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LEJLIGHEDSFORDELING
Antalafdelinger 1

Antal
leiemål

Areal
m2

Antal
lejemålsenheder

Boliger
Ungdomsboliger
Boliq leiemål ialt

42 2.688

0

2.688

42

0

42

0

42
Garager/carporte
Total i alt

0

42
5

2.688
0

42

Evt. fastsat maksimum for arbejdskapital kr./lejemålsenhed NEJ

Renteberegn in gsmetode Dag til dag
Rentesatser i % (gennemsnit)

5,00%
0,31%
0,310/o

0,310/o

Udlån
1. Henlagte midler
2. Driftsmidler
Dispositionsfond



191 Møllevænget Bol igforeningen
Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsår 2018

0L-01-2018
3L-72-2078

Fra

Til

KONTO Nr. NOtC RESULTATOPGøRELSE Regnskab Budget Forskel Budget

2018 2018 Bud - Reg 2Ot9
ORDINÆRE UDGIFTER tkke revideret tkke revideret
Bestyrelsesvederlag m.v.

t Mødeudgifter, kontingenter m.v. 5.251 5.000 -2St 6.000
2 Forretningsførelse L471OO t471OO O !66.572
3 Kontorholdsudgifter (incl, EDB-drift) 6t7 O -617 0
4 Revision 25.500 3 j..000 5.500 26.000

Bruttoadministrationsudgifter 179.068 183.700 4.632 tgl.572l

501

502

512

513

52t
s30

532 II m.v.)
Henlæggelse ar aloeltngernes Þtorag m.v.
til dispositionsfond og arbejdskapital samt
indbetalinger til Landsbyggefonden og

5 nybyggerifonden.

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

6 Ektraordinæreudgifter

UDGIFTER I ALT

536

284.257

463.862

2.179

466.O41

5.000

260.000

448.700

0

448.700

4.464

-24.257

-75.162
-2.I79

-L7.347

260.000

458.572

0

458.572

0

533

540

541

550

551 7 OVERSKUDSFORDELING

1. Henlæggelse til arbejdskapitalen

UDGIFTER OG EVT' OVERSKUD I ALT

0

6.899

472.940

0

0

448.700

0

0-6.899

-24.240 572458.560

Konto nT. Note ORDINÆRE INDTÆGTER 201s 2018 Bud - regn 201s1
601

602

603

604

610

611

620

630

8

9

10

5

t2

Administrationsbidrag

1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet -18s.700 -185.700 0 -j.98.500
Konto 601 i alt -185.700 -135.700 O -198.500
Lovmæssige gebyrer m.v. 60 0 -60 O

SærligeaKiviteter 0 0 0 O

Primære,indtægter,ialt -tgS.e+O -tgS.ZOO -eO -tgg.SOOl
Renternotægter (rnK.. Kursgevrnster,
obligationer m.v.) -964 -5.000 -4.136 O

Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden og arbejdskapital -284.2s7 -260.000 24.2s7 -260.000
SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER -470.76I -450.700 20.061 -458.500
Ekstraordinære indtaegter -2.179 O Z.I7g 0
INDTÆGTER I ALT -472.940 -4so.7oo 22.240 -4S8.SOO|

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT -472.s4o -450.700 2z.z4o 4ss=00]



L91 Møl levænget Bol ígforeningen
Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsår

Fro

T¡I

2018

01-0L-2018
31-12-201.8

Konto nr. Note Balance pr.

AKTIVER
ANI.ÆGSAKTIVER

MATERIELLE AKTVER

Kontantværdi pr.

