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Indledníng

r Vi har afsluttet revisionen afårsregnskabet for zo18. Ärsregnskabet for Boligforeningen Møl-
levænget udviser et overskud på DKK 6.899 og en egenkapital på TDKK 634.545.

z Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskaber mv. samt revisi-
onens udførelse og omfang i vores revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens om-
fang og rapportering af 8. september zorz. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der
beskrevne principper.

Resultat af denudførte reuÍsion

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.

4 Såfremt årsregnskabet for boligforeningen med tilhørende afdeling vedtages i den forelig-
gende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer
yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning med ne-
denstående bemærkninger.

Fretnhæuelse afforhold uedrørende reuisionen

"Boligorganisationen har i ouerensstetnmelse medlou otn almene boliger og driftsbekendtgørel-
sens krau til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resul-
tatopgørelsenmedtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som detfremgå.r af årsregnska-
bet, ikke uæret underlagt reuision."
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Fretnhæu else afforhold uedrørend.e reuisionen

"Afdelingen har i overensstemmelse med lou om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krau til
alntene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen
medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke uæret

underlagt reuision."

Særlígeforhold

Interne kontroller

5 Det er bestyrelsens ansvar, at der er etableret betryggende forretningsgange, som sikrer mod
besvigelser og utilsigtede fejl.

6 Det er os oplyst, at det som følge aforganisationens begrænsede stØrrelse, og i lighed med

andre mindre boligorganisationer, ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsad-
skillelse i selskabets regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for
tilstedeværelse affejl, herunder fejl som følge afbesvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbli-
ver uopdagede.

7 Det er vores opfattelse, at boligorganisationens forretningsgange under hensyntagen til or-
ganisationens begrænsede størrelse er hensigtsmæssige.

8 Det er vigtigt til stadighed at vurdere de interne kontroller og forretningsgange, idet boligsel-
skabet disponerer over store pengebeløb.

9 Det skal anføres, at vi anser boligselskabets IT-anvendelse for væsentlig. Det er derfor afgø-

rende, at det anvendte lT-system indeholder programmerede kontroller, som sikrer mod besvigel-
ser og utilsigtede fejl. Det er vores generelle vurdering, at Unik opfylder de krav, som boligselskabet

med rimelighed kan stille til hensigtsmæssigt administrationssystem.

R app ortering otrr alrl"dne b etg delíg e forhold.

Risíkofor uæsentligefejl i ãrsregnskaberne somføIge af besuigelser

10 Vi har indhentet ledelsens vurdering afrisikoen for, at årsregnskaberne indeholder væsentli-
ge fejl eller fejlinformationer som følge af besvigelser. Boligforeningens ledelse har over for os er-
klæret, at den anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne kon-
trolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl. Ledelsen har endvide-
re over for os udtalt:

at ledelsen ikke har nogen formodning om tilstedeværelsen afbesvigelser, som kan på-

virke boligforeninget og årsregnskaberne,

at risikoen for, at årsregnskaberne indeholder væsentlige fejlinformationer som fiølge af
besvigelser, ikke anses for væsentlig.
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11 Under vores revision er vi ikke stødt på forhold, der afkræfter ledelsens vurdering, ligesom vi
under den udførte revision ikke er stødt på fejl som følge afbesvigelser eller indikation på, at besvi-
gelser forekommer.

Forualtningsreuision

72 Boligforeningen Møllevænget er omfattet af reglerne om forvaltningsrevision, hvilket medfø-
rer, at vi skal foretage en vurdering af, om der er taget sþldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af boligforeningens midler og drift.

13 Boligforeningen bliver administreret af Køge Boligselskab, og er derfor underìagt de admini-
strative rutiner i Køge Boligselskab.

L4 Forretningsgangene i Køge Boligselskab foreskriver, at der for indkøb i intervallet TDKK 5o

- z5o skal indhentes z-3 tilbud, mens der for indkøb i intervallet TDKK z5o - g.ooo skal indhentes
g tilbud. For indkøb over TDKK 3.ooo afholdes licitation.

15 Vi har stikprøvevist kontrolleret, at forretningsgangen overholdes for indkøb op til TDKK
z5o. Vi har konstateret, at der ikke i alle tilfælde indhentes tilbud i overensstemmelse med forret-
ningsgangene. Vi skal anbefale, at boligselskabets forretningsgange efterleves. Vi har konstateret, at
der i marts zotg er vedtaget en ny forretningsgang om indhentning aftilbud, og at bestyrelsen skal
orienteres i de tilfælde, hvor der undtagelsesvist afviges fra forretningsgangen.

16 Vi har udarbejdet nedenstående analyse af husleje- og udgiftsniveauet i zorT i Boligforenin-
gen Møllevænget sammenholdt med alle boligselskaber i Region Sjælland.

Møllevænset Reeion Siælland Forskel

Husleje pr. m2

Nettokaptaludgilìer pr. m2

Offentlige og andre faste udg. pr. mz

Variable udgifter pr. m2

Henlæggelser pr. m2

Ekstraordinære udgifter pr. rn2

Andre ordinære indtægter pr. m2

Ekstraordinære indtægter pr. m2

Nettoudgifter pr. m2

Resultat (overskud) pr. m2

762 861 99

-291

-l 9l

-244

-88

74

3

-270

-199

-l 35

-l 90

-tt4

42

42

245

-92

-56

-54

¿o

32

-39

762

0

-824

-37

62

-762 -86 I 99
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LT Analysen viser, at nettoudgifterne i Boligforeningen Møllevænget er DKK 6z lavere pr. m'
end gennemsnittet i Region Sjælland. Dette dækker over store afvigelser i de enkelte regnskabspo-

ster. Største negative afvigelser er på regnskabsposten " Offentlige og andre faste udgifter", som

boligforeningen kun i mindre omfang selv kan påvirke. Afuigelsen indenfor denne udgiftsgruppe

kan primært henføres til vandafgifter og pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden.

r8 Næststørte negative afgivelse ligger i regnskabsposten'Tariable udgifter", som primært in-
deholde udgifter til renholdelse, almindelig vedligeholdelse samt planlagt og periodisk vedligehol-

delse og fornyelser. I nedenstående tabel harvi opg'ort udgifterne for disse tre udgiftsposter sepa-

rat og samlet set for de seneste 5 år.

2013 2014 z0t5 2016 2017 Gns.

Møllevænset. udsift or. m2

Renholdelse

Almindelige vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedlige-
holdelse og fornyelser

I alt

Resion Sìælland. udgift or. m2

Renholdelse

Almindelige vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedlige-
holdelse og fornyelser

I alt

Møllevænget ift. Region
Sjæland

17

216

53

286

82

32

96

210

136%

25

80

104

209

82

33

l0l
216

97%

3l

109

100

240

85

34

106

225

l07vo

35

253

111

399

87

32

109

228

175%

36

l5l

64

251

85

3l

109

225

llzYo

29

162

86

277

84

32

104

221

125%

tg Udgifterne til renholdelse og planlagt og periodisk vedligeholdelse er noget højere i Boligfor-

eningen Møllevænget end Bennemsnittet i Region Sjælland. Vi skal dog gøre opmærksom på, at der

en uensartet kontering af disse udgifter i boligselskaberne, hvorfor en sammenligning af de enkelte

poster skal foretages med varsomhed. Samlet set er udgifterne i de seneste S âr 25% højere i Bolig-

foreningen Møllevænget end i Region Sjælland, hvilket kan indikere, at der kan foreligge et potenti-

ale for effektivisering.

20 Vi har fået oplyst, at der allerede er igangsat initiativer i zot8, og vi skal anbefale, at der fort-
sat er fokus på området.

2r Vi har som en integreret del afden finansielle revision vurderet, om boligforeningens dispo-

sitioner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der anses for sparsommelig ad-

færd. Det er på baggrund heraf vores opfattelse, at boligforeningen efterlever almindelige normer

for sparsommelighed.
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22 Som et led i den juridisk-kritiske revision har vi påset, at:

o foretagne indkøb ligger inden for formålet for den almene boligorganisation
. investeringer i værdipapirer opfulder lovgivningens bestemmelser herom
. husleje er opkrævet i overensstemmelse med godkendte budgetter

Red.eg ørelse for d.en udførte reuísíon rned konttnentairer

23 Vi har som forberedelse til revisionen afårsregnskabet for zot8, indhentet informationer og

beskrivelser afboligforeningens aktiviteter, organisation, regnskabssystemer og de interne kontrol-
ler.

24 På dennebaggrundharvi udarbejdetvores revisionsstrategi og detaljerede planlægning af
revisionen. Vi har gennemført revisionen afselskabets årsregnskab for zorS som en kombination af

revision i løbet af regnskabsåret og revision efter regnskabsårets udløb.

U anmeldt b ehol dning s eft e r sA n

25 Den to. december zorS foretog vi uanmeldt beholdningseftersyn. Vores gennemgang gav

ikke anledning til bemærkninger.

Admini s t r atio ns u d g ift er

z6 Bidrag til administrationsudgifter fra afdelinger i drift DKK 185.7oo er opkrævet med DKK

4.42L pr. lejemålsenhed.

