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PUNKT 1
Indstilling – Fremtidens Drift i 3B (B)

Fremtidens Drift i 3B (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- 10. maj 2017 / Morten Boje / Margrete Pump

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Fremtidens Drift i 3B.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at oplæg til Fremtidens Drift i 3B godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen behandlede den 3. januar 2017 oplæg med forslag til organisationsændringer af 3B’s drift.
Administrationen har arbejdet videre med organiseringen af 3B’s drift, herunder haft tæt dialog
med 3B’s driftschefer og 3B’s øvrige medarbejdergrupper og drøftet Fremtidens Drift med organisationsbestyrelsen på møder den 9. februar 2017 og 9. marts 2017. Oplæg til Fremtidens Drift er
drøftet på områdemøder i marts 2017.
Ud fra dette drøftede organisationsbestyrelsen den 27. april 2017 et oplæg til Fremtidens Drift i 3B.
Der var i organisationsbestyrelsen enighed om oplægget. Organisationsbestyrelsen lagde samtidig
vægt på en væsentlig inddragelse af afdelingsbestyrelserne og 3B’s medarbejdere i den videre
proces.

Løsning
Administrationen har på baggrund af ovenstående proces udarbejdet et generelt oplæg til Fremtidens Drift i 3B med tolv indsatsområder og en plan for implementering frem til 2019. Forretningsudvalget drøftede oplægget den 8. maj 2017 og indstillede det til behandling i organisationsbestyrelsen. Oplæg til Fremtidens Drift i 3B, herunder proces for implementering vil blive gennemgået
på mødet og er vedlagt som bilag 1.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil arbejde videre med implementeringen af Fremtidens Drift i 3B ud fra organisationsbestyrelsen beslutning, herunder dialog med alle medarbejdere og afdelingsbestyrelser.
1

Bilag
1. Fremtidens Drift i 3B (Fortroligt).
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PUNKT 4
Indstilling – Årsregnskab 2016 (B)

Årsregnskab 2016 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Forretningsudvalget den 8. maj 2017
- 9. maj 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til foreningen 3B’s årsregnskab for 2016.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at foreningen 3B’s årsregnskab for 2016 godkendes, jf. bilag 1.

2.

at revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering
samt revisionsprotokollat til foreningen 3B’s årsregnskab for 2016 tages til efterretning, jf.
bilag 2-3.

Problemstilling/Løsning
Det endelige årsregnskab for 2016 er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (tiltrædelsesprotokollat).
Årsregnskabet for 2016 er revideret og der foreligger revisionsprotokollat (bilag 3). Revisionsprotokollatet indeholder forhold vedrørende foreningen og afdelinger. Brev vedrørende Egedalsvænge
afventes fra advokat (jf. markering på s. 17 i protokollen), hvorfor der mandag den 8. maj 2017
fremsendes en revideret protokol med dette indarbejdet.
Organisationsbestyrelsen blev orienteret om regnskabsudkast i form af uddrag på mødet den 30.
marts 2017. Der er ikke sket ændringer i regnskabet, bortset fra mellemregning med afdelinger.
Regnskabsresultatet for 2016 er derfor uændret med et overskud på 1,5 mio. kr.
Efter færdiggørelse af alle afdelingsregnskaber udarbejdes spørgeskema for foreningen og afdelinger med tilhørende noter. Årsregnskabet indeholder desuden økonomisk beretning, beskrivelse
af anvendt regnskabspraksis, regnskab for sideaktiviteter og påtegninger.
På organisationsbestyrelsesmødet den 18. maj 2017 deltager revisionen, der vil fremlægge årsrevisionsprotokollatet.

Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.
1

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil årsregnskabet for 2016 inklusiv revisionsprotokollat blive fremlagt til godkendelse for repræsentantskabet den 8. juni 2017.

Bilag
1. Årsregnskab for 2016.
2. Tiltrædelsesprotokollat.
3. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016.

Protokolbemærkninger / FU
Revisor Benny Lundgaard, PWC, deltog på punktet og gennemgik årsregnskabet og bemærkninger.
Forretningsudvalget godkendte herefter indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer

2016
01-01-2016
31-12-2016

Regnskab for boligorganisation
Boligorganisation

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

Evt. forretningsførerorganisation

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn

Navn
Københavns Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse

Adresse
Rådhuset
1599 København V

Telefon/Fax
70 20 76 00

Telefon/Fax

Telefon
33 66 33 66

E-postadr.
3B@3B.dk

E-postadr.

CVR-nr.

31394414

CVR-nr.
Bruttoetageareal i
alt m²

Antal lejemål

Boliger fordelt på antal rum
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum
Bofællesskaber
Supplementsrum/Hybler
Boligoplysninger i alt

48.943,70
176.034,55
367.551,12
232.379,38
85.238,50
401,70
1.774,00
1.740,80
914.063,75

1.128
2.856
4.540
2.460
757
3
31
74
11.849

Heraf Familieboliger
Heraf Ældreboliger
Heraf Ungdomsboliger
Heraf Bofællesskaber
Heraf Medejerboliger
Heraf Supplementsrum/Hybler
Boligoplysninger i alt

838.386,85
54.704,50
10.448,60
1.774,00
7.009,00
1.740,80
914.063,75

10.501
847
324
31
72
74
11.849

10.022,25
20.410,90
11.602,00
4.007,00

14.222,33
60.264,48

92
43
6
11
1.100
180
1.432

974.328,23

13.281

Boligorganisationen
omfatter i alt:

Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Plejehjem
Servicearealer
Garager/Carporte/P-pladser/Antennepladser
Kældre/loftrum
Diverse afdelingslokaler
Øvrige lejemål i alt
Lejemålsoplysninger i alt

101
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á lejemålsenhed

1
1
1
1
1
1

Antal lejemålsenheder

10.501,0
847,0
324,0
31,0
72,0
74,0
11.849,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

181,0
349,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1/5
1/5

70,0
220,0
0,0
820,0
12.669,0

Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016
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Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Resultatopgørelse
Årets resultat blev et overskud på 1.525 t.kr. Et resultat, ledelsen og bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Årets resultat skyldes primært, at indtægter fra byggesagshonorarer har været højere end budgetteret
samt en realiseret besparelse på revision.
Der er budgetteret et overskud på 213 t.kr., der svarer til boligorganisationens andel af nettorenteindtægten.
Af årets resultat udgør andel af nettorenteindtægten 143 t.kr.
Nettorenteindtægten før fordeling udgør 12.479 t.kr. Renteindtægten er fordelt med 11.917 t.kr. til afdelinger,
719 t.kr. til dispositionsfonden og 143 t.kr. til arbejdskapitalen. Indeståender er forrentet med 2 pct.

Balance
Foreningens balance udgør 905 mio. kr. pr. 31. december 2016. I 2015 var balancen 960 mio. kr.
Egenkapitalen pr. 31. december 2016 med sammenligning til året før:

Tal i t.kr.
Boligorganisationsandele
Dispositionsfond/særlig henl. konto
Arbejdskapital
Egenkapital i alt

2016
2015
Regnskab Disponibel Regnskab Disponibel
11.600

0

11.511

0

180.868

17.369

266.554

36.354

19.775

8.730

24.350

-1.438

212.243

26.100

302.415

34.916

Dispositionsfonden kan opdeles i:

Tal i t.kr.

Regnskab
2016
2015

Dispositionsfond/særlig henl. konto

180.868

266.554

33.717

102.985

104.958

97.649

24.589

24.024

235

5.542

17.369

36.354

Heraf bundet i:
Udlån til afdelinger
Egen trækningsret m.v.
Administrationsejendommen
Andet
Disponibel

Der er udbetalt tilskud, ydelsesstøtte m.v. og egen trækningsret på i alt 35.487 t.kr. i 2016.
Til sammenligning blev udbetalt tilskud m.v. fra dispositionsfonden på i alt 14.771 t.kr. i 2015.
Derudover er realiseret tilskud til frikøb af hjemfaldsklausuler på 91.216 t.kr., der tidligere år har været
opsamlet som lån. En højere indbetaling til Landsbyggefonden fra 2016 af afviklede lån fra afdelinger udgør
også en afgang i dispositionsfonden.
Af dispositionsfondens saldo på 180.868 t.kr. er 163.499 t.kr. bundet i indskud i Landsbyggefonden,
finansiering af administrationsejendom og udlån til afdelinger, så 17.369 t.kr. af saldoen er disponibel.
På trods af årets positive resultat, der overføres til arbejdskapitalen, er der sket en afgang i arbejdskapitalen.
Det skyldes dels tilskud til udviklingsprojekter, dels ændring af praksis for beregning af feriepenge, hvortil
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Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
der i 2016 er afsat yderligere 3.446 t.kr. Af saldoen på 19.775 t.kr. er 8.730 t.kr. disponibel. Den positive
udvikling i den disponible del af arbejdskapitalen skyldes bestyrelsens beslutning om konvertering af lån fra
arbejdskapitalen til dispositionsfonden.
Afdelingernes indestående i boligorganisationen udgør i alt 582 mio. kr. pr. 31. december 2016. Tilgodehavende
hos afdelinger udgør 17 mio. kr.

Forvaltningsrevision
Der er udarbejdet forvaltningsrevision for 2016. Forvaltningsrevisionens formål er at beskrive de initiativer,
der er igangsat og implementeret for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold til
boligorganisationens overordnede formål og virksomhed.
Forvaltningsrevisionen beskriver nogle af 3B’s mest centrale indsatser i 2016 for at sikre god, omkostningsbevidst
service.
I 3B har hovedfokus i 2016 været vores nye strategi: 3B - Sammen mod 2020 . Den er blevet til igennem en intens
og samskabende proces med udformning, vedtagelse og efterfølgende implementering. Strategien definerer
hovedlinjerne for 3B’s indsats de kommende år.
Formålet med 3B – Sammen mod 2020 er at definere den overordnede retning for 3B i årene frem til 2020.
Den overordnede vision er, at vi ”sammen skaber levende og mangfoldige fællesskaber”.
Visionen viderefører stolte traditioner helt tilbage fra 1927 med et solidt fokus på styrken i fællesskaber.
En boligforening, som samtidig formår at udnytte de mange forskellige ressourcer, en mangfoldig boligforening
indeholder.
Forvaltningsrevision er forelagt og godkendt af boligorganisationen den 27. april 2017.