Kontantværdi

Indskud i Landsbyggefonden

ANLÆGSAKTTVER I ALT

OMSÆTNINGSAKTIVER

ÏLGODEHAVENDER

Andre tilgodehavender
Lilo¡ide beholdninger

2. Bankbeholdning

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

AKTVER I ALT

3t-12-2078 3t-t2-2OL7 Udvikling

31-L2-20r8

7t6 L3 437.828

437.828

1.210.016

7.418.282

1.856.110

1.039.203

1.039.203

0

196.1s3

L.235.356

-601.37s

-601.375

1.210.016

L.222.728

620.754

720

726

732
1.4

15

208.266 196.153 12.7L2

750

740

Konto nr. Note PASSIVER 3t-t2-2Ù78 37-12-2017 Udvikline

803

805

810

EGENKAPITAL

16 Dispositionsfond/Særlig henlæ9. konto

t7 Arbejdskapital

EGENKAPTTAL I ALT

LANGFRISTET GÆLD

KORTFRISTET GÆLD

18 Afdelinger i drift
Gæld tilafdelinger i alt

20 Omkostninger

2I Anden kortfristet gæld

KORTFRISTET GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT

-561..927

-72.41.8

-634.345

-1..L20.148

-7.I20.748
-25.500

-52.888

-7.221,.765

-1.856.L10

-1.092.195

-65.s19

-r.157.774

0

0

-25.000

-52.642

-77.642

-1.235.356

s30.268
-6.899

523.369

-LL20.748
-1.120.148

-500

-246
-7.744.122

-620.754

821.1

826

830

840

850



191 Møl levænget Boligforen ingen
Regnskab for boligorganisationen

Regnskobsår 2018

01-0L-20L8
3L-L2-2018

Fra

T¡I

Konto nr. Note RESULTATOPGØRELSE Regnskab

2018

Budget

2018

lkke revideret

Forskel

Bud - Reg

Budget

2019

lkke revideretFASTE NOTER

502 r MØDEUDGIFTER, KONTNGENTER M.V

M

BL kontingent og arbejde

BL dækket af afdelingerne

Konto 5O2Ialt

5.251

5.488

-5.488

5.251 5.000

-25t
-5.488

5.488

-251 6.000

0006.0005.

0

0

0

0

51.2

513

52t

533

533.2

533.8

2 FORRETNIGNSFØRELSE

Frem med forretni ngsførelse

Konto 512 i alt

3 KONTORHOLD INCL. EDB-DRIFT

Driftsudgifter EDB

Konto 513 i alt

4 REVISION

Afsat i

Konto 521i alt

HENI.ÆGGELSE AF AFDELINGERNES
BIDRAG M.V. TIL DISPOSMONSFONDEN

5 OG ARBEJDSKAPITAL

2. Ydelser fra afdelinger vedr.
udamoftiserede lån
8. Pligtmæssige bidrag til
Landsbyggefonden

I alt (+ konto 533) (- konto 6O4)

5 EKSTRAORDINÆREUDGIFTER

Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed

Konto 541i alt

147.700

147.700

L47.700

147.700

31.000

31.000

70.000

190.000

260.000

-6t7

-617

5.500

5.500

-7

181

-24.257

166.572

166.572

26.000

26.000

70.000

190.000

260.000

0

0

617

617

25.500

25.500

70.0o7

189.819

284.257

0

0

0

0

547

2.179

2.t79

0

0

0

0

-2.779

-2.L79



L91- Møllevænget Bol igforen íngen
Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsår 2018

0t -01-20L8

37-12-20L8

Fro

T¡I

Konto nr. Note FASTE NOTER Regnskab

2018

Budget

2018

lkke revideret

Forskel

Bud - Reg

Budget

2019

lkke revideretINDTÆGTER

601

601.1

602

602.4

8 ADMINISTRATIONSBIDRAG

Bruttoadm in istra tionsudgift (konto 530)
- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
(konto 602)
Nettoadministrationsudgift vedr. egne
afdelinger i drift:
Nettoa dm i n istra tio n s u dg í fr p r.
lejemålsenhed
OPGØRELSE AF

ADMINISTRATIONSBIDRAG

1.3. 1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed

1. Egne afdelinger i drift, hovedaKivitet

Konto 6O1i alt

LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE

9 YDELSER

179.068 183.700

t79.L28 183.700

4.265 4.374

0-60060

4.632 198.572

4.572 198.572

109 4.728

-198.500

-198.500

-198.500

-L85.700

-185.700

-185.700

-185.700

-185.700

-185.700

0

0

0

4, Ventelistegebyr

Konto 602 i alt
Lovmæssige gebyrer m. v. 0

60

60

60

-60

-60

0

0

0

0

0-60

603 10 RENTER INDTÆGTER

Rentesats afdelinger
Rentesats sideaKivitets afdelinger

603.6

603.7

6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret
7. Andet

Konto 603 i alt

532 L\ RENTEUDGIFTER

532.1 1. Renter til dispositionsfonden

Ren tesa ts disposi tio n sfo n den

Gen n emsn itl ig i ndestå ende

Ren tesa ts a fdel i n gerne

Rentesa ß sidea ktivitetsa fdelingerne
Rentesats andre boligorganisationer

3. Renter bankgæld
7. Renter egen traekningsret

Konto 532 i alt

5,0%

5,0%

0

-524

-864

-2.500
-2.500

-5.000

0

2.500

5.000

-2.500

-L.976

-4.136

-196

2.500

4.464

0

0

0

340

0,3%

17.000

0,3%

0,3%

2,0%

196

0

2.500 2.160

125.000 108.000

0

0

0

0

0

532.7

Renteindtægt

Netterenteindtqt
Nettærenteindtægt pr. lejemål

T2 EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER

536

-864

-327

0

-s.000

0

0

-4.136

327
0

0

0

0

611

Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed

Konto 611 I alt

-2.L79

-2.t79

0

0

2.779

2.L79

0

0



191 Møllevænget Boligforen ingen
Regnska b for boligorganisationen

Regnskabsår

Fra

T¡I

2018

01-01-20L8

31,-12-20L8

Konto nr. Note Balance pr.

AKTIVER

7L6 13 INDESTAENDE I LANDSBYGGEFONDEN

3t-L2-21tg 3[-L2-2OL7 Udvikling

7L6.1

716.3

1. Bundne A-og G indskud

Egen trækningsret:
Primo saldo

Årets tiþang
Åreß afgang

Tilskrevne renter
3. Ultimo saldo egen trækningsret

Indestående ialt

2L3.L96 2r3.L96

826.007

773.897

-775.266

0

224.632

437.828

705.879

113.069

0

7.059

826.OO7

1.039.203

0

720.728

822

-775.266

-7.059

-601.375

-601.375

726 L4 ANDRE TILGODEHAVENDER

Tilgode hos Køge Boligselskab

Konto 726i alt
208.266

208.266

196.153

196.153

T2.LLz

t2.tL2

732 15 LIKVIDEBEHOLDNINGER 208.266

732.2

Driftskonto Nykredtt
2. Bankbeholdníng

Konto 732 likvide beholder i alt

7.270.076

1.2L0.0L6

1.210.015

0

0

0

7.270.076
L.2LO.0L6

1.210.016



L91 Møllevænget Bol igforen ingen
Regnskab for boligorganisationen

Konto nr. Note PASSIVER

EGENKAPITAL

803 j.6 DISPOSmONSFOND

1. pnmo

Regnskabsår

Fro

Til

3t-t2-2018 37-t2-20L7 Udvikling

-1.092.195 -L.220.388 128.193

-340 -3.164 2.824

-70.o07 -70.o07

-189.819 -t88.449 -7.370

0 -7.059 7.059

20t8
01-01-2018

3L-72-20L8

803.1

803.3

803.4

803.11

803.L2

803.21

803.22

803.24

Tilgang:

3. Rentetilskrivning
4. Ydelser (beboerbetaling),
udamortiserede lån
11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. $
79 og 80
12. Renter af egen trækningsret fra
Landsbyggefonden

Afgang:

Drifrs tilskud
21. Tilskud m.v. jf. specifikation

Møllevænget
TTlskud tiltab ved lejeledighed

22. Tilskud til tab v/lejeledighed og
fraflyttere
- Indbetaling vedr. udamortiserede lån
- Indbetaling vedr. A- og G-indskud

24. Indbetalinger til Landsbyggefonden

50. Saldo ultimo

0

0
0

2.179

2.779

2.t79
27.492

75.928

97.420

300.000

300.000

0

0

0

21.492

7s.380
96.872

-300.000
-300.000

2.779

2.779

2.179

0

548

548

-56t.927 -1.092.195 530.268

Dispositionsfond

SALDO ULTIMO OPDELT:

Bunden del:

35. Indskud i Landsbyggefonden (kt 716)
40. Disponibel del:
50. Saldo ultimo

437.828

124.099

561.927

1.039.203
52.992

1.092.195

-601.375

71.107
-530.268

805 T7 ARBE]DSKAPITAL

805.1 1. Saldo primo

Tlgang:
2. Arets overskud + afuikling af underskud
(K. s17)
Afgang:

Saldo ultimo el<skl. 805.6

805.2

-65.519 -57.304 -8.275

-6.899 -8.275 1.316

805.10

Saldo ultimo

SALDO ULTIMO OPDELT

Bunden del:

10. Disponibeldel:

-72.418

-72.4t8

-72.4L8

-72.418

-65.519

-65.519

-65.519

-65.519

-6.899

-6.899

-6.899

-6.899S,Saldo ultimo

827.L 18 KORT FRISTET GÆLD

Afdelinger i drift
Møllevænget afdeling -1..L20.L48 o -L.120.r48



L91 Møllevænget Bol igforen íngen
Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsår

Fro

Til

2078

01-01-2018
37-72-2078

821.1 afdelinger i drift i alt -t.t20.L48 0 -1.120.148



191 Møl levænget Boligforeningen
Regnskab for boligorganisationen

Regnskabsår 20t8
0L-01-2018

3t-t2-20L8
Fro

T¡I

826 20 OMKOSTNINGER

revision for ret

Konto 826 i alt

830 21. ANDEN KORTFRISTET GÆLD

Afregningskonto LBF

Konto 830I alt

-25.500

-25.500

-25.000

-25.000

-500

-500

-52.888

-52.888

-52.642

-52.642

-246

-246

Eventualforpligtelser

Der eksisterer en uvished om opkrævningsgrundlaget for betaling af udamortiserede
ydelser til Landsbyggefonden. Såfremt der skal efterbetales et beløb til
Landsbyggefonden vedrørende tidligere år, skal dette beløb afholdes af
dispositionsfonden.



