120.290
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Femkløveren

Note

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov med de tilpasninger som følger af de særlige

regnskabsbestemmelser i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Årsregnskabet er udarbejdet for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Indtægter

Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, baseret på følgende kriterier:

·        Ydelsen har fundet sted inden regnskabsårets udløb

·        Prisen for ydelsen er fastlagt

·        Indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Omkostninger

I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger og hensatte

forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Generelt tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 

der eksisterer på balancedagen.

Nettokapitaludgifter

Nettokapitaludgifter udgør afdelingens ydelser vedrørende såvel den eksisterende som den afviklede prioritetsgæld med fradrag af diverse 

tilskud, herunder ydelsessikring fra staten.

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter overføres med en del til boligorganisationens dispositionsfond og en del til Landsbyggefondens

landsdispositionsfond.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget fastsættes på budgetteringstidspunktet på grundlag af de forventede faktiske administrationsudgifter. 

Administrationsbidraget udgør et beløb pr. lejemålsenhed.

Henlæggelser

Der foretages samlede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse af bygningsdele, installationer og til

hovedistandsættelse af afdelingens ejendom. Henlæggelserne fastsættes udfra en konkret vurdering af ejendommens kvalitet og

vedligeholdelsesstand på basis af særskilt udarbejdede vedligeholdelsesplaner. 

Herudover henlægges årligt beløb til istandsættelse af lejlighederne ved fraflytning samt til tab ved fraflytning.

Renter af mellemregning

Der har i regnskabsåret, i lighed med tidligere år, været fælles forvaltning af afdelingsmidler.

Forrentning af mellemværende er sket med en rentesats, opgjort som et beregnet gennemsnit af opnået netto renter på fælles forvaltede

midler mv.

Regnskabsåret er forlænget fra 1. oktober 2016 til 31. december 2017 og regnskabet indeholder derfor 15 mdr.

Til sammenligning er anført budgettal for 2016/17 omregnet fra 12 til 15 mdr.
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Femkløveren

Note

Balance

Anlægsaktiver

Ejendommen måles til den oprindelige anskaffelsessum med tillæg af eventuelle tilbygninger eller moderniseringsarbejder. Er ejendommen

finansieret helt eller delvist ved indekslån, indregnes indekseringen i værdien af ejendommen.

Forbedringsarbejder måles til anskaffelsespris med fradrag af tilskud, akkumulerede afdrag på eventuelle lån eller med fradrag af afskrivninger. 

Den del af udgiften til forbedringsarbejder, der ikke finansieres ved ekstern låneoptagelse, afskrives over en periode på højst 10 år. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender er endnu ikke modtagne indbetalinger med fradrag af eventuelle tab. Eventuelle uerholdelige fordringer afskrives på det 

tidspunkt, hvor inkassoadvokat har meddelt,  at fordringen anses for tabt.

Afskrivningskonto for ejendom

Opsparing ved nedbringelse af prioritetsgæld bogføres som indestående på afskrivningskonto i tilknytning til den oprindelige prioritetsgæld.

Budgettal

Budgettallene for 2019 og 2020 er godkendt på afdelingsmødet, men er ikke revideret af revisor.
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Påtegninger

Forretningsførerens påtegning

Forretningsføreren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019,

for afdeling Femkløveren i BoliGrøn.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligselskabers regnskabs-

aflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2019, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Roskilde, den          /          2020

Bo Jørgensen Mette Munk Sennov 

Direktør Økonomimedarbejder

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til boligorganisationens bestyrelse

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for BoliGrøn, afdeling Femkløveren for regnskabsåret 1. januar 2019 - 

31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og 

driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene 

boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for 

revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

aflæggelse medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det 

også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Femkløveren
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Påtegninger

Femkløveren

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab 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 for nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende

fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift,  medmindre

ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke

en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision; jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække 

væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 

hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 

træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, samt standarderne for offentlig revision; jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og 

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

 - Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer

   og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag

   for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinfor-

   mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

   tilsidesættelse af intern kontrol.

 - Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter

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

 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede

   oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 -  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der

   på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 

   tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning

   gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.

   Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder

   eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige

revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Påtegninger

Femkløveren

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-

ningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere 

systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte

emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed

for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love

og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 

undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 

afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 

denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den          /          2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen Martin Stenstrup Toft

statsaut. revisor statsaut. revisor
mne21326 mne42786

Afdelingsbestyrelsens påtegning:

Foranstående årsregnskab har været forelagt for afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

 Borup 4623 Ll. Skensved 4632 Bjæverskov 4681 Herfølge, den          /          2020
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BoliGrøn Boligselskab, omfattende:

1 afdelinger, 153 boliger 

Svarende til i alt  153  lejemålsenheder.

Udgifter Konto Budget Budget Regnskab

2020 2019 2018

Ordinære udgifter:

Mødeudgifter, bestyrelsesforsikring m.m 502 17.300 15.000 17.867

Forretningsførelse, afdelinger 512 598.295 586.564 586.602

Kontorholdsudgifter inkl. gebyrer 513 20.000 26.820 18.169

Afvikling af opsamlet underskud 517 0 0 0

Revision 521 23.000 22.500 40.465

Bruttoadministrationsudgifter 530 658.595 650.884 663.103

Tilskud til afdelinger 531 0 0

Renteudgifter 532 0 0 34.718

1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfond kr. 576 pr. lejemålsenhed 533 88.128 87.210 86.598
9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen kr. 164 pr. lejemålsenhed 533 25.092 24.786 24.480

Samlede ordinære udgifter 540 771.815 762.880 808.899

Ekstraordiære udgifter, 541 0 0 0

Overskud 551 0 0 131.927

Udgifter i alt 560 771.815 762.880 940.826

Indtægter Konto Budget Budget Regnskab

2020 2019 2018

1. Administrationsbidrag, egne afdelinger i drift 601 658.595 650.884 795.030

Renteindtægter 603 0 0 34.718

1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfond kr. 576 pr. lejemålsenhed 604 88.128 87.210 86.598
9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen kr. 164 pr. lejemålsenhed 533 25.092 24.786 24.480

Samlede ordinære indtægter 610 771.815 762.880 940.826

Ekstraordinære indtægter 611 0 0 0

Indtægter i alt 630 771.815 762.880 940.826

Driftsbudget
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