2T Det kostægte administrationsbidrag beregnet på grundlag af zorS-regnskabet udgør TDKK

4.265, hvilket er TDKK l.56 mindre end det budgetlagte.

Egenkapital

28 Dispositionsfonden har ydet tilskud til dækning af tab ved lejeledighed og frafl¡tere på DKK

2.r79.

29 Dispositionsfondens disponible midler overstiger grundbeløbet på DKK 5.7oo pr. lejemåls-

enhed, hvorfor afdelingen ikke skal betale bidrag til dispositionsfonden.

3o Af dispositionsfondens midler DKK 561.927 er TDKK 437.828 bundet i LBF indskud. Den

disponible del udgør således DKK r24.o99.

31 Ingen del af arbejdskapitalens midler på DKK 72.418 er bundet.

32 Når et lån vedrørende den oprindelige finansiering udamortiseres, skal der betales et beløb

svarende til låneydelserne til fordeling mellem dispositionsfonden (r/¡) og Landsbyggefonden

(z/Ð.Pã ét udamortiseret lån er betalingen tilfaldet dispositionsfonden roo%. Der pågår undersø-

gelser om, hvorvidt der skal ske korrektion heraf. Forholdet er omtalt i årsregnskabet under even-

tualforpligtelser, hvor det er anført at:
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"Der eksisterer en u)ished om opkræDningsgrundlo.get for betaling af udamortiserede ydelser til
Landsbyggeþnden. Säfremt der skal efterbetales et beløb til Landsbyggeþnden uedrørende tidli-
gere ãr, skal dette beløb afholdes af dispositionsfonden."

Resultat i afdelíngen

33 Afdelingen udviser et overskud på DKK gS.go4 og en resultatkonto på DKK o.

Drift s - og u edlig eholdels esplaner

34 Vi har påset, at drifts- og vedligeholdelsesplaner for afdelingen løbende opdateres, og at årets

henlæggelser er i overensstemmelse med planerne.

gS På baggrund afvedligeholdelsesplanerne har vi vurderet, hvorvidt henlæggelserne til plan-

lagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er tilstrækkelige. Vores vurdering tager udgangs-

punkt i, at de fremtidige udgifter og de fremtidige årlige henlæggelser kan realiseres som forudsat i
vedligeholdelsesplanerne. Det er med dette udgangspunkt vores opfattelse, at henlæggelserne er

tilstrækkelige. Vi har ikke foretaget en vurdering af nedslidningen af afdelingens ejendom.

36 Efter ledelsens skøn kan sædvanlige krav til udskiftninger af tekniske installationer og nød-

vendige vedligeholdelsesarbejder dækkes inden for de foretagne henlæggelser.

Henlæg g els e til istands ættelse u ed fraflytning (A-or dning )

gZ Det er vores opfattelse, at henlæggelse til istandsættelse ved frafl¡ning er tilstrækkelige.

Tab uedfi"aflytning

38 Det er vores opfattelse, at henlæggelse til tâb ved frafl¡ning er tilstrækkelige.

Andregdelser

g9 Vi har i regnskabsåret 2018 alene udført lovpligtig revision.

L o up úig tig e oplA s n,ín,g er

Forhandling sprotokoller og indhentede erklæring er

40 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af administrator.

4r Boligorganisationen indeholder kun én afdeling. Som følge herafafholdes bestyrelsesmøder r

form af afdelingsmøder. Referater fra møder til og med mødet den 5. september 2018 er gennem-

læst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er

vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i årsregnskabet.

42 Vi har ved denne gennemgang samtidigt påset, at sävel beslutningsprotokol som revisions-
protokol fremlægges og godkendes på bestyrelsesmødeme.
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43 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregn-

skabet.

L ou plig tig e forte g nels er m.m.

44 Vi har påset, at der er udarbejdet en forretningsorden, at der føres en forhandlingsprotokol,

og at denne samt revisionsprotokollen fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne.

45 I overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om statsautoriserede revisorers erklærin-
ger mv. har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er over-

holdt.

Afslutníng

46 I henhold til instruks om revision afalmene boligorganisationers regnskaber erklærervi,

at vi opfulder de i lovgivningen fastsatte habilitetsbetingelser,

at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og

at statslige og kommunale midler er anvendt og opgjort i overensstemmelse med de givne vilkår
og regler

Ringsted, den zt. maj zorg
PricewaterhouseCo opers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard

statsautoriseret revisor

Michael Marcussen

Bente Steen

Lars Ankersen

statsautoriseret revisor

Siderne r4- zo er behandlet på bestyrelsesmødet, den 21. maj zor9.
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