Fremtiden
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet væsentlige forhold, der påvirker foreningens eller
afdelingernes økonomiske stilling.
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Boligforeningen 3B
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1540 af 16. december 2013 om drift af
almene boliger m.v. og evt. senere ændringer.
Foreningen
Byggesagshonorarer er taget til indtægt efter produktionsprincippet, hvilket indebærer, at der foretages
regulering for værdiforskydning af igangværende projekter.
Forrentning
Afdelinger med positivt mellemregningsindestående forrentes på baggrund af opnået renteresultat for året.
Afdelinger med negativt indestående i foreningen forrentes med diskontoen plus 1%.
Dispositionsfonden forrentes som afdelingsindeståender på baggrund af opnået renteresultat.
Princippet for renteberegning er dag til dag. Tilskrivning sker ultimo for både afdelinger med positivt og
negativt indestående.
Værdipapirer
Værdipapirer er optaget til kursværdi pr. 31. december 2016, dog undtaget udtrukne obligationer januar 2017,
der er optaget til kurs 100. Urealiserede kursgevinster er indtægtsført i resultatopgørelsen under renter.
Afskrivningsprincipper
Kontorinventar afskrives over otte år. Pc’ere, tablets, smartphones og programmer afskrives over tre år, mens
andet it-udstyr samt Unik afskrives over fem år.
Ombygning af ejendomskontor og pavilloner afskrives over henholdsvis 10 og 15 år. Kunst og udsmykning
optages til anskaffelsespris, og afskrives ikke.
Administrationsbygning
Administrationsbygningen er optaget til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages indtil
scrapværdien, som er fastsat til 25 mio. kr. Der afskrives over 75 år.
Afdelinger
Periodisering
Prioritetsydelser udgiftsføres, når de er forfaldne, mens øvrige udgifter og indtægter, som vedrører regnskabsåret er medtaget i regnskabet, uanset forfaldstidspunktet.
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser foretages efter 10-årige vedligeholdelsesbudgetter, så der til stadighed er dækning for de udgifter, der er indarbejdet i planerne. Vedligeholdelsesplanerne omfatter udskiftning og vedligeholdelse af alle bygningsdele.
Forbedringsarbejder
Større forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt. Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til
afskrivning af forbedringsarbejdet.
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Boligforeningen 3B
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016

Note

2016

Urevideret
budget
2016
t.kr.

Urevideret
budget
2017
t.kr.

Ordinære udgifter

1
2
3
4
5

501
502
511
512
513
514

Bestyrelseshonorarer
Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Personaleudgifter
Forretningsførelse
Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift)
Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning
administrationsejendom)
Afskrivning driftsmidler
Særlige aktiviteter
Revision
Bruttoadministrationsudgifter

639.889
848.187
55.795.003
398.325
8.871.298

585
995
55.596
415
8.685

597
971
56.038
430
9.105

4.747.324
3.368.048
306.218
751.875
75.726.166

4.294
3.333
355
1.150
75.408

4.778
3.075
355
750
76.099

15.847.581

5.000

6.860

540

Renteudgifter
Henlæggelse af afdelingernes bidrag
m.v. til dispositionsfonden
Samlede ordinære udgifter

81.387.429
172.961.176

73.773
154.181

82.250
165.209

541
550

Ekstraordinære udgifter
Udgifter i alt

127.192.934
300.154.110

400
154.581

400
165.609

551
560

Overskudsfordeling
Udgifter og evt. overskud i alt

1.524.683
301.678.792

213
154.794

247
165.856

6
7

515
516
521
530

12
8

532
533

9

Ordinære indtægter
10

11
12
8

13

601

Administrationsbidrag:
1 Egne afdelinger i drift
3 Sideaktivitetsafdelinger
602
Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
603
Renteindtægter
604
Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden
605
Byggesagshonorarer, nybyggeri
606
Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder
607
Diverse indtægter
610
Samlede ordinære indtægter

57.043.712
407.547
9.139.412
15.990.778

57.603
330
8.848
5.000

57.709
471
8.958
6.968

81.387.429
4.647.795
5.733.966
13.875
174.364.513

73.773
2.200
7.040
0
154.794

82.250
2.000
7.500
0
165.856

611
620

Ekstraordinære indtægter
Indtægter i alt

127.314.280
301.678.792

0
154.794

0
165.856

630

Indtægter og evt. underskud i alt

301.678.792

154.794

165.856
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Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2016
Note

31/12 2016

31/12 2015
t.kr.

Aktiver
Anlægsaktiver

14
15
16
17

18

19
20

Materielle anlægsaktiver
701
Administrationsbygning
702
Inventar
704
It-anlæg
709
Andre anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
712
Garantikapital i anden virksomhed
714
Dispositionsfond/lån til afdelinger
715
Kapitalindskud, sideaktiviteter
716
Indskud i Landsbyggefonden
719
Andre finansielle anlægsaktiver
720
Anlægsaktiver i alt

90.740.438
2.214.367
5.018.312
2.088.256

91.650
2.689
6.847
2.326

0
33.716.958
1.723.573
104.958.067
0
240.459.972

228
102.985
1.691
97.649
12.234
318.300

17.047.916
2.670.615
30.775.589
125.625
100.022.869
1.319.945
15.319.805
368.945.775

26.269
1.245
81.817
347
17.364
1.336
9.084
363.034

128.579.764
664.807.903
905.267.874

1
141.590
642.087
960.387

Omsætningsaktiver

21
22
23
24
25
26
27

28

Tilgodehavender
721.1 Afdelinger i drift
721.2 Afdelinger, sideaktiviteter
722
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
725
Debitorer
726
Andre tilgodehavender
727
Forudbetalte udgifter
730
Tilgodehavende renter
731
Værdipapirer
732
Likvide beholdninger:
1 Kassebeholdning
2 Bankbeholdning
740
Omsætningsaktiver i alt
750
Aktiver i alt
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128.578.694

Boligforeningen 3B
Balance pr. 31. december 2016
Note

31/12 2016

31/12 2015
t.kr.

Passiver

29
30
31

32
33
34

35
36

37

Egenkapital
801
Boligorganisationsandele
803
Dispositionsfond/særlig henl. konto
805
Arbejdskapital
810
Egenkapital i alt

11.600.275
180.867.880
19.774.924
212.243.079

11.511
266.554
24.350
302.415

Langfristet gæld
811
Prioritetsgæld, administrationsbygning
820
Langfristet gæld i alt

66.151.206
66.151.206

67.627
67.627

Kortfristet gæld
821.1 Afdelinger i drift
821.2 Afdelinger, sideaktiviteter
822
Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
825
Leverandører
826
Omkostninger
827
Afsætninger
829
Feriepengeforpligtelse
830
Anden kortfristet gæld
840
Kortfristet gæld i alt
850
Passiver i alt

582.434.619
347.413
1.337.135
20.461.972
2.056.117
2.512.000
11.233.385
6.490.948
626.873.589
905.267.874

563.164
380
0
2.889
12.000
1.354
7.097
3.461
590.345
960.387

Eventualforpligtelser
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
1

Urevideret
budget
2017
t.kr.

60.832
156.547
36.514
133.925
434.482
25.885
848.187

100
125
50
160
410
150
995

50
140
46
130
405
200
971

47.249.947
5.974.053
666.913
710.602
13.719
544
40.616
145.646
850.148
637.687
169.665
-1.938.474
7.436
825.118
441.384
55.795.003

46.634
5.894
768
50
100
4
100
197
1.226
225
199
-1.086
10
880
395
55.596

46.350
6.207
699
80
100
0
50
160
1.114
300
198
-559
5
944
390
56.038

101.204
9.087
288.034
398.325

115
0
300
415

130
0
300
430

2016
502
1
2
3
4
5
6

2

Urevideret
budget
2016
t.kr.

511
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
17
19

Mødeudgifter, kontingenter m.v.
Bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøder
Udvalgsmøder
Andre møder
Kurser og konferencer
Studietur m.v.

Personaleudgifter
Lønninger m.v., adm.personale
Pension/pensionsbidrag
Udgifter til social sikring m.v.
Vikarer
Forskydning feriepengeforpligtelse
Telefontilskud
Kørselsgodtgørelse
Kørsel og parkering
Kurser, pers.konferencer m.v.
Rekruttering
Tilskud personaleklubber m.v.
Refusion syge- og dagpenge
Repræsentation m.v.
Kantine og frokostordning
Øvrige personaleudgifter

Der er ved udgangen af regnskabsåret
90 fuldtidsbeskæftigede ansat.
3

512

Forretningsførelse
1 Ungdomsboliger
2 Boligkontoret DK
4 Høje Gladsaxe
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
4

513

22
25
26
29

514
1
2
3
4
5
6
7
9

6

7

Urevideret
budget
2017
t.kr.

117.147
150.569
62.508
466.588
1.658.934
109.338
371.114
952.726
198.847
241.565
1.377.862
1.872.597

100
205
105
338
1.543
155
425
950
232
165
1.265
1.675

90
190
105
464
1.492
155
385
1.050
237
170
1.398
1.895

269.890
146.086
605.728
132.184
137.615
8.871.298

425
150
605
130
217
8.685

425
150
609
130
160
9.105

1.184.899
252.259
91.875
745.653
381.817
133.802
126.071

1.225
264
102
250
339
200
154

1.225
260
102
765
369
151
135

921.046
909.902
4.747.324

862
898
4.294

861
910
4.778

392.323
2.975.725
3.368.048

545
2.788
3.333

343
2.732
3.075

152.802
120.384
33.033
306.218

150
165
40
355

150
165
40
355

2016

1
2
3
4
5
6
8
10
12
13
19
20
21

5

Urevideret
budget
2016
t.kr.

515

516

Kontorholdsudgifter
Kontorartikler
Kopiering (inkl. papir)
Tryksager m.v.
Telefoni
Porto og gebyrer
Annoncer, reklameart. og markedsføring
Abonnementer, aviser og blade m.v.
Fremmed assistance
Forsikringer
Småanskaffelser
It-licenser
It-serviceaftaler
Boligadministrationssystem ekskl.
serviceaftale
It-konsulentbistand
It-øvrige udgifter
Hjemmeside og in3B
Øvrige kontorholdsudgifter

Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning af
administrationsejendom)
Egne lokaler, prioritetsrenter m.v.
Lejede lokaler, leje
Leje m.v. områdekontorer
Ejendomsskat m.v.
El
Vand og varme
Forsikring m.v.
Renovation, vedligeholdelse og
rengøring
Afskrivning, administrationsejendom

Afskrivning driftsmidler
1 Inventar og maskiner
3 It

Særlige aktiviteter
2 Projekter m.v.
4 Information
5 Årsberetning
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
8

533/
604

541

Henlæggelse af afdelingernes bidrag
m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen
samt indbetalinger til Landsbyggefonden og
nybyggerifonden
Afd. bidrag til dispositionsfonden
Ydelser vedrørende afviklede lån
Indbetaling til Landsbyggefonden
Indbetaling til nybyggerifonden
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden

Ekstraordinære udgifter
1 Korrektioner tidligere år
2 Kompensationer og tab
3 Tilskud m.v., dækket af arbejdskapitalen:
Strategi2020
686.779
Fremtidens 3B
1.773.303
Samarbejdsaftaler
40.824
Tryk af vedligeholdelsesreglem.
151.862
Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden:
Tilskud til afdelinger, diverse
10.902.753
Tilskud til tab ved lejeledighed
113.590
Tilskud til tab ved fraflytninger
1.495.543
Ydelsesstøtte til afdelinger
9.509.045
Driftsstøtte helhedsplaner
4.020.000
Tilskud, hjemfald 2001
91.216.406
Tilskud, boligsociale aktiviteter
1.514.194
Tilskud, byudvikling og socialøko.
564.880
Fritagelser udamortiserede lån
4.550.914

10

Urevideret
budget
2017
t.kr.

7.096.430
23.786.600
33.629.299
6.750.040
10.125.060
81.387.429

7.073
28.000
22.000
6.700
10.000
73.773

7.250
24.000
34.000
6.800
10.200
82.250

160.838
492.003

0
400

0
400

2.652.767

0
0
0
0

0
0
0
0

123.887.326

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

127.192.934

400

400

75.726.166
-407.547

75.408
-330

76.099
-471

-9.139.412
-10.381.761
55.797.447

-8.848
-9.240
56.990

-8.958
-9.500
57.170

4.404

4.504

4.410

3.948
3.641

3.948
3.641

3.995
3.685

105
80
105
170
110

105
80
105
170
110

105
80
105
170
110

2016

1
2
5
6
8

9

Urevideret
budget
2016
t.kr.

601

Oversigt over administrationsomk.
Bruttoadministrationsudgifter (konto 530)
Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3)
Lovmæssige gebyrer og særlige
ydelser (konto 602)
Byggesagshonorarer (konto 605/606)
Nettoadministrationsudgift i alt
Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed
Opgørelse af administrationsbidrag
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed
Bidrag pr. lejemålsenhed, Almenbolig+
1.5 Tillægsydelser
Varmeregnskabsbidrag pr. enhed
Vaskeriregnskabsbidrag pr. enhed
Vandregnskabsbidrag pr. enhed
Individuelle forbrugsregnskaber
Individuelle forbrugsregnskaber, areal
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Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note

Urevideret
budget
2017
t.kr.

49.566.662
1.224.755
756.793
302.916
5.040
685.173
1.948.510
423.480
8.500
923.539
68.299
263.755
483.117
383.173
57.043.712

50.279
1.232
773
190
0
675
2.100
310
0
800
40
200
510
494
57.603

50.545
1.300
775
300
0
700
2.200
350
10
775
60
200
490
4
57.709

407.547

330

471

1.037.232
3.904.451
1.130.996
126.650
303.626
2.377.620
258.837
9.139.412

1.160
3.700
1.300
0
322
2.100
266
8.848

1.160
3.800
1.150
50
342
2.250
206
8.958

2016
Bidrag pr. lejemålsenhed
Varmeregnskabsbidrag
Vaskeriregnskabsbidrag
Vandregnskabsbidrag
Elregnskabsbidrag
Energiledelse
Individuelle varmeregnskaber
Individuelle vandregnskaber
Individuelle elregnskaber
Boligsociale aktiviteter
Adm. bidrag aktive suppleanter
Kommunikationsopgaver
Isyn
Øvrige administrationsbidrag
1 Egne afdelinger i drift i alt
3 Sideaktivitetsafdelinger

11

Urevideret
budget
2016
t.kr.

602
3
4
5
8
22
25
29

12

Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser
Restancegebyrer
Ventelistegebyrer
Antenneregnskabsgebyrer
Låneomlægninger
Udlejning af kontorlokaler
It-supportaftaler/driftsassistance
Øvrige gebyrer og ydelser

Opgørelse nettorenteindtægt-/udgift
Renteberegningsmetode:
Dag til dag
Anvendte rentesatser:
Afdelinger:
Negativ saldo, diskonto +1, tilskrivning ultimo
Positiv saldo, andel af renteresultat, tilskrivning ultimo
Dispositionsfond:
Andel af renteresultat, tilskrivning ultimo
603

Renteindtægter
1 Afdelinger
3 Værdipapirer
7 Andre renter

532
1
2
3
5
8

Renteudgifter
Dispositionsfond
Afdelinger, renteresultat
Bankbeholdning
Kurstab værdipapirer
Andre renter
Nettorenteindtægt/-udgift
Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed

Side 13

1.205.139
14.710.086
75.553
15.990.778

300
4.700
0
5.000

300
6.638
30
6.968

719.494
11.616.791
841.968
2.125.610
543.717
15.847.581
143.197

0
3.875
100
1.000
25
5.000
0

0
4.320
500
1.500
540
6.860
108

11

0

8

Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note
13

2016
611

Ekstraordinære indtægter
1 Korrektioner tidligere år
2 Øvrige ekstraordinære indtægter
3 Tilskud til afdelinger, dækket af arb. kapitalen
Tilskud til afdelinger, dækket af dispositionsf.

Side 14

328.178
446.009
2.652.767
123.887.326
127.314.280

Urevideret
budget
2016
t.kr.

Urevideret
budget
2017
t.kr.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2016
Note
14

15

16

31/12 2016
701

702

704

Administrationsbygning
Saldo primo
Afgang i året - afskrivning
Tilgang i året

91.650.340
-909.902
0
90.740.438

91.842
-920
728
91.650

5.170.325
64.499
5.234.824

5.031
139
5.170

Afskrivning:
Saldo primo
Afskrivning i året
Samlet afskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo

-2.481.800
-538.657
-3.020.457
2.214.367

-1.889
-593
-2.482
2.689

It
Anskaffelse:
Saldo primo
Tilgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

15.473.686
1.018.451
16.492.137

13.981
1.493
15.474

-8.626.893
-2.846.932
-11.473.825
5.018.312

-5.748
-2.879
-8.627
6.847

Andre anlægsaktiver
Anskaffelse:
Saldo primo
Tilgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

2.384.865
12.179
2.397.044

473
1.912
2.385

Afskrivning:
Saldo primo
Afskrivning i året
Samlet afskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo

-58.785
-250.003
-308.788
2.088.256

-12
-47
-59
2.326

0
0

228
228

Inventar og maskiner
Anskaffelse:
Saldo primo
Tilgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

Afskrivning:
Saldo primo
Afskrivning i året
Samlet afskrivning ultimo
Bogført værdi ultimo
17

18

31/12 2015
t.kr.

709

712

Garantikapital i anden virksomhed
BoligButikken
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Noter til balance pr. 31. december 2016
Note
19

20

21

22

23

31/12 2015
t.kr.

31/12 2016
716

719

721.1

721.2

722

Indskud i Landsbyggefonden
Bundne A- og G-indskud
C-indskud
Egen trækningsret:
Saldo primo
Tilgang i året
Afgang i året
Tilskrevne renter
Ultimosaldo
Indskud i Landsbyggefonden i alt
Andre finansielle anlægsaktiver
Udlån 6061 Hvidbjergvej
Udlån 6062 Valby
Udlån 6080 Apostelgården
Udlån 6082 Porthuset
Udlån 6086 Kronprinsessegade
Udlån 6095 Arbejderboligerne

Afdelinger i drift
1012 Herlevgårdsvej
1025 Herlev Skole, inspektør- og mødelokaler
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsfællesskabet Taastrup Torv
3035 Vestergården 2
3042 Remisevænget Syd
3058 Prangerhuset
6192 Dannebrogsgade, serviceareal
3273 Egelunden, erhverv

Afdelinger, sideaktiviteter
Ekstern ejendomsadministration
Indkøbsafdeling

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
1035 Hørgården 3
1037 Kløverbladsgade
1038 Skovkvarteret
1039 Teglholmen
6073 Hørgården 3
1135 Hørgården 3, serviceareal

Side 16

20.182.136
125.884

20.182
126

77.340.918
10.125.060
-2.815.930
0
84.650.047
104.958.067

70.817
9.979
-4.138
684
77.341
97.649

0
0
0
0
0
0
0

5.000
5.213
480
700
279
562
12.234

155.401
37.226
0
572.793
8.225.878
0
8.980
4.543.296
3.504.342
17.047.916

0
4
2.665
731
0
14.605
0
4.693
3.571
26.269

1.288.332
1.382.283
2.670.615

368
877
1.245

29.017.822
0
481.946
677.676
0
598.145
30.775.589

286
44.979
2
967
35.275
309
81.817

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2016
Note
24

25

26

31/12 2016
725

726

727

Debitorer
Mellemregning fælles køb Havneholmen
Mellemregning samdrift, Herlev Midt
Øvrige debitorer

Andre tilgodehavender
Projekter m.v.:
Imageskabende udearealer
Brug af fællesfaciliteter
Teglholmen
Fyrtårnsprojekt Kbh. Kommune
Projekt solcelleanlæg
Sundholmsvej
Udbud grundkapital skæve boliger
Projekt Fra Byg til Drift
Udbud grundkapital Ørestad Syd
Projekt Løb mellem Husene
Udbud grundkapital Beauvaisgrunden
MgO Task force
Øresundsvej 51
Robuste små boliger
Volumenstudier, Lindehøj Herlev
Herlev Bymidte
Måløv Park, nye boliger
Udlæg Solvangcentret nybyg
Udlæg 1040 Solvangcentret
Udlæg 1042 Kongelundsvej
Udlæg 1043 Sundholmsvej, fam.
Udlæg 1044 Sundholmsvej, ungd.

0
0
1.694
522.219
86.875
0
338.094
0
0
312.500
0
579.083
110.875
244.028
100.000
90.000
14.078
23.750.000
9.255.309
595.386
14.927.619
41.141.992

Udlæg og fordeling:
Sociale ydelser og personalegoder
Udgifter driftsorganisation
Energimærkning
Elmehaven, retssag Horten
Forsikring forbedringsarbejder m.v.
Øvrige udlæg m.v.

154.085
3.704.386
1.703.748
551.767
0
405.072

Tilgodehavender m.v.:
Lønrefusion, a conto løn m.v.
Deposita
Øvrige tilgodehavender

86.803
246.008
1.101.247

Forudbetalte udgifter
Diverse forudbetalte udgifter

Side 17

31/12 2015
t.kr.

94.840
0
28.539
125.625

146
29
141
347

92.069.752

266
500
0
522
87
87
338
726
14
313
304
113
0
0
0
0
0
0
6.168
0
0
0

6.519.059

130
3.124
2.158
402
375
622

1.434.059
100.022.869

128
240
747
17.364

1.319.945
1.319.945

1.336
1.336

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2016
Note
27

28

29

30

31/12 2016
731

732

Værdipapirer
Anskaffelsessum primo
+ tilgang i året
- afgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

803

349.287.279
206.462.154
-205.894.891
349.854.542

324.046
211.262
-186.021
349.287

Samlede opskrivninger primo
+ tilgang i året
Samlede opskrivninger ultimo

26.745.808
6.187.034
32.932.842

25.813
933
26.746

Samlede nedskrivninger primo
+ nedskrivning i året
Samlede nedskrivninger ultimo
Bogført værdi ultimo

-12.999.156
-842.453
-13.841.609
368.945.775

-6.583
-6.416
-12.999
363.034

1.025.360
127.524.270
29.065
128.578.694

889
140.493
207
141.590

11.600.275
11.600.275

11.511
11.511

266.553.939

238.448

7.096.430
719.494
57.415.899
16.875.099
0

7.014
0
49.943
16.631
684

-9.509.045
-112.769.147
-1.609.133
-710.388
-33.629.299
-6.750.040
-2.815.930
180.867.880

-8.645
19.862
-5.074
-19.325
-22.193
-6.652
-4.138
266.554

Likvide beholdninger
2 Bankbeholdning
Nordea
Danske Bank
Nykredit Bank

801

Boligorganisationsandele
Boligorganisationsandele/medlemsindskud

Dispositionsfond/særlig henl. konto
1 Saldo primo
Tilgang:
2 Bidrag fra afdelinger
3 Rentetilskrivning
4 Ydelser, afviklede lån
11 Pligtmæssige bidrag fra afdelinger
12 Renter af egen trækningsret

803
20
21
22
23
24
25
26
50

31/12 2015
t.kr.

Afgang:
Ydelsesstøtte til afdelinger jf. konto 541
Tilskud m.v. jf. konto 541
Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytninger
Diverse, herunder korrektioner tidligere år
Indbetalt Landsbyggefonden
Indbetalt nybyggerifonden
Tilskud fra Landsbyggefonden (egen trækningsret)
Saldo ultimo
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Noter til balance pr. 31. december 2016
Note

31/12 2016
Saldo ultimo opdelt:
31 Udlån, jf. konto 714
3064 Grønhøj, medejerboliger
Afdelinger, fritagelse afviklede lån
32 Finansiering af administrationsejendom
35 Indskud i Landsbyggefonden (konto 716)
40 Disponibel del
50 Saldo ultimo

33.716.958
234.520
0
24.589.232
104.958.067
17.369.102
180.867.880

102.985
235
5.307
24.024
97.649
36.354
266.554

1.371

2.898

24.349.301

28.300

1.524.683

0

0
-2.652.767
-3.446.292
19.774.924

-3.861
-89
0
24.350

0

12.234

1.723.573
9.320.935
8.730.416
19.774.924

1.691
11.862
-1.437
24.350

1.561

1.941

Disponibel del pr. lejemålsenhed

689

-115

Afdelinger i drift
1011 Toftegård
1012 Herlevgårdsvej
1013 Herlev Torv
1014 Martins Gård
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej
1017 Sønderlundvejs Børneinst.
1018 Hjortegården
1019 Teglværkshaven
1020 Børneinst. Anishaven
1023 Herlev Skole
1024 Herlev Skole, motionssal
1026 Bofællesskab
1027 Søagerpark
1028 Kongsgården
1029 Møllergården
1030 Sundholm Syd
1031 Taastrup Torv

26.402.922
0
832.065
3.638.657
3.858.868
4.130.405
705.160
64.670.058
5.268.461
2.749.802
376.291
265.625
690.502
2.234.849
511.428
111.095
8.133.714
449.911

22.873
13.160
802
3.502
6.419
4.971
719
38.823
5.917
2.404
508
208
597
1.138
389
156
7.667
0

Disponibel del pr. lejemålsenhed
31

805

Arbejdskapital
1 Saldo primo
Tilgang:
2 Årets overskud
Afgang:
4 Årets underskud
6 Tilskud m.v. jf. konto 541
Ekstraordinær feriepengeforskydning
5 Saldo ultimo
Saldo ultimo opdelt:
Bunden del:
6 Udlån, jf. konto 719
Kapitalindskud, sideaktivitetsafdelinger:
Indskud i andre virksomheder
8 Diverse, mat. anlægsaktiver
9 Disponibel del
Saldo ultimo
Saldo ultimo pr. lejemålsenhed

32

31/12 2015
t.kr.

821.1

Side 19

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2016
Note

31/12 2016
1036 Midgård
1041 Toftegård Tag
3031 Danalund
3032 Folehaven
3033 Bærhaven
3034 Vestergården 1
3035 Vestergården 2
3036 Højstensgård
3037 Høje Gladsaxe
3038 Søbyvej
3039 Remisevænget Øst
3040 Remisevænget Vest
3041 Remisevænget Nord
3044 Måløvpark
3045 Egedalsvænge
3046 Hammelstruphus
3047 Hedelyngen
3050 Rådmandsbo
3051 Østerhøj
3052 Vestergården 3
3053 Elmehaven
3054 Vinhaven
3055 Dyvekevænget
3056 Egegade
3057 A. F. Beyers Vej
3058 Prangerhuset
3061 Ved Rosenhaven
3064 Grønhøj
3065 Guldbergsgade
3067 Jægerbo
3069 Bofællesskabet Solsikken
3070 Bofællesskabet Valmuen
3071 Bofællesskabet Kløvermarken
3072 Brohuset
3073 Egelunden
3074 Signalgården
3075 Bostedet Amagerfælledvej
3076 Lampestedet 1
6061 Hvidbjergvej
6062 Valby
6063 Sangergården
6064 Damagervej
6065 Händelsvej
6066 Stubmøllevej
6067 Vestergårdsvej
6068 Australiensvej
6069 Ryesgade
6070 Tranehavegård
6071 Hørgården 1
6072 Hørgården 2
6074 Lønstrupgård
6075 Damsøgård
6076 Bryggergården

1.269.343
9.446.601
10.939.902
34.820.695
2.404.496
1.071.016
0
12.904.487
44.642.737
1.338.140
4.831.984
10.909.180
21.147.108
11.163.491
55.141.104
7.476.062
5.057.704
356.706
498.320
1.325.623
2.440.610
4.026.356
4.248.859
556.739
1.347.377
0
2.010.479
141.300
1.352.903
357.983
625.717
428.740
519.484
6.133.839
603.455
3.289.721
891.954
5.942.869
4.855.635
18.549.768
3.201.534
10.433.556
10.742.171
5.385.273
10.429.266
1.157.018
2.832.028
15.442.050
8.934.058
22.872.317
11.504.737
3.497.323
9.900.070
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2.248
9.461
9.339
33.561
1.638
2.430
7.473
9.040
42.488
1.236
5.715
9.734
7.620
11.640
82.066
6.409
5.051
263
1.064
1.648
2.330
3.638
4.183
516
1.040
1.198
1.662
346
1.281
290
627
392
520
4.296
24
4.659
869
5.372
4.981
17.089
3.422
9.811
8.777
4.475
9.628
1.014
2.562
16.697
7.372
20.971
8.945
3.648
8.132

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2016
Note

31/12 2016
6077 Kaysergården
6078 Kaysergården pl. hjem
6079 Slotsherrenshus
6080 Apostelgården
6081 Sangergården 2
6082 Porthuset
6083 Poppelvænget
6084 Grønrisvej
6086 Kronprinsessegade
6087 Norgesgade
6092 Dannebrogsgade
6093 Bogfinkevej
6094 Blækhuset
6095 Arbejderboligerne
6096 Krattet
6097 Ellehjørnet
6099 Sejlhuset
6170 Tranehavegård, serviceareal
3175 Bostedet Amagerfælledvej, serviceareal
3183 Poppelvænget, serviceareal
6193 Bogfinkevej, serviceareal

33

34

35

821.2

822

827

Afdelinger, sideaktiviteter
Ekstern ejendomsadministration

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
1037 Kløverbladsgade

Afsætninger
Revisionshonorar
Fremmed assistance
Tab på tilgodehavender
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3.509.082
4.511.779
2.928.661
4.325.722
1.853.538
2.960.385
3.159.151
3.643.142
1.324.420
1.168.341
2.918.695
456.305
1.551.412
2.348.737
584.620
1.209.222
3.831.597
88.682
2.364.949
84.885
1.181.595
582.434.619

2.546
4.298
2.492
4.995
1.698
2.742
2.931
2.994
803
959
3.077
424
1.052
1.895
614
1.091
3.624
0
2.566
0
1.223
563.164

347.413
347.413

380
380

1.337.135
1.337.135

0
0

750.000
0
1.762.000
2.512.000

804
50
500
1.354

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2016
Note
36

37

31/12 2016
830

Anden kortfristet gæld
Skyldig A-skat, ATP-bidrag m.v.
Skyldig moms
Mellemregning Partnerskabet Amager
Mellemregning Kokkedal på Vej
Mellemregning Vigerslev
Mellemregning samdrift, Herlev Midt
Mellemregning samdrift, Urban
Mellemregning Remisevænget Syd under likvidation
Personaleklubber
Kursuskonto
Kursuskonto Drift
Aktivitetspulje
Øvrig kortfristet gæld

31/12 2015
t.kr.

677.342
334.175
796.696
633.947
396.698
335.646
1.418.781
20.793
63.916
812.185
64.158
917.548
19.062
6.490.948

465
46
526
126
162
0
0
0
87
922
11
830
286
3.461

Eventualforpligtelser
Medejerboliger:
Boligorganisationen har opført medejerboliger og er garant for eventuel midlertidig finansiering
af indskud, såfremt medejerboligerne ændrer status til almene boliger.
Parkeringsforhold:
Der er på flere afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser eller
indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens
parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen.
Byggesager:
I byggesager, hvor rammebeløbet overskrides, dækkes dette af byggesagshonoraret i den
pågældende sag og yderligere overskridelser i forhold til rammebeløbet dækkes af
dispositionsfonden.
3041 Remisevænget Nord:
Det påhviler dispositionsfonden at tilbagebetale driftslån til kommunen og Landsbyggefonden.
Hvis der ikke findes en løsning med Landsbyggefonden om tilbagebetaling, kan afvikling ske
gennem afdelingens fritagelse for udamortiserede ydelser.
Indeksregulering før 1. april 1975:
Det påhviler dispositionsfonden af afregne indeksregulering på beboerindskud i perioden frem
til 1. april 1975 til fraflyttede lejere.
3273 Egelunden, erhverv:
Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 gældende frem til
31. december 2017.
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Fast note - sideaktiviter pr. 31. december 2016
Omsætning

Driftsresultat

Egenkapital

Afdeling for ekstern ejendomsadministration
7

Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§17)

122.473

0

0

0

0

257.405

32.850

32.381

1.466.168

Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
15

20

Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber m.v. (§21 og §33, stk. 6)
Indskud i virksomheder, som leverer
varer, tjenesteydelser eller entreprenørydelser til almene boligorganisationer (§33, stk. 5)

Udenfor sideaktivitetsafdelinger
21

26

Ejerskab, administration af opførelse
og drift af erhvervslokaler i alment
byggeri (§3)
Iværksættelse af sociale aktiviteter
og fritidsaktiviteter o. lign. (§19)

36.353.450

2.079.075
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, giver et retvisende billede af
boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af
boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter 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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af
regnskabet. 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. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget godkendte budgetter som sammenligningstal
i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 udarbejdelsen af årsregnskabet 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 udarbejde
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.
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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 god offentlig revisionsskik, 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 brugerne
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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks om
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 fejlinformation 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
boligorganisationens 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen
ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed
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; og at
der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af
sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til
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sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
boligorganisationen, 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.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

18. maj 2017

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Afdeling for ekstern ejendomsadministration
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016

Note

2016

Urevideret
budget
2016
t.kr.

Udgifter
Administrationsomkostninger
1113
Administrationsbidrag boligorganisationen
1139
Samlede ordinære udgifter
1170
Udgifter og evt. overskud i alt

122.473
122.473
122.473

160
160
160

122.473
122.473
122.473

160
160
160

Indtægter

1

Ordinære indtægter
1201
Bruttoomsætning
1239
Samlede ordinære indtægter
1270
Indtægter og evt. underskud i alt

Balance pr. 31. december 2016
31/12 2016

31/12 2015
tkr.

Aktiver

2

Tilgodehavender
1342
Andre tilgodehavender
1350
Tilgodehavender i alt

1.288.332
1.288.332

368
368

Likvide beholdninger m.v.
1354
Tilgodehavende boligorganisationen
1360
Likvide beholdninger m.v. i alt
1380
Aktiver i alt

347.413
347.413
1.635.745

380
380
748

1.288.332
347.413
1.635.745
1.635.745

368
380
748
748

Passiver

3

Kortfristet gæld
1436
Gæld til boligorganisationen
1437
Anden gæld
1440
Kortfristet gæld i alt
1450
Passiver i alt
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Afdeling for ekstern ejendomsadministration
Noter til resultatopgørelse og balance
Ad resultatopgørelse

Note
1

2016
1201

Bruttoomsætning
Administrationsbidrag:
Ejerforeningen Egelunden
Ejerforeningen Guldbergsgade, forbrugsregnsk.
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Kronprinsessegade 14
Ejerforeningen Herlev Torv

14.072
10.710
51.210
9.097
37.383
122.473

Urevideret
budget
2016
t.kr.

160

Ad balance
Note
2

3

31/12 2016
1342

1437

Andre tilgodehavender
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Kronprinsessegade 14
Taastrup Torv, serviceareal

Anden gæld
Ejerforeningen Herlev Torv
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Egelunden

0
1.288.187
145
1.288.332

17
351
0
368

71.383
55.989
220.041
347.413

27
0
352
380

Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
København, den 18. maj 2017

Morten Boje
Adm. direktør

Kristine Mølholt Tørnkvist
Økonomichef
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Boligforeningen 3B
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 910 Ekstern
Ejendomsadministration, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 910 Ekstern Ejendomsadministration
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter 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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for
revisionen af regnskabet . 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. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter
som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke
været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 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 regnskabet
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 god offentlig revisionsskik, 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
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brugerne 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks
om 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 fejlinformation 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
boligorganisationens 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed
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; og at
der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af
sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for
de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I
relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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København, den
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PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2016

Note

2016

Urevideret
budget
2016
t.kr.

Udgifter

1

Administrationsomkostninger
1113
Administrationsbidrag boligorganisationen
1122
Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver
samt af værdipapirer, som er
omsætningsaktiver
1139
Samlede ordinære udgifter
1160
Årets overskud
1170
Udgifter og evt. overskud i alt

32.850

0

19.031
51.881
32.381
84.262

0
0

Andre driftsindtægter
1219
Indtægter af kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er
anlægsaktiver
1239
Samlede ordinære indtægter

32.850
32.850

0
0

Ekstraordinære indtægter
1241
Ekstraordinære indtægter
1250
Ekstraordinære indtægter i alt
1270
Indtægter og evt. underskud i alt

51.412
51.412
84.262

0
0
0

0

Indtægter

2

3
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Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Balance pr. 31. december 2016
31/12 2016

31/12 2015
tkr.

Aktiver

4
5

Finansielle anlægsaktiver
1311
Værdipapirer m.v.
1313
Kapitalindskud, sideaktiviteter
1330
Anlægsaktiver i alt
1380
Aktiver i alt

1.466.168
257.405
1.723.573
1.723.573

1.415
276
1.691
1.691

1.723.573
1.723.573
1.723.573

1.691
1.691
1.691

Passiver

6

Egenkapital
1404
Overført overskud eller tab
1410
Egenkapital i alt
1450
Passiver i alt
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Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Noter til resultatopgørelse og balance
Ad resultatopgørelse

Note
1

2

3

2016
1122

1219

1241

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver
samt af værdipapirer, som er
omsætningsaktiver
3B Erhvervsudlejning A/S

Indtægter af kapitalandele, værdipapirer
og tilgodehavender, der er anlægsaktiver:
A/S Bolind Handel, udbytte

Ekstraordinære indtægter
Opskrivning A/S Bolind Handel

Urevideret
budget
2016
t.kr.

19.031
19.031

0
0

32.850
32.850

0
0

51.412
51.412

0
0

Ad balance

Note
4

5

6

31/12 2016
1311

1313

1404

Værdipapirer m.v.
A/S Bolind Handel

Kapitalindskud, sideaktiviteter
3B Erhvervsudlejning A/S

Overført overskud eller tab
Primo
Årets resultat
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31/12 2015
tkr.

1.466.168
1.466.168

1.415
1.415

257.405
257.405

276
276

1.691.192
32.381
1.723.573

1.680
11
1.691

Boligforeningen 3B
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
København, den 18. maj 2017

Morten Boje
Adm. direktør

Kristine Mølholt Tørnkvist
Økonomichef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 940 Indskud i andre virksomheder,
giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt
af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse
med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers
regnskabsaflæggelse.
Vi har revideret årsregnskabet for Boligforeningen 3B, afdeling 940 Indskud i andre virksomheder
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter 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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for
revisionen af regnskabet . 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. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter
som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke
været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 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 regnskabet
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 god offentlig revisionsskik, 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
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brugerne 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks
om 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 fejlinformation 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
boligorganisationens 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed
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; og at
der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af
sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for
de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I
relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed 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.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
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Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Spørgeskema 2016
Boligorganisationen
Note

1

2

3

Ja
1. Giver indtægter fra byggegagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om,
hvorvidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance?
2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler udeladt eller ændret?
3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer
som følge af:
a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)?
b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til
afdelinger?
c. løbende retssager?
d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder
afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre
væsentlige økonomiske forpligtelser?
e. andre forhold?
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til
dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?
6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?
7. 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?
8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af
betydning for bedømmelse af økonomien?
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Nej

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

Irrel.

Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2016
Afdelinger
Note

4

5
6
7

Ja
9. Er der afdelinger:
a. 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?
b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering?
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?
11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge
af:
a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?
b. løbende retssager?
c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for
ejendomme under opførelse?
d. aktiverede projekteringsudgifter?
e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller
andre debitorer?
f. andre forhold?
12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
a. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?
b. istandsættelse ved fraflytning?
c. tab ved fraflytning?
13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed
for afdelingernes henlagte midler?
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x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Irrel.

Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2016
Noter til spørgeskema
1

Er der foretaget opskrivning på aktiver?
Der er foretaget opskrivning af kapitalindskud, sideaktiviteter og værdipapirer til senest kendte
markedsværdi.

2

Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
c. løbende retssager?
Byggebranchen er i 2015 blevet opmærksom på fugtproblemer ved brug af MgO-plader, som er
anvendt i nedenstående afdelinger. Der er fortsat usikkerhed om placering af ansvar og eventuelle
økonomiske konsekvenser.
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej

1030 Sundholm Syd
3035 Vestergården 2

3045 Egedalsvænge

Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.

3

Er der anvendt midler af dispositionsfonden/henlæggelseskontoen til
dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?
Der er i regnskabsåret anvendt i alt 113.590 kr. vedrørende tab ved lejeledighed i afdelinger.
Tab vedrører hovedsagelig afdeling 1036 Midgård.

4

Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering?
Underskudssaldo
1013 Herlev Torv
1017 Sønderlundvejs Børneinst.
1018 Hjortegården
1025 Herlev Skole, insp./mødelok.
1026 Bofællesskab Toftegård
1028 Kongsgården
1029 Møllergården
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
3033 Bærhaven

3034 Vestergården 1
3045 Egedalsvænge
3050 Rådmandsbo
3051 Østerhøj
3064 Grønhøj
3067 Jægerbo
3069 Solsikken
3070 Valmuen
3071 Kløvermarken

3073 Egelunden
3273 Egelunden, erhverv
6062 Valby
6063 Sangergården 1
6068 Australiensvej
6080 Apostelgården
6093 Bogfinkevej
6094 Blækhuset

Underfinansieret anskaffelsessum
1031 Taastrup Torv
3074 Signalgården
3175 Amagerfælledvej, serviceareal
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
3075 Bostedet Amagerfælledvej 3273 Egelunden, erhverv
1132 Opg. Taastrup Torv, servicea.3076 Lampestedet 1
6192 Dannebrogsgade, serviceareal
Underfinansierede forbedringsarbejder
1017 Sønderlundvejs Børneinst.
3039 Remisevænget Øst
1019 Teglværkshaven
3040 Remisevænget Vest
1023 Herlev Skole
6062 Valby
1027 Søagerpark
6063 Sangergården 1
3034 Vestergården 1
6070 Tranehavegård
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6071 Hørgården 1
6072 Hørgården 2
6074 Lønstrupgård
6076 Bryggergården
6096 Ved Krattet

Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2016
Noter til spørgeskema
5

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller
andre debitorer?
Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.

6

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
f. andre forhold?
Der er på nedennævnte afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser
eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens
parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen.
3039 Remisevænget Øst
3040 Remisevænget Vest
3050 Rådmandsbo
3053 Elmehaven
3054 Vinhaven
3055 Dyvekevænget
3056 Egegade

3058 Prangerhuset
3061 Ved Rosenhaven
3065 Guldbergsgade
6065 Händelsvej
6077/78 Kaysergården
6080 Apostelgården
6081 Sangergården 2

6082 Porthuset
6083 Poppelvænget
6084 Grønrisvej
6087 Norgesgade
6092 Dannebrogsgade
6093 Bogfinkevej
6193 Serviceareal Bogfinkevej

Der henvises til eventualforpligtelse i afdelingsregnskaberne.

7

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
a. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?
Boligorganisationen har iværksat udvidet bygningsteknisk gennemgang, der vil betyde et mere
retvisende billede af de fremtidige planlagte og periodiske arbejder.
Nedenstående afdelinger er af boligorganisationen pålagt fokus med henblik på at sikre de nødvendige henlæggelser til fremtidige vedligeholdelsesarbejder.
3050 Rådmandsbo
3075 Bostedet Amagerfælledvej

3175 Amagerfælledvej, serviceareal
6080 Apostelgården

Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.
7

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
b. istandsættelse ved fraflytning?
c. tab ved fraflytning?
Nedenstående afdelinger er af boligorganisationen pålagt fokus med henblik på at sikre tilstrækkelige
henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning i fremtidige budgetter.
3070 Valmuen

6084 Grønrisvej

6093 Bogfinkevej

Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.
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Boligforeningen 3B
Uafhængig revisors erklæring om spørgeskema
Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Boligforeningen
3B for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Spørgeskemaet udarbejdes efter bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 1540 af
16. december 2013.
Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Besvarelsen af spørgeskemaet er udarbejdet for at give tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden
mulighed for at vurdere, om der er særlige regnskabsmæssige forhold for Boligforeningen 3B for
regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016 og kan som følge heraf være uegnet til andet
formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden og
kan ikke anvendes til andre formål.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at spørgeskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3 til
bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 1540 af 16. december 2013, 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
ledelsen udarbejdede spørgeskema er i overensstemmelse med boligorganisationens registreringer.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med
sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning 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
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.
Vi har tilrettelagt vores undersøgelser på grundlag af vores kendskab til boligorganisationens forhold,
herunder boligorganisationens interne kontrol. Vores undersøgelser har omfattet forespørgsler til
selskabets 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 2016. Årsregnskaberne har vi
forsynet med en påtegning uden forbehold. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der
er foretaget i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en
erklæringsopgave 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.

Side 43

Boligforeningen 3B
Konklusion
På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der
giver os grund til at mene, at besvarelsen af spørgeskemaet ikke er i overensstemmelse med
boligorganisationens registreringer.
København, den
18. maj 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Side 44

Boligforeningen 3B
Årsregnskab 2016 for foreningen og afdelinger
Administrationspåtegning
Foreningens årsregnskab, spørgeskema og årsregnskaber for afdelinger med påtegninger samt spørgeskema
vedrørende afdelinger fremlægges hermed til godkendelse og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af
foreningens og afdelingernes økonomiske stilling.
København, den

18. maj 2017

Morten Boje
Adm. direktør

Kristine Mølholt Tørnkvist
Økonomichef

Bestyrelsens påtegning
Årsregnskabet for foreningen, afdelingerne og spørgeskema har været forelagt undertegnede bestyrelse til
godkendelse.
København, den

18. maj 2017

Øverste myndigheds påtegning
Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.
København, den

8. juni 2017

formand

dirigenter
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Boligforeningen 3B
Revisionsprotokollat vedrørende
ansvarsforhold, revisionens
omfang og rapportering
(Tiltrædelsesprotokollat)

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Ahlgade 63, 4300 Holbæk
T: 5158 4300, F: 5158 4301, www.pwc.dk

Boligforeningen 3B
Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold,
revisionens omfang og rapportering
Indledning
På boligforeningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2016 er
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor for
boligforeningen med virkning for regnskabsåret 2016.
På denne baggrund og i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning skal vi i det efterfølgende redegøre for revisionen og de opgaver
og det ansvar, der i henhold til lovgivningen påhviler henholdsvis revisor og boligforeningens
ledelse (bestyrelse samt direktion).
Afsnitsnr.
Opgaver og ansvar
Revisors opgaver og ansvar
Revisionens omfang
Ledelsens opgaver og ansvar
Rapportering til boligforeningens kapitalejere
Rapportering til boligforeningens ledelse
Andre ydelser
Afslutning

1-2
3 - 10
11 - 16
17 - 20
21 - 24
25
26 - 27

Opgaver og ansvar
Revisors opgaver og ansvar
1
Som boligorganisationens uafhængige revisor er det vores opgave at revidere de af ledelsen
aflagte årsregnskaber (”regnskaberne”) og på dette grundlag udtrykke en konklusion om, hvorvidt
regnskaberne giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes aktiver, passiver
og finansielle stilling samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingernes aktiviteter i
overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
2
Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved
lovgivning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi
ved udførelse af disse opgaver skal varetage hensynet til boligforeningens omverden såsom
myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, selvom vi er valgt af boligforeningen, som
kan have modstående interesser.

1

Revisionens omfang
3
Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav
og planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af – men ikke fuld – sikkerhed for, om
årsregnskaberne er uden væsentlig fejlinformation.
4
Begrebet ”væsentlighed” er en faktor, der har betydning for såvel planlægningen af
revisionen som for de konklusioner, vi drager. Ved vores vurdering af væsentligheden tager vi
hensyn til såvel kvantitative som kvalitative faktorer.
5
En revision omfatter arbejdshandlinger, hvorved revisor opnår revisionsbevis for de beløb
og yderligere oplysninger, der indgår i regnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på
grundlag af sin professionelle dømmekraft, herunder revisors vurdering af risikoen for, om
regnskabet indeholder væsentlige fejlinformationer, uanset om disse kan henføres til besvigelser
eller fejl.
6
En revision omfatter endvidere en vurdering af hensigtsmæssigheden i ledelsens valg af
anvendt regnskabspraksis, rimeligheden i de udøvede regnskabsmæssige skøn samt en overordnet
vurdering af præsentationen af regnskabet.
7
Som udgangspunkt for vores vurdering af risikoen for væsentlige fejl i regnskabet overvejer
vi de interne kontroller hos boligforeningen, der er af betydning for boligforeningens udarbejdelse
og aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede. Vi overvejer således ikke de interne
kontroller for at kunne udtale os om effektiviteten af disse, men vi vil meddele ledelsen de
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, vi måtte konstatere under revisionen.
8
Som følge af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision
baseres på stikprøver, tillige med at der i ethvert regnskabs- og internt kontrolsystem findes
iboende begrænsninger, er der uundgåeligt en risiko for, at selv væsentlig fejlinformation i
regnskabet forbliver uopdaget ved revisionen.
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Forvaltningsrevision
9
Udover den finansielle revision, som retter sig mod regnskaberne, skal revisionen i henhold
til god offentlig revisionsskik omfatte forvaltningsrevision. Revisionen udføres med udgangspunkt i
boligorganisationens rapportering om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

Skriftlig udtalelse fra den daglige ledelse
10
For at opnå en begrundet konklusion om regnskabets rigtighed må vi støtte os til mundtlige
oplysninger og vurderinger fra direktionen og ledende medarbejdere. For at undgå misforståelser
vil vi ved revisionens afslutning anmode om en skriftlig erklæring, hvori vi får bekræftet
oplysninger og vurderinger, som vi under revisionen har modtaget om forhold, der har en væsentlig
betydning for regnskabet. Vi vil i den forbindelse også anmode direktionen og ledende
medarbejdere om at bekræfte, at vi har fået forelagt alle oplysninger, som ledelsen anser for
relevante og væsentlige for regnskabet.

Ledelsens opgaver og ansvar
Årsregnskaber
11
I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. er det ledelsens ansvar, at der
udarbejdes regnskaber, der giver et retvisende billede af boligorganisationens og afdelingernes
aktiver, passiver og finansielle stilling, samt af resultatet af boligorganisationens og afdelingernes
aktiviteter i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter valget og anvendelsen af
en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, der under de givne
omstændigheder kan anses for rimelige.
12
Revision af regnskabet fritager ikke ledelsen fra deres ansvar for regnskabet i henhold til
lov og øvrig regulering.
13
I henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. er ledelsen ansvarlig for
driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den
daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Dette indebærer
bl.a. tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og formueforvaltning, herunder
implementering og opretholdelsen af interne kontroller, som ledelsen anser nødvendige for at
kunne udarbejde og aflægge regnskaber uden væsentlige fejl, uanset om sådanne fejl måtte skyldes
besvigelser eller utilsigtede fejl.
14
Endvidere skal ledelsen påse, at boligforeningens kapitalberedskab til enhver tid er
forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde boligforeningens nuværende og
fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
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Revisionsprotokol
15
Det er bestyrelsens ansvar at underskrive de forelagte revisionsprotokollater for at
bekræfte, at disse er læst, og at bestyrelsen er bekendt med indholdet af revisionsprotokollen.

Informationer af betydning for gennemførelse af revisionen
16
Ledelsen skal ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger løbende give os de
oplysninger, som vi anser for at være af betydning for bedømmelsen af boligforeningen. Ledelsen
skal endvidere give os adgang til at foretage de undersøgelser og give os den bistand, som vi anser
for nødvendig for at kunne udføre vores opgave.

Rapportering til brugere af regnskaberne
17
Når ledelsen har godkendt årsregnskaberne, vil vi afgive en revisionspåtegning med vores
konklusion om regnskabet. Form og indhold i revisionspåtegningen er fastlagt i internationale
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.
18
Såfremt regnskaberne ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne,
og der er tale om væsentlige forhold, har vi pligt til i vores påtegning på regnskaberne at give udtryk
herfor i form af et forbehold. Tilsvarende skal vi tage forbehold, hvis lovgivningens formelle
oplysningskrav ikke overholdes. Efter gældende bestemmelser skal vi i vores påtegning oplyse, hvis
et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at repræsentantskabet ikke bør godkende
regnskaberne.
19
Vi skal desuden i vores påtegning give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i
regnskabet, som vi ønsker at påpege uden at tage forbehold. Dette kan eksempelvis være i
situationer, hvor den regnskabsmæssige usikkerhed er så væsentlig, at det kan skabe tvivl om
boligorganisationens eller en afdelings muligheder for at fortsætte driften.
20
Endvidere skal vi give supplerende oplysninger om andre forhold end regnskabet, såfremt
lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den
pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Vi skal ligeledes give supplerende oplysninger om
forhold, som vi er blevet bekendt med under vores arbejde, og som giver en begrundet formodning
om, at ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører
boligforeningen, tilknyttede virksomheder, selskabsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere.

Rapportering til boligforeningens ledelse
21
Vi skal i revisionsprotokollater til bestyrelsen redegøre for arten, omfanget og resultatet af
revisionen samt for eventuelle aftaler, som måtte være truffet om at udvide den lovpligtige revision.
Endvidere vil vi i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre revisionsmæssige forhold, som
efter vores vurdering har bestyrelsens interesse.
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22
Bemærkninger i revisionsprotokollater og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi
begrænser vores ansvar for regnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan
foretages ved forbehold i påtegningen på regnskabet.
23
Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning
om ledelsesansvar i vores erklæringer til årsregnskaberne, vil vi omgående meddele bestyrelsen
dette i revisionsprotokollen og eventuelt på anden måde for at give muligheder for hurtig reaktion
og afhjælpning. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller konstaterer væsentlige besvigelser
eller anden økonomisk kriminalitet. Vi vil i henhold til lovgivningen under særlige omstændigheder
være forpligtet til at give oplysning om sådanne forhold til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet.
24
Vi forudsætter, at vores revisionsprotokollater til bestyrelsen og kommunikation til
direktionen, medmindre andet er lovbestemt, ikke udleveres til tredjemand, og vi påtager os ikke
noget ansvar over for tredjemand, som måtte komme i besiddelse af dette materiale.

Andre ydelser
25
Vi kan efter aftale påtage os assistance- og rådgivningsopgaver under forudsætning af, at
vores uafhængighed i relation til vores erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter de danske
regler herom.

Afslutning
26
Nærværende protokollat forudsættes udleveret og underskrevet af nye medlemmer af
direktionen og bestyrelsen. Vi vil udarbejde nyt protokollat med tilpasninger og fornyelser,
efterhånden som der sker ændringer i lovgivnings- eller revisionsmæssige forhold, eller vi af andre
grunde finder det passende.
27
Vi vil med boligorganisationens daglige ledelse indgå aftale vedrørende revisionens
udførelse, bemanding, tidsfrister og grundlæggende forudsætninger for honorar mv. Aftalebrevet
vil foruden forudsætningerne for revisionsaftalen indeholde vores generelle Forretningsbetingelser
for PwC’s ydelser.
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Holbæk, den 3. november 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Siderne 1 - 6 er behandlet på bestyrelsesmødet den
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Bestyrelsen

Steffen Morild
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Steen Egeberg

Svend Dupont Larsen

Ulrik Falk Sørensen

Dorthe Pelle Nielsen

Paul Larsen
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Boligforeningen 3B
Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskabet for 2016
Indhold
Indledning
Konklusion på den udførte revision
Kommentarer til specifikke afdelinger
Kommentar og supplerende bemærkninger
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer
Andre ydelser
Afslutning

1-2
3-4
5 - 21
22 - 40
41 - 85
86
87

Indledning
1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskabet for 2016. Årsregnskabet for
boligorganisationen udviser et resultat på TDKK 1.525 og en egenkapital på TDKK 212.243.
2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt
revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 3. november 2016, siderne 1-6.
Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Konklusion på den udførte revision
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 boligorganisationen med tilhørende afdelinger og sideaktiviteter
vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af
årsregnskabet fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet med en
revisionspåtegning med nedenstående bemærkninger.
Boligorganisation
”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som
sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det
fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision”.
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Afdelinger
”Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen
medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision”.
Afdeling 1036 Midgård
”Grundlag for konklusion med forbehold
I årsregnskabet er afdelingens ejendom indregnet til TDKK 49.568. Den budgetterede byggesum
jf. skema B udgør TDKK 50.186. Fristen for byggeregnskabet er den 1. juni 2017, hvorfor der
endnu ikke foreligger et byggeregnskab.
Som følge af det manglende byggeregnskab har vi ikke opnået tilstrækkeligt revisionsbevis for
regnskabsposten ”Ejendommens anskaffelsessum”, hvorfor vi tager forbehold herfor.
Afdeling 3273 Egelunden Erhverv
”Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 22 i regnskabet, som
beskriver ledelsens vurdering af going concern.”

Kommentarer til specifikke afdelinger
Afdeling 1041, Toftegård Tag
5 Byggesagen og dermed Skema C er endnu ikke afsluttet. Hovedentreprenøren blev under
byggeriet erklæret konkurs. Udarbejdelse af byggeregnskabet afventer udfaldet af forhandlinger
med garantistiller om dækning af omkostninger forårsaget af konkursen.

Afdeling 3045, Egedalsvænge
6 I regnskabsposten andre debitorer indgår TDKK 1.975 vedrørende underskud ved
kapitaltilførsel og efterfølgende indfrielse af lån i 2014. Beløbet forsøges dækket via afdelingens
reguleringskonti.
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Afdeling 3069, Solsikken
7 Der er i drifts- og vedligeholdelsesplanen for 2022 budgetteret med anden kapitalfremskaffelse
på TDKK 600. Der er fortsat ikke taget stilling til, hvordan finansieringen skal tilvejebringes.

Afdeling 3074, Signalgården
Oprindelig anskaffelsessum/finansiering
8 Ejendommens anskaffelsessum er underfinansieret med TDKK 1.022. Afdelingen er gået i drift
den 1. december 2011, men vi har fået oplyst, at byggeregnskabet er anmodet genåbnet således, at
anlægssummen forhøjes med TDKK 768 til dækning af reguleret grundkøbesum, byggesagsgebyrer
og konceptvederlag. Nyt skema C er udarbejdet og sendt til kommunen, men der foreligger endnu
ikke kommunal godkendelse heraf. Når kommunal godkendelse foreligger, er vi oplyst, at endelig
finansiering vil blive hjemtaget.
Igangværende arbejder, anden langfristet gæld og andre henlæggelser
9 Der forventes merudgifter udover det i byggeregnskabet afsatte på TDKK 5.400 i forbindelse
med udbedring af fejl og mangler ved byggeriet. Grundet entreprenørens konkurs samt manglende
garanti udføres udbedringerne i første omgang for egne midler. Arbejderne forventes afsluttet i
løbet af 2017. Pr. 31. december 2016 er der afholdt TDKK 2.093.
10 Forbrug af afsætninger i forbindelse med byggeregnskabet er endnu ikke opgjort og afsluttet,
hvorfor der ikke er aflagt regnskab herfor. Der er pr. 31. december 2016 uforbrugte afsatte midler
på TDKK 407. Herudover har afdelingen andre henlæggelser på TDKK 3.319 fra 2012.
11 Muligheder for finansiering vil blive drøftet med Københavns Kommune i forbindelse med
godkendelse af nyt Skema C, herunder vil uforbrugte afsatte midler forventeligt blive inddraget.
Eventuel manglende finansiering forventes dækket af tilskud fra dispositionsfonden.

Afdeling 3075, Bostedet Amagerfælledvej
12 Ejendommens anskaffelsessum er underfinansieret med TDKK 4.824. Endelig finansiering
forventes at ske i forbindelse med godkendelse af Skema C.

Afdeling 3175, Bostedet Amagerfælledvej serviceareal/ afdeling 3075, Bostedet
Amagerfælledvej
13 Vi har konstateret, at det i tingbogen for afdeling 3175, Bostedet Amagerfælledvej serviceareal
er registreret, at afdeling 3075, Bostedet Amagerfælledvej ejer ejendommen. Vi skal opfodre til, at
der sker korrekt registrering af ejerforholdet i tingbogen.

Afdeling 3273, Egelunden Erhverv
14 Afdelingen skal i henhold til Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer
m.v. fremleje afdelingens lokaler til et erhvervsdrivende selskab, 3B Erhvervsudlejning A/S, som
varetager udlejningen til slutlejeren. Udlejningen til 3B Erhvervsudlejning A/S skal ske til
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balancelejen i afdelingen. I balancelejen skal udover afdelingens løbende driftsudgifter indgå
afvikling af afdelingens opsamlede underskud samt afdrag på afdelingens finansiering af
ejendommens anskaffelsessum.
15 3B Erhvervsudlejning A/S har ikke økonomisk mulighed for at betale en leje svarende til
balancelejen. Afdelingen har derfor ydet en dekort i balancelejen svarende til den del af
balancelejen, der vedrører underskudsafvikling og afdrag på finansiering af anskaffelsessummen.
På baggrund heraf sker der ingen afvikling af afdelingens underskudssaldo eller af afdelingens
belåning af ejendommen.
16 Ejendommens anskaffelsessum på TDKK 2.572 er endnu ikke blevet eksternt finansieret,
hvorfor finansieringen fortsat sker via udlån fra Boligforeningen 3B. Udlånet udgør pr. 31.
december 2016 TDKK 3.504, hvoraf TDKK 932 er udlånt til dækning af afdelingens drift.
Boligforeningen 3B har afgivet en støtteerklæring om, at eksisterende udlån ikke vil blive krævet
indfriet, medmindre afdelingens beholdning af likvide midler er tilstrækkelige til at berettige
tilbagebetaling. Boligorganisationen har som følge af afdelingens anstrengte økonomi nedskrevet
værdien af udlånet med TDKK 1.262 pr. 31. december 2016.
17 Vi har fået oplyst, at ledelsen vil igangsætte en drøftelse med Landsbyggefonden om en løsning
på afdelingens økonomiske vanskeligheder.
18 Vi skal opfordre til, at der indgås en ajourført skriftlig aftale mellem afdelingen og 3B
Erhvervsudlejning vedrørende huslejebetalinger.

Afdeling 6061, Hvidbjerg
19 Der er i 2015 ydet lån fra arbejdskapitalen på TDKK 5.000 til finansiering af et
forbedringsarbejder. Der er i 2015 og 2016 ikke afdraget på lånet. Der vil senest i forbindelse med
budgetlægningen for 2019 blive indarbejdet en afvikling af lånet efter reglerne herom.

Afdeling 6062 Valby
20 Afdelingen har i 2015 modtaget en lån fra dispositionsfonden på TDKK 470 til finansiering af
genhusning. Der er som følge af afdelingens økonomiske situation ikke påbegyndt afvikling af lånet.
Der er indsendt ansøgning til Landsbyggefonden til en helhedsplan.

Afdeling 6093, Bogfinkevej og afdeling 6193, Servicearealet Bogfinkevej
21 Der foreligger ikke en driftsaftale vedrørende fordeling af driftsudgifter/-indtægter mellem
afdeling 6093, Bogfinkevej og afdeling 6193, Servicearealet Bogfinkevej. Vi skal anbefale, at der
tages initiativ til udarbejdelse af en driftsaftale. Driftsudgifter/-indtægter er i 2016 fordelt på
baggrund af areal. Afdelingernes drift kan blive påvirket af eventuel ændring i fordelingsnøglen
efter indgåelse af en driftsaftale.
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Kommentar og supplerende bemærkninger
Forretningsgang og intern kontrol
22 Det er bestyrelsens ansvar, at der er etableret betryggende forretningsgange, som sikrer mod
besvigelser og utilsigtede fejl.
23 Vi har i forbindelse med vores revision foretaget en gennemgang af boligorganisationens
forretningsgange og interne kontroller. Vi har i den sammenhæng konstateret nogle forhold, som
har givet anledning til forbedringsforslag og drøftelser med selskabets daglige ledelse. Vi har fået
oplyst, at flere af disse forbedringsforslag er blevet implementeret.
24 Der pågår i boligorganisationen en løbende gennemgang og evaluering af boligorganisationens
forretningsgange og interne kontroller, og vi har konstateret, at der arbejdes hermed på flere
driftsområder.

Strategisk samarbejde på IT området
25 Boligforeningen 3B og Boligkontoret Danmark har indgået et samarbejde på IT området,
hvorved der er etableret en fælles IT-afdeling mellem boligforeningen og Boligkontoret Danmark.
26 Som revisorer for Boligkontoret Danmark har vi foretaget en nærmere gennemgang, vurdering
og stikprøvevis efterprøvning af de etablerede regnskabssystemer og interne kontroller på en række
udvalgte områder. Vores undersøgelser har primært været rettet mod de interne kontroller, som vi
tillægger vægt i vores vurdering af risikoen for væsentlige, uopdagede fejl ved
årsregnskabsaflæggelsen.
27 Det er vores opfattelse, at Boligforeningen 3B’s IT-anvendelse er væsentlig og betydende for
den daglige drift, hvorfor vi har vurderet de generelle edb-kontroller, udvalgte
forretningsprocesser, systemer og interne kontroller.
28 Vi skal oplyse, at de udførte revisionshandlinger ikke har givet anledning til væsentlige
bemærkninger til forretningsgange, interne kontroller og registreringssystemer hos Boligkontoret
Danmark/Boligforeningen 3B.
29 Boligforeningen 3B anvender en anerkendt softwareløsning – Unik Bolig til administration af
boligforeningen og dennes afdelinger. Unik Bolig kører ovenpå Boligforeningens og Boligkontoret
Danmarks fælles IT infrastruktur. Denne softwareløsning vedligeholdes af Unik. I forbindelse med
vores IT revision af Unik Bolig har vi ikke konstateret forhold af en sådan karakter, at vi ikke
vurderer IT området som fungerende effektivt og hensigtsmæssigt.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser
30 Vi har indhentet ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskaberne indeholder væsentlige
fejl eller fejlinformationer som følge af besvigelser. Boligorganisationens ledelse har over for os
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erklæret, at den anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af regnskabs- og interne
kontrolsystemer, der er tilrettelagt for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
31 Der pågår undersøgelser af en mulig besvigelse foretaget af en tidligere medarbejder. Bortset
fra den pågældende sag har ledelsen overfor os udtalt:
 at ledelsen ikke har nogen formodning om tilstedeværelsen af besvigelser, som kan
påvirke boligforeningen og årsregnskaberne,
 at risikoen for, at årsregnskaberne indeholder væsentlige fejlinformationer som følge af
besvigelser, ikke anses for væsentlig.
32 Bortset fra en omtalte sag, er vi under vores revision ikke stødt på forhold, der afkræfter
ledelsens vurdering, ligesom vi under den udførte revision ikke er stødt på fejl som følge af
besvigelser eller indikation på, at besvigelser forekommer.

Sideaktiviteter
33 Administrationen af drift af ejerforeninger og 3B Erhvervsudlejning A/S er omfattet af
sideaktivitetsbekendtgørelsen. Der er udarbejdet særskilt regnskab for ekstern
ejendomsadministration o.lign. Vederlag for administrationen er fastsat med udgangspunkt i, at
der skal være balance mellem indtægter og faktiske udgifter. Idet der ikke er ansat særskilt
personale for denne administration, består regnskabet for ekstern ejendomsadministration alene af
bruttoomsætningen og et administrationsbidrag til boligorganisationen af samme størrelse.
Administrationsbidraget for ekstern forvaltning tilhørende sideaktivitetsafdelinger udgør i 2016
TDKK 153 inklusiv moms.

Forvaltningsrevision
34 Reglerne om forvaltningsrevision indebærer, at vi skal foretage en vurdering af, om der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af boligorganisationens midler og drift.
35 Boligforeningen har i årets løb færdiggjort strategiplanen ”3B – sammen mod 2020”, som
danner grundlag for foreningens overordnede målsætninger frem mod 2020.
36 Et fokusområde for foreningen har i årets løb været fortsat optimering af processer og
forretningsgange. Vi har konstateret, at der som et led heri er arbejdet med processerne inden for
byggestyring, lønninger, huslejeopkrævninger og prokuraforhold. Derudover har arbejdet omfattet
optimering it-anvendelsen indenfor bygge- og økonomistyring.
37 Der er i årets løb gennemført udbudsforretninger på en række områder omfattende
istandