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1.

Indledning

Vi har afsluttet revisionen af årsregnskaberne for Boligforeningen Hvidovrebo for 2021, der omfatter:

Boligorganisationen
Afdelingerne

(1--9)

Sideaktivitet for indskud mv. i andre virksomheder

Ärsregnskabet for boligorganisationen udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital
202t

2020

kr.

t.kr.

105,936

319

96.016.331

88.853

Arbejdskapital

6.933.188

7.31.3

Arbejdskapital, disponibel del

6.857,038

7.236

28.491.O19

26.978

5.579.632

5.603

Arets resultat, overskud

Aktiver

Dispositio nsfo n d

Dispositionsfond, disponibel del

Årets resultat er overført til arbejdskapitalen

2.

Bemærkninger og anbefalinger

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger (modifikation af konklusionen eller fremhævelse
af forhold) vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen. Vi

henviser

til vores yderligere kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vores opfattelse bør indgå i

ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskaberne samt i vurderingen af forvaltningen.

Vi har som led i vores løbende revision lor

2}2lforetaget revision af forretningsgangene for indkøb og kredi-

torer samt testet de generelle interne npglekontroller hos administrator F409. Vores observationer og anbefalinger herom er anført i et observations-, risiko- og anbefalingsskema, der er fremsendt til den daglige ledelse i FA09 i form af et managementletter.

Vi skal for god ordens skyld bemærke, at vi ikke har konstateret hverken tilsigtede eller utilsigtede fejl i for-

bindelse med den løbende revision på området.

2.t.

Bemærkningeroganbefalingervedr6rendeforvaltningen

Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning

til kommentarer. Vi henviser til

vores specifikke

bemærkninger under afsnit 6.
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3.

Revision af årsregnskaberne 2021

Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskaberne lor 2021. Såfremt årsregnskaberne vedtages

i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsregnskaberne frem-

kommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskaberne med revisionspåtegninger uden
modifikation af konklusionen, men med generel fremhævelse af forhold vedrØrende revisionen angående
ikke reviderede budgettal.

Revisionen er udført ioverensstemmelse med lnstruks om revision af almene boligorganisationers regnska-

ber. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, herunder standarderne SOR 6

og7.
Revisionen er udført ved stikprøver på bilagsmateriale m.v. samt ved afstemninger og andre sådanne revisi-

onsarbejder, som vi har anset for nødvendige ved vores undersøgelse og bedømmelse af, at årsregnskaberne
ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler.

Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn den 4. november 2021. Eftersynet gav ikke anledning

til

be-

mærkninger.

Som et led i vores revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolfor-

anstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed

til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af bolig-

organisationens årsregnskaber. Vi har herunder foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller.

Til brug for FA09's samarbejdspartnere har vi gennemgået kontroller omkring system-, data- og driftssikkerhed for systemet Unik Bolig 4. Vi har udarbejdet en særskilt ISAE 34O2-erklæring på området.

Administratororganisationen varetager it-driften for de boligorganisationer, der har indgået aftale om administration. Som revisor for administratororganisationen har vi gennemgået de generelle it-kontroller, herunder udarbejdet ovenstående erklæring, som efter vores opfattelse har et acceptabelt omfang, og efter vores

opfattelse har fungeret tilfredsstillende i 2020. Revisionen i de administrerede boligorganisationer har således kunnet udføres i tillid hertil.

Vi har gennemlæst organisationsbestyrelsens og repræsentantskabets/generalforsamlingens referater
Den daglige ledelse har over for os oplyst, at ledelsen ikke har kendskab

til

besvigelser eller igangværende

unders6gelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl
i årsregnskaberne som følge af besvigelser. Bestyrelsens medlemmer bekræfter med sin underskrift på nær-

værende revisionsprotokollat, at bestyrelsen ikke har kendskab

til konstaterede, formodede eller påståede

besvigelser, der påvi rker boligorganisationen inkl. afdelinger.
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forbindelse med revisionen af årsregnskaberne har vi hos direktøren og økonom¡chefen hos FA09 indhentet

sædvanlig bekræftelse af årsregnskabernes fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætninger, garanti-

stillelse, retssager, begivenheder efter balancedagen, eventualforpligtelser samt om der er taget skyldige
økonomiske hensyn.

3.1.

Udlåns- og tilskudsudløsende faktorer

Under vores revision er vi ikke stØdt på forhold, som efter vores opfattelse strider mod gældende lovgivning
og foreliggende ti lskudspra ksis.

Vi har vurderet, om midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og formå1, herunder om der er

dispositioner uden for boligorganisationens formå1. Vi har ikke bemærkninger hertil.

3.2.

Revision af væsentlige poster i årsregnskaberne

Vi har i det følgende redegjort for handlinger og konklusioner på vores revision af de væsentligste og mest
risikofyldte poster i årsregnskabet.

Vores revisionsstrategi er tilpasset, således der for øvrige områder, hvor risikoen for væsentlig fejlinformation
er vurderet lav, kun er foretaget et minimum af revisionshandlinger.

Boligorganisationen
Personaleomkostninger (konto 511)
Vi har indledningsvist foretaget en sammenholdelse af de bogførte lØnninger med sidste år og budget.
Vi har gennemset kontospecifikationer for regnskabsåret med det formål at undersøge for fejl, usædvanlige
posteringer og korrekt periodisering.

Den af boligorganisationen udarbejdede afstemning mellem bogført løn og e-indkomst er kontrolleret.

Herudover fortages der en vurdering af, i hvilket omfang de etablerede procedurer for styring og kontrol

i

lønprocessen imødegår risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af fejl og/eller besvigelser.

Vores revision har ikke givet anledning bemærkninger på denne regnskabspost

Administrationsbidrag (konto 601)
Vi har indledningsvist påset, at administrationsbidraget er fastsat af boligorganisationens bestyrelse, og i øvrigt er fastsat kostægte.

Vi har kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af de i boligorganisationen indtægts-

førte administrationsbidrag til de i afdelingerne udgiftsførte administrationsbidrag.
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Vi har gennemset kontospecifikationer for regnskabsåret med det formål at undersøge for fejl, usædvanlige
posteringer og korrekt periodisering.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost.
Ekstraordinære indtægter (konto 611)

Vi har afstemt tilskud fra dispositionsfonden pâ I97 t.kr. til årsregnskabet for de modtagne afdelinger. Tilskuddene indeholder tab ved fraflytning. Derudover er der tilskud fra arbejdskapitalen på t.kr. 485, som er
set godkendt af organisationsbestyrelsen,

Værdipapirer (konto 731)
Vi har kontrolleret den afstemte værdi pr.31. december 2O2Ltt årsopgørelse fra porteføljemanagere samt
engagementsoversigt fra boligorga nisationens pengeinstitutter.
Vores revision har ikke givet anledning

til bemærkninger

på denne regnskabspost.

Likvide beholdninger (konto 732)
Vi har kontrolleret bankbeholdningerne til ekstern dokumentation pr. 3l-. december 202L, herunder engagementsopgørelse fra bank,

Vi har endvidere kontrolleret værdien af indestående på skattekontoen pr. 31. december 2021-.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost.
Egenkapital (konto 810)
Vi har gennemset kontospecifikationer for regnskabsåret med det formål at undersøge for fejl og usædvanlige

posteringer.

Vi har kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af tilgange og afgange bogført i boligorganisationen til pligtmæssige bidrag og tilskud bogført i afdelingerne, samt til de på kontiene 533,54'J.,604
og 6L1 registrerede indtægter og udgifter.

Vores revision har ikke givet anledning

til bemærkninger

på denne regnskabspost.

Mellemregning med afdelinger (konto 821)
Vi har kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af de i boligorganisationen registrerede mellemregninger med afdelinger til de i afdelingerne registrerede mellemregninger med boligorganisa-

tionen.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost.
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Afdelinger
Omkostninger

til planlagt

og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 116)

Vi har stikprøvevist foretaget en sammenholdelse af de bogførte udgifter med sidste år og budgetterede ud-

gifter ifølge drifts- og vedligeholdelsesplaner,
På stikpr6vebasis har vi gennemset kontospecifikationer

for regnskabsåret med det formål at undersøge for

fejl, usædvanlige posteringer og korrekt periodisering.
Herudover fortages der en vurdering af, i hvilket omfang de etablerede procedurer for indkøb og kreditorer
imødegår risicifor væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af fejl og/eller besvigelser.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost.

Boligafgifter og leje (konto 201)
Vi har indledningsvist foretaget en sammenholdelse af de bogførte indtægter med sidste år og budget
Herudover fortages der en vurdering af, i hvilket omfang de etablerede procedurer for styring og kontrol

i

huslejeprocessen imødegår risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet som følge af fejl og/eller besvigelse r.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost.
Ejendommens anskaffelsessum (konto 301)
Ejendomme måles til kostpris.

I

turnus kontrolleres det indledningsvist at ejendomme er tilskødet de korrekte afdelinger

Vi har foretaget en sammenholdelse af de registrerede anskaffelsessummer med sidste år
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost.
Tilgodehavende hos boligorganisationen (konto 307.3)
Vi har kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af de i afdelingerne registrerede mellemregninger med boligorganisationen til de i boligorganisationen registrerede mellemregninger.
Vores revision har ikke givet anledning

til bemærkninger

på denne regnskabspost
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na

nsiering af anskaffelsessu m (konto 4t2.91

Vi har kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af prioritetsgæld i afdelingerne

Vi har foretaget en sammenholdelse af de registrerede beboerindskud med sidste år

På stikprøvebasis har vi ligeledes

indskud

kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af beboer-

til indskudslister.

Vi har kontrolleret den af boligorganisationen udarbejdede afstemning af afskrivningskonto for ejendommen

Vi har gennemset kontospecifikationer for regnskabsåret med det formål at undersøge for fejl og usædvanlige

posteringer.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger på denne regnskabspost

4

Boligorganisationen - kommentarer t¡l regnskabet

4.1.

NØgletal
202t
768,4

2020

20t9

Antal lejemålsenheder

768,4

756,4

Nettoadm inistrationsudgifter pr. lejemålsen hed

4.036

3.948

3.797

Spkrævet administrationsbidrag pr. lejemå lsen hed

4.098

4.L32

4.r32

-L47

81

1_15

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed, disponibel del

7.261

7.292

1.110

Arbejdskapitalen pr. lejemålsenhed, disponibel del

8.924

9.418

9.145

-1,59%

o,87%

1,,89%

Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed

Forrentning af afdelingernes henlagte midler

4.2.

Likviditet

Tilstedeværelsen af afdelingernes og dispositionsfondens henlagte midler kan vises således
kr.

Omsætningsaktiver

73.O28.794

Kortfristet gæld

60.019.340

13.094.454
Dispositionsfondens disponible del

5.579.632

Overskydende likviditet

7.429.822

Der er efter vores vurdering uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler, og disse vil kunne frigøres

med kort varsel, jf. bestemmelserne i driftsbekendtgørelsen.
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Regnskabsposter

Til de enkelte regnskabsposter kan vi oplyse følgende

Resultatopgørelsen

Konto 532160g Nettorenteindtægt kr. -Lt3.263
Det kan oplyses, at afdelingerne har fået løbende mellemværende forrentet med -1",59 %.
Renterne er afstemt med de rentebærende aktiver samt med de tilsvarende bogførte renter i de enkelte
afdelinger.

Dispositionsfondens midler er forrentet med samme rentesats.

Konto 541 Ekstraordinære udgifter
Kontoen består primært af tilskud fra dispositionsfonden samt tilskud fra arbejdskapitalen
Konto 60l Administrationsbidrag - egne afdelinger i drift
Grundadministrationsbidrag for afdelinger i drift er kr. 3.148.903 beregnet med et grundbidrag på kr. 4.098
pr. lejemålsenhed.

Administrationsbidraget er sammensat af administrationsbidrag

til

F409, bidrag

til dækning af omkostninger

afholdt i Boligforeningen Hvidovrebo samt bidrag til dispositionsfonden og reetablering af arbejdskapital.
Vedrørende beregningen af administrationsomkostningerne

i henhold til bestemmelserne i vejledning

om

drift af almene boliger m.v., hvorefter administrationsbidraget skal fastsættes kostægte på budgetteringstidspunktet, henvises til note 9 til årsregnskabet.
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed, jf. note 5 udgør kr. 4.036, hvilket på budgetteringstidspunktet
udgjorde kr. 4.273.. Forskellen skyldes primært tilbagebetalt overskud fra F409.

Vi har afstemt administrationsbidraget med det i afdelingsregnskaberne udgiftsførte administrationsbidrag

Konto 611 Ekstraordinære indtægter
Kontoen består primært af tilskud fra dispositionsfonden samt tilskud fra arbejdskapitalen
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Balancen

Konto 716 - Trækningsret kr. 18.840.813

Midler med trækningsret indsættes af Landsbyggefonden kvartalsvis på en særlig konto, der først frigives når
ansøgning om anvendelse

til forbedringsarbejder er godkendt. Beløbet er afstemt med Landsbyggefondens

kontoudskrift.

Konto 731 Obligationer kr. 4t.862.57 4

Vi har konstateret værdipapirernes tilstedeværelse, som er værdiansat

til

markedsværdi pr. 31. december

202t.
Konto 732 Likvide beholdninger kr. 30.995.313
Bankbeholdningerne er afstemt med ekstern dokumentation

I

forbindelse med revision af årsregnskaberne har vi indhentet engagementsforespØrgsel hos boligorganisa-

tionens bankforbindelser til bekræftelse af boligorganisationens likvid- og værdipapirbeholdninger samt øvrige forpligtelser, hvilket ikke gav anledning

til bemærkninger.

Konto 803 Dispositionsfond kr. 28.491.019

Med henvisningtil note L5 iårsregnskabet udgørden bundne delaf dispositionsfonden kr.22.9LL.387.Dispositionsfondens disponible deludgør kr. 5.579.632 svarende tilkr.7.26L pr.lejemålsenhed.
Dispositionsfonden er i 2O2I ¡kke tilført bidrag fra afdelingerne, da niveauet for indbetaling er nået.
Dispos¡tionsfondens midler er efter vores opfattelse anvendt i overensstemmelse med gældende regler

Konto 805 Arbejdskapital kr. 6.933.188
Arbejdskapitalen svarer til kr. 9.023 pr. lejemålsenhed
Arbejdskapitalen er den frie del af egenkapitalen. Efter de gældende regler kan arbejdskapitalen anvendes til

forhold vedrørende boligorganisationen og dennes afdelinger, De nærmere regler er fastsat i driftsbekendtgørelsen.

Efter fradrag af den bundne del fremkommer arbejdskapitalens disponible del kr. 6.857.038, hvilket svarer til
kr. 8.924 pr. lejemålsenhed.

Det maksimale niveau for afdelingernes indbetaling til arbejdskapitalen er nået, da den disponible del af arbejdskapitalen udgør mere end kr. 3.160 pr. lejemålsenhed.
Arbejdskapitalens midler er efter vores opfattelse anvendt i overensstemmelse med gældende regler
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I
Eventua lforpligtelser

Afdelingerne har samlet set t.kr. 133

til

inkasso vedrørende tilgodehavender ved fraflytning pr.3L.!2.202L.

Der er herved risiko for tab på inkassotilgodehavender, der overstiger kr. 336 pr. lejemålsenhed, som afde-

lingerne selv skal afholde. Tabsrisikoen for dispositionsfonden udgør på baggrund heraf t.kr. 44.

5.

Afdelingerne - kommentarer til årsregnskaberne

5.1.

Afdelinger i drift - generelle forhold

Afdelingernes resultater

Opsamlet
Årets
overskud
lkonro 14ol

Afdeline

Afd.

1

Årets
underskud
lkonto 21ol

1_6.075

43.067

Afd, 2

Opsamlet

resultat

resultat

ultimo
lkonto 407l

pr. lejemålsenhed

71..637

3.010

1..062.367

11.089

Afd.3

76.1.36

-58.32r

-1..273

Afd.4

217.907

2r9.624

2.179

L79.458

7.477

-54

Afd.5

8.282

Afd.6

13.887

-13.887

Afd.7

1.18.284

199.062

1..826

363,000

4.438

r23.72r

4.124

Afd.8

100.068

Afd.9

36.988

De i indeværende regnskabsår konstaterede driftsover-/underskud skal budgetteres afviklet over højst 3 år.
Det er over for os oplyst, at afvikling af de i indeværende regnskabsår konstaterede driftsover-/underskud vil

blive indarbejdet i budgettet for 2023 - 2025.

Vi har påset, at tidligere års over-/underskud bliver afviklet i løbet af 1 - 3 år, henholdsvis 4-10 år, såfremt det
skønnes påkrævet for afdelingernes viderefØrelse.

Konto 303 Afdelinger med underfinansiering
I afdelingerne

L,2,3, 4,5, 6,7 og 8 er der underfinansiering

på forbedringsarbejder (konto 303) inkl. godt-

gjorte forbedringer i enkelte lejemå1, som ikke er finansieret i fuldt omfang. Underfinansieringerne er midlertidig finansieret via mellemregning med boligorganisationen.
En nærmere specifikation af underfinansiering på afsluttede forbedringsarbejder fremgår af spørgeskemaet

til årsregnskabet.
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Underfinansiering på afsluttede forbedringsarbejder skal budgetteres afviklet over højst 5-10 år. Dog gælder

for afdelinger med antenneanlæg, at disse aktiver afskrives over antenneregnskabet. Eventuelle fremtidige
overskud i de pågældende afdelinger skal anvendes

til afskrivning

på uafsluttede forbedringsarbejder med

underfinansiering.

tilføje, at vores gennemgang af afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder

I den forbindelse kan vi

ikke har givet anledning til bemærkninger.

Konto 307.3 - Afdelinger med udlån af henlæggelsesmidler
Afdelingerne 3,7 og 8 har foretaget udlån af henlæggelsesmidler, hvilket primært skyldes midlertidig finansiering af forbedringsarbejderne via afdelingens mellemregning med boligorganisationen. Skyldes udlånet an-

det, er det omtalt under den pågældende afdeling. Som følge heraf har flere af de nævnte afdelinger helt
eller delvist illikvide henlæggelser. Vi henviser til afsnit 4.2 ovenfor, hvoraf det fremgår, at der efter vores
vurdering er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes midler.

Konto 401-406 - Afdelingernes henlæggelser
De årlige henlæggelser

til planlagt

og periodisk vedligeholdelse skal budgetteres i henhold

til drifts-

og vedli-

geholdelsesplanen. Disse henlæggelsesmidler kan efterfølgende kun anvendes i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Det er dog tilladt i fornødent omfang at revurdere anvendelsestaksten i årets løb i tilknytning til en fornyet gennemgang og prioritering af fornyelses- og vedligeholdelsesarbejdernes ud fra nødvend igt udførelsestidspu

n

kt.

Ofte kan forbrug af henlæggelserne til konkrete arbejder fastsat i vedligeholdelsesplanerne ikke umiddelbart
sammenholdes med afdelingsbudgetterne, idet igangsætn¡ng af arbejderne kan variere over årene. Vi finder,
at dette er i overensstemmelse med gældende regler.
Vi har påset, at der pr. 31. december 2O2l er udarbejdet 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner for afdelingerne,

jf. reglerne herom. Dette imødekommer kravet herom jf. driftsbekendtgørelsens

S

63, stk. 3. Det er

af administrator oplyst, at der i Unik foreligger 30-årige vedligeholdelsesplaner. Driftsbekendtgørelsens S 64

bestemmer, at der skal foretages ekstern granskning af drifts- og vedligeholdelsesplanerne hvert 5. år. Første
granskning skulle være gennemført inden 1. januar 2022 og forestås af Landsbyggefonden, der samtidigt af-

holder udgifterne

til de 2 f6rste

granskningsseancer. Dette kræver, at drifts- og vedligeholdelsesplanernes

udformning og opbygning følger de af Landsbyggefonden udstukne retningslinjer herfor. Til brug for det videre arbejde med den eksterne granskningsopgave mv. har boligorganisationen udfyldt og indberettet et
digitalt interviewskema med oplysninger om den enkelte afdeling og de forskellige bygningstyper, der er i den
enkelte boligafdeling. lnterviewskemaet har været en forudsætning for, at granskningen mv. kunne påbegyndes 1. april 2O2t. Al A/S, der har vundet granskningsopgaven af boligorganisationen, har gennemført analyse

af de indberettede tal i de sidste kvartaler af 2O2I og vil i løbet af forår/sommer 2022 gennemf¿re selve
granskningsopgaven. Der er i den forbindelse endnu ikke modtaget ekstern rapportering herfor i boligorganisationen, da der er en lettere forsinkelse af granskningsopgaven.
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I henhold

til reglerne i driftsbekendtgørelsen for dækning af tab ved fraflytninger skaltab udover

kr. 333 pr

lejemålsenhed for àr 202L dækkes af dispositionsfonden. Alle afdelinger har tilstrækkelige henlæggelser pr
31, december 2O2l

5.2.

til dækning heraf.

Afdelinger i drift - specifikke forhold

Til enkelte af afdelingerne skal vi knytte følgende kommentarer, idet det bemærkes, at såfremt forholdene
indgår i de generelle beskrivelser ovenfor i afsnit 5.L, herunder i skemaerne, er de ikke gengivet særskilt nedenfor.

Afdeling 2
Afdelingens bestyrelse har en bankkonto, som pr. 31. december 2O2t udgør kr. 4.092. Der er enefuldmagt til
kontoen

til formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Det er overfor os oplyst, at der føres kontrol

med

kontoen fra administrator, samt at kontoen kun indeholder et begrænset beløb.
Henlæggelsen vedrørende periodisering af låneydelse på lån

til individuelle arbejder iforhold til den indbe-

talte lejeindtægt føres på konto 423. Den samlede henlæggelse udgør pr. 31. december 2021. kr. 19.879.
Afdeling 3
Henlæggelsen vedrørende periodisering af låneydelse på lån

til individuelle arbejder iforhold til den indbe-

talte lejeindtægt føres på konto 423, Den samlede henlæggelse udgør pr. 31. december 2021.kr.276.199.
Afdeling 6
Henlæggelsen vedrørende periodisering af låneydelse på lån

til individuelle arbejder i forhold til den indbe-

talte lejeindtægtføres på konto423. Den samlede henlæggelse udgør pr,31. december2O2I kr. 137.354.
Afdelingen har afsluttet arbejdet med helhedsplanen i2O2O. Endelig finansiering er bragt på plads

i2O2l.l

forbindelse med afslutningen af helhedsplanen er der overført en del af den tidligere opsparede fritagelse for
indbetaling af udamortiserede ydelser til en tilhørende reguleringskonto. Afdelingen har endvidere fået frita-

til reguleringskontoen sammen med modReguleringskontoen tilhørende helhedsplanen udgør pr. 31. december 2021

gelse for betaling af pligtmæssige bidrag fra2O2O, som overføres

taget driftsstØtte fra LBF.
kr.8.282.780.

Den resterende del af den tidligere afsatte fritagelse for udamortiserede ydelser er i

2O2O

anvendt

til ned-

bringelse af ældre særstØttelån jf. LBF's anvisning heraf. Der resterer kr.2t.O67 af fritagelsen, som er overført

til konto 406. Det er overfor

os oplyst, at beløbet skal anvendes

til

nedbringelse af særstøttelån, når

LBF

anviser dette.

Afdeling 7
Henlæggelsen vedrørende periodisering af låneydelse på lån

til individuelle arbejder iforhold til den indbe-

talte lejeindtægt fpres på konto 423. Den samlede henlæggelse udgør pr. 3l-. december 2O2l kr. 320.660.
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Afdeling

I

Afdelingen har i indeværende år været ramt af brand, hvorfor der skal renoveres en del af ejendommen.
Arbejderne efter udbedring udgør pr.31, december 2021.kr.4.150.809. Beløbet er pr.31-. december

2021-

afsat under andre debitorer, da det skal dækkes af forsikringen. Det er overfor os oplyst, at forsikringen på
nuværende tidspunkt har godkendt at dække kr.7.I72.104 heraf. Arbejdet fortsættesi2O22. De renoverings-

udgifter, der ikke kan dækkes af forsikringen, skaldækkes af afdelingen ellervia tilskud fra boligorganisationen.

5.3.

Afdelinger under opf6relse

Boligorganisationen har ingen igangværende byggerier

6.
6.1.

Kommentarert¡lforvaltningenogegenkontrollen
Baggrund

Som led ¡ forvaltningsrevisionen skal vi foretage en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn

ved forvaltningen af boligorganisationens midler og drift. Vi har som led heri gennemgået og vurderet den af
ledelsen/administrator udførte egenkontrol, med henblik på om der er udvist fornøden sparsommelighed og
opnået tilfredsstillende produktivitet og effektivitet vedrørende forvaltningen og driften.

Af driftsbekendtgørelsen fremgår det bl.a., at der i boligorganisationens årsberetning skal ske en rapportering

om mål og opnåede resultater, herunder arbejdet med egenkontrol, samt at bestyrelsen skal påse, at der
fore ligge r skrift ige fo rretn i ngsga nge på
I

a

I

le væsentl ige

d

riftsom råder.

Vi skal endvidere foretage en vurdering af boligorganisationens egenkontrol og økonomistyring jf. Driftsbekendtgørelsen.

6.2.

Opsummering af egenkontrollens stade

Vi har gennemgået boligorganisationens arbejde med egenkontrollen i 2021,.1 den forbindelse har vi modtaget administrator FA09's ledelsesrapport for 202'J.,hvori den overordnede udførte egenkontrolfor regnskabsåret er omtalt.

Bestyrelsen i FA09 har i samarbejde med administrationsorganisationen fastlagt en årlig plan for egenkon-

trollen udført af FA09 omhandlende en række målsætninger samt handleplaner for opnåelse af målsætningerne. Der blev i 2020 udarbejdet en ny strategi frem til 2025, som er igangsat i2O2I. Derer i egenkontrollen

udarbejdet 6 handleplaner for administrationen

til

udførelse i 2O2l som opstart på Strategi 2025 ud fra 3

fastlagte målsætninger.
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Boligorganisationen bliver varetaget af administrationsorganisationen F409, hvorfor der er fokuseret på ad-

ministrators udførelse af egenkontroljf. ovenstående. Derudover fokuseres på boligorganisationens årsberetn¡ng vedrørende egenkontrollen i afdelingerne og de 4-årige handleplaner mv. Det fremgår af boligorganisationens beretning, at boligorganisationens bestyrelse i samarbejde med administrator FA09 udarbejder
de årlige planer for egenkontrollen.

Der udarbejdes for hver afdeling en årlig benchmarkoversigt, hvor alle driftsudgifter fra effektiviseringsenhe-

den er indeholdt. Oversigten gennemgås på den årlige markvandring for at kunne analysere de enkelte forretnings- og driftsområder. Eventuelle effektiviseringstiltag nedskrives i afdelingens handleplan for det kommende budgetår. De udarbejdede handleplaner forelægges organisationsbestyrelsen, som godkender disse
og foretager en prioritering af, hvilke forretnings- og driftsområder der skal gennemgås og analyseres. Sam-

tidig med udvælgelsen af fokusområder fastlægger organisationsbestyrelsen mål for udviklingen af afdelingernes samlede driftsudgifter for de kommende 4 år.

Der er i Hvidovrebo i 2021 fastsat et samlet effektiviseringsmål fra âr 2Ot4 frem

til àr 2026 pâ 2O%. Hvidov-

rebo har pr. 31. december 2021 nået en besparelse pä 1.1.,7% heraf. Derudover er det vedtaget, at Hvidovrebo

arbejder henimod, at alle afdelinger som minimum skalvære gule afdelinger målt ud fra effektiviseringsenheden.

Ud fra afdelingernes samlede afgrænsede driftsudgifter for 2O2I, er der opstillet fokusområder for afdelin-

gernes besparelsespotentiale. Disse fokusområder er vurderet ud fra afdelingernes handleplaner. De primære fokusområder i afdelingerne ses at være besparelse på konto 115 almindelig vedligeholdelse via løbende udbud af håndværkerydelser samt vurdering af udførelse af eget arbejde i afdelingerne. På konto
12L/122 (L17) udgifter

til istandsættelse ved fraflytning

skal besparelse ske primært via udbud af håndvær-

kerydelser. Der vil endvidere løbende være fokus på uddannelse og opkvalificering af personale med syns-

funktion på konto LL4 samt vandforbrug på konto 107.
Vi kan tilslutte os planen for arbejdet med egenkontrollen, og vil i det omfang det er muligt, synkronisere
vores forvaltningsrevision med de forretnings- og driftsområder, der fokuseres på i egenkontrollen

6.2.t.

Målsætninger

Administrationsorganisationen har i samarbejde med bestyrelsen i FA09 udarbejdet 3 målsætninger for Stra-

legi 2025, herunder 6 afledte handleplaner:
Bæredygtig udvikling

.
.

Bæredygtig organisation og ledelse
Bæredygtig udvikling i boligorganisationer og afdelinger
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Digitalisering

.
o

Digitalisering i FA09 og på ejendomskontorerne
Digital transformation

-

nye services

til beboerne og beboerdemokratiet

Kommunikation

¡
o
6.2.2.

Den interne kommunikative indsats i FA09 og på ejendomskontorerne
Den eksterne kommunikative indsats

til beboerdemokratiet og samarbejdspartnere

Rapportering

Målopfyldelsen af handleplanerne bliver årligt rapporteret i en ledelsesrapport til bestyrelsen i FA09 i decem-

ber måned, ligesom det næste års handleplaner bliver gennemgået. Der udarbejdes 3-4 gange om året en
statusrapport for handleplanerne til brug for direktionen i F409.
De opnåede effektiviseringer og resultater ud fra målsætningerne anvendes både i FA09 men har også effekt
på de administrerede boligorganisationer. Det er i ledelsesrapporten oplyst, at der i 2O2I er indgået kontrak-

ter på nye rammeaftaler vedrørende forbrugsregnskaber, som vil medføre besparelser for de administrerede
boligorganisationer. Endvidere er der indført en række samdriftsaftaler mellem boligafdelinger med mulighed

for effektivisering, besparelser og bedre udnyttelse af ressourcer.
Øvrig beskrivelse af handleplanerne for 202L, herunder hvordan den forventede effektivitet og besparelse
opnås via disse, fremgår af ledelsesrapporten hos F409.

Ud over de overordnede mål i FA09

jf. ovenstående, har der i afdelingerne særskilt været arbejdet løbende

med at effektivisere boligorganisationens kerneopgaver samt sikre sparsommelighed, produktivitet og en høj

kvalitet ved udførelsen af disse. Rapporteringen heraf foretages i årsberetningen til årsregnskabet.

6.2,3.

Forretningsgangsbeskrivelser

Udarbejdelse og ajourføring af skriftlige forretningsgangsbeskrivelser

for alle væsentlige forretnings-

og

driftsom råder varetages af administrationsorganisationen.

Administrationsorganisationen har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser på alle væsentlige områder, Der
har været fokus på beskrivelse af arbejdsgange og ledelsesmæssige kontroller i processerne, herunder hvordan områderne varetages mest effektivt og med et tilfredsstillende internt kontrolniveau, der reducerer restrisikoen for såveltilsigtede som utilsigtede, væsentlige

fejltilet

acceptabelt niveau. Vi har noteret os, at ud-

arbejdelsen af beskrivelserne tager udgangspunkt i, hvordan arbejdsgangene effektiviseres bedst muligt, herunder via brug af digitale løsninger. Det er oplyst, at der løbende vil blive foretaget opdateringer på alle berørte områder af den ansvarlige på området.
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Vi vil i kommende år i samarbejde med administrationsorganisationen foretage en gennemgang af forretningsgangsbeskrivelserne for alle væsentlige områder for at vurdere de beskrevne kontrolprocedurer samt

tilkendegive, hvorvidt vi er enige i administrationsorganisationens vurdering af, at de identificerede restrisici
er acceptable.

6.3.

Revisors redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision

Vi har ud over den finansielle revision foretaget juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, Den juridiskkritiske revision og forvaltningsrevisionen er udført efter Standarderne for Offentlig revision, og er foretaget

integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet. Den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision er foretaget i administrationsorganisationen FA09 og omfatter udvalgte stikprøver ud fra
alle boligorganisationer administreret af FA09 og revideret af Ri. Nedenstående gennemgang er udført ud fra

ovennævnte stikprøver samt de generelle forretningsgange i F409.
De væsentligste forretningsområder gennemgås i rotation over en max 5-årig periode blandt andet i form af

en gennemgang af administrationsorganisationens administrative procedurer. Vi har udført vort arbejde

i

overensstem melse med nedenstående rotationspla n:

20t9

2018

2020

2021
lndkøb og kreditorer

Juridisk-kritisk revi-

LØn- og ansættelses-

Procedurer for fra-

Procedurer for udlej-

sion

mæssige dispositio-

flytning og flytteop-

ning og huslejeop-

ner

krævning

krævning

Mål- og resultatsty-

Aktivitets- og res-

Styring af tilskuds-

Styring af indkØb og

ring

sourcestyring

ordninger

kreditorer

Forvaltn ingsrevision

Revisionen har i regnskabsåret omfattet følgende emner:

Juridisk-kritisk revision

lndkøb og kreditorer

Forvaltningsrevision:

Styring af indkøb og kreditorer

Revisionen har omfattet undersøgelser vedrørende indkøb og kreditorer. Vi har konstateret, at administrati-

onsorganisationen anvender eksterne rådgivere til opfyldelse af reglerne om udbud af større arbejder. Vi har
endvidere påset anvendelse af rekvisitionssystem, således godkendelsesprocedurer og beløbsbegrænsninger
overholdes. Vi har fået oplyst, at der anvendes fælles indkøb og samarbejdsaftaler

til impdegåelse af spar-

sommelighed.
Vi har givet anbefaling omkring vurdering af restrisiko i kreditorfunktionen til administrationsorganisationen
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Vi har i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision ikke konstateret dispositioner eller forhold, der

efter vores opfattelse ikke er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen af området har ikke givet anledning

6,4.

til øvrige bemærkninger

Revisors konklusion på egenkontrollen

Det er vores vurdering, at de af ledelsen/administrator foretagne tiltag på egenkontrolområdet bidrager til,
at boligorganisationen udviser skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Arbejdet med udbygningen af
egenkontrollen fortsættes i de nærmeste år.

Vi har konstateret, at egenkontrollen omtales i ledelsesrapporten i FA09 samt i boligorganisationens årsberetning i form af hvilke tiltag, der gøres for at kunne imødekomme kravene om effektivisering mv., herunder
afdelingernes samlede 4-årige udgiftsmål i kommende år samt en status på målsætningerne pr. 31. december

2O2t.Vi skal anbefale, at årsberetningen for 2022 indeholder en opsummering af målsætningerne/fokusområderne i indeværende regnskabsår samt en opsamling på, om afdelingernes 4-årige mål fortsat er gældende.
Derudover hvilke nye tiltag der vil blive foretaget i de kommende år.
Revisionen af området har ikke givet anledning

7.

til øvrige kommentarer

Moms, lønsumsafgift og skatter

Revisionen er ikke tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af boligorganisationens moms-,

lønsumsafgifts- eller skattemæssige tilsvar. Vi kan oplyse, at vi ikke under vores revision er blevet opmærksomme på forhold der viser, at tilsvaret ikke er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

8.

Assistance og rådg¡vning m.m.

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat

til boligorganisationens årsregnskab for 2020 har vi afgivet føl-

gende erklæringer og ydet følgende assistance og rådgivning:

Attestation af den elektroniske indberetning af regnskabsoplysninger til Landsbyggefonden
Attestation af den elektroniske indberetning vedrørende lån til Landsbyggefonden.
Vi har i 6vrigt efter aftale ydet assistance omkring regnskabsmæssige forhold

9.

Erklæring på spørgeskema

Ärsregnskaberne omfatter et spørgeskema, der skal besvares med ja eller nej, Der skal i skemaet afgives yder-

ligere oplysninger, såfremt et spørgsmål besvares med ja.
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Der er svaret ja

til enkelte spørgsmål

Efter vores opfattelse er oplysningerne fyldestgørende, og vi har ingen bemærkninger hertil.

10.
10.1.

Revisionens formå1, udførsel og omfang samt rev¡sors ansvar
Revisionens formå|, udførsel og omfang samt revisors ansvar

Revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik for statsautoriserede revisorer samt i øvrigt

efter lnstruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.
I henhold

til revisionsinstruksen udføres revisionen

også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik

og omfatter derfor, ud over den finansielle revision, tillige forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision fore-

tages en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er

omfattet af årsregnskaberne.
Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om årsregnskaberne er uden væsentlige fejl

eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
de meddelte bevillinger vedrørende udlåns- og tilskudsudløsende faktorer, love og forskrifter samt indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.
Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet

omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyse af udgifts- og indtægtsposter, underspgelser af n69letal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Endvidere omfatter revisionen følgende:

Såfremt revisor bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået
Økonomiske forbrydelser, herunder hvidvask af penge i tilknytning

til udførelsen af hvervet for bolig-

organisationen, skal revisor underrette hvert medlem af ledelsen om dette forhold. Forholdet skal
endvidere indføjes i revisionsprotokollen. Endvidere er der regler for, hvornår revisor skal underrette
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og lnternational Kriminalitet (SølK)
Revisor skal indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskaberne kan indeholde væsent-

lige fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontrolsystemer, som
ledelsen har indført for at imødegå sådanne risici. Endvidere skal ledelsen oplyse om eventuelt kend-

til konstaterede eller igangværende undersøgelser om besvigelser
Ledelsen skal over for revisor bekræfte, at eventuelle fejl, der konstateres under revisionen, og som

skab

ikke rettes i årsregnskaberne, er uvæsentlige for årsregnskaberne såvel sammenlagt som enkeltvis.
Ledelsen skal bekræfte dette i ledelsens regnskabserklæring, og der skal endvidere ske omtale i revi-

sionsprotokollen af de ikke korrigerede fejl
Revisor skal revidere, om ledelsen har identificeret alle nærtstående parter samt eventuelle transak-

tioner med sådanne.
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For en yderligere belysning af revisionens formå1, tilrettelæggelse og udførelse samt revisors ansvar henvises

til vores protokollat al7. april2O2t.
Det skal bemærkes, at ovennævnte protokollat løbende skal afleveres

til alle nye bestyrelsesmedlemmer

i

forbindelse med indtræden i bestyrelsen.

11. Afslutning
11.1. Særligeudtalelser,jf.revisionsinstruksen
Under henvisning til driftsbekendtgørelsen skal revisionen udføres i overensstemmelse med lnstruks om revision af almene boligorganisationers

å

rsregnskaber.

Vi har ikke bemærkninger udover, hvad der måtte fremgå af dette protokollat

L1.2.

Særlige oplysninger om revisionen i henhold

til lovgivning

lfØlge lovgivningen skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens kravtil uafhængighed og habilitetsbestemmelser,
at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, og

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

København, den 19. april2022
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 5337 191.4

Lars Rasmussen
statsa utoriseret revisor

MNE-nr. mne2863L
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L2.

Bestyrelsens underskrifter

Fremlagt og behandlet på bestyrelsesmødet,

u"n 11¡9

2022

nsen

formand

næstfor

/.1r.-Z-¿nt

te

Jètte Weisse

Joan Kragh

0959-211543599
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