191- Møl levænget Boligforeningen
Organisationen samt spørgeskema

Arsregnskab
Fra
tit

2018
01-01-2018
31-12-2018

'1 Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens
omfang set over de seneste 5 år anledning tiltvivl om, hvorvidt udgifter og
indtægter vedrørende byggeri er i balance.

2 Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladVændret
3 Er der foretaget opskrivninger på aktiver
4 Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer

som følge af:
a lnvesteringer(herunderprojekteringsudgifter)
b Udestående fordringer, herunder udlån eller garantistillelser til afdelinger
c Løbende retssager
d Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser(herunderafdelingers

(datterselskabers) forpli gtelser), veksler, leje- og leasi n g kontra kter
eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser

e Andre forhold
5 Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til

til dækning af afdelingernes tab som følge af lejeledighed
6 Er forfaldne ydelser, herunder (A-)skatter betalt for sent
7 Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til

tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opñTldelsen af boligorganisationens
forpligtelser, herunder normal afuikling af mellemregningsgæld til afdelinger

8 Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for
bedømmelsen af økonomien

Afdelinqer

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

a

b

10

11

a

b

c

I Er der afdelinger

Hvor årets regnskabsresultat sammen holdt med regnskabsresultaterne fra
de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med
et overskud der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering
Med underskudssaldi og /eller underfinansiering
Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder
Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
lnvesteringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom
Løbende retssager
Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme
under opførelse
Aktiverede projekteri ngsud gift
Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, eller andre
debitorer
Andre forhold
Er der afdelinger hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
lstandsættelse ved fraflytning
Tab ved fraflytning
Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for

Nej

Ja

Nej

d

e

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

t
12

a

b

c
13



191 Møllevænget Boligforeningen
Organisationen samt spørgeskema

Arsregnskab
Fra

rit

2018
01-01-2018
31-12-2018

Note til spørgeskema pkt. 5
Tilskud tiltab ved lejeledighed

Dette år
2.r79

Aret før



191 Møllevænget Boligforeningen
Organisationen samt spørgeskema

Note til spørgsmål 9 b

Resultatoversigt

Afdelinger

Møllevænget

Resultatoversigt

Afdeli

Henlagte

Midler

Henlagte

Midler

-t.L77.164

Arsregnskab
Fra

til

2018

Resultat

konto

20L7

Resultat

konto

2018
01-01-2018
31-12-2018

Under-

fi
504.933

Under-

heraf individuel

bol rbedri
453.627

heraf kolletiv

bol n

393.455

-60.772

fi
Sobakken I -1.450.679 LL.745 1.889.500

Udvikling fra 2OI7 - 2018

Afdelinger i alt -273.5I5 IL.745 t.384.567

Generelt er der sket en forøgelse af de samlede henlæggelser

Resultatkontoen er steget, men afuikles planmæsssigt over 3 år.

Underfinansiering skyldes lån af egne midler til finansering af forbedringsarbejder
samt kollektive forbedringer arbejder



191 Møllevænget Bolígforeningen
Organisationen samt spørgeskema

Arsregnsk 2018
Fra 01-01-2018
til 31-12-2018

Arsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse af nr. 70

af 26/01/2018 om drift af almene boliger.

Arsregnskabet er opstillet i overensstemmelse skema i bilag 1jf. bekendtgørelsens bestemmelser

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS

Forvaltningsprincipper

Selskabets og afdelingens likvide medlier indgår i en fællesforvelt med Køge Boligselskabs Midler og er
investeret i bankindestående eller obligationer

Periodisering

Der er foretaget periodisering, således at der tages hensyn til indtægter og udgifter vedrører det år som
årsregnskabet omfatter, uanset betal ingstidspunkt

Driftsmidler
Driftsmidler er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger sker
lineært over aktivernes forventede brugstids, der er vurderet til følgende åremål:
lT-software 5år
lT-servere 4âr
lT - arbejdsstat¡oner n 3 år
lnventar 5 år

Anskaffelse af enkeltstående materielle anlægsaktiver under kr. 15.000 udgiftsføres straks.

Andre anlægsaktiver
Vurderes ud fra det enkelte aktiv

Køge den \\/l

\¿\,tr-

2019

Forretningsfører
René Nielsen



19 1 Møllevænget Bol ígforeningen
Organisationen samt spørgeskema

Arsregnskab
Fra
tit

2018
01-01-2018
31-12-2018

Køge den L t/t -aa 1ct

l"tì¿\c¿¿\ f4¿.r k-utÇQe'w

HtlfruS'€{qficf
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èÇ-v\

búlsfäútu

?ac\ âì. o^s¿,'.¡
nFintr8srg"ard
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2019
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Tbe'm¿rStaal

2A19

\tar..Fit^ h{0.,.5q
Klalts-l{asse . I

ffiAø"*""

øVERSTE MYNDIGHEDS PATEGN¡NG

Køge den

Dirigent Formand for organisationsbestyrelsen



a,
pwe

UafhængÍg revisors erklærÍng om spørgeskema

Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Boligforeningen
Møllevænget for regnskabsåret l. januar 2018 til 31. december 2018.

Spørgeskemaet udarbejdes efter bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed

Besvarelsen af spørgeskemaet er udarbejdet for at give tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden mu-
lighed for at vurdere, om der er særlige regnskabsmæssige forhold for Boligforeningen Møllevænget
for regnskabsåret l.januar 2018 til 31. december 2018 og kan som følge herafvære uegnet til andet
formåI.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden og
kan ikke anvendes til andre formåI.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at spørgeskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3 til be-
kendtgørelse om drift af almene boliger mv., og at besvarelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse
med boligorganisationens registreringer.

Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt det af le-
delsen udarbejdede spørgeskema er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer
hed end revision eller review af historiske fìnansielle oplysninger og yderligere krav ifølge
sorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender
således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer ved-
rørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uaftrængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers retningslin-
jer 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.

Vi har tilrettelagt vores undersøgelser på grundlag afvores kendskab til boligorganisationens forhold,
herunder boligorganisationens interne kontrol. Vores undersøgelser har omfattet forespørgsler til sel-
skabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger. Ved vores undersøgelser har vi vurderet,
om besvarelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med de revisionsbeviser, vi har indhentet i
forbindelse med vores revision af årsregnskaberne for 201x. Ä,rsregnskaberne har vi forsynet med en
påtegning uden forbehold. Vi har endvidere vurderet de afledelsen udførte skøn, der er foretaget i for-
bindelse med besvarelsen af spørgeskemaet.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsop-
gave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion,
betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave
med høj grad af sikkerhed.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 29OO Hellerup
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Konklusion
På grundlag afdet udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der gi-
ver os grund til at mene, at besvarelsen af spørgeskemaet ikke er i overensstemmelse med boligorgani-
sationens registreringer.

Ringsted, den 21. maj 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.33 7712 31

statsautoriseret revisor
mne287OO
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Den uafhængÍge revisors revÍsíonspâtegnÍng

Til øverste myndighed i Møllevænget Boligforeningen

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afboligorganisationens aktiver,
passiver og fìnansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af boligorganisationens aktivi-
teter for regnskabsåret L januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger
og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Møllevænget Boligforeningen for
regnskabsåret l.januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderli-
gere 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 Rey¡3ors ansvar for re-
visionen af regnskabef. Vi er uaftrængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internatio-
nale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, ligesom vi har opfoldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesbe-
retning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision afårsregnskabet er detvores ansvar at læse årsberetningen og i den for-
bindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbe-
kendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 29OO Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk
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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 bud-
getter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnska-
bet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse 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 udarbejdelsen afårsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere boligorganisationen, 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 afsikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad afsikkerhed er et højt niveau afsikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, 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 bruger-
ne træffer på grundlag afårsregnskabet.

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. revisions-
instruks om almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

a

a

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.
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Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt afledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse afårsregnskabet på grundlag afregnskabsprincippet
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 wivl om boligorga-
nisationens 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 konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fort-
sætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af ärsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

a

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identifìcerer 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 afregnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse 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 forvaltningen af de midler og drif-
ten afboligorganisationen, der er omfattet afårsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision afårsregnskabet er det vores ansvar at gennemførejuridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig re-
vision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte em-
ner, 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 forvalt-
ningsrevision vurderer vi med høj grad afsikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller di-
spositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af bo-
ligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag afdet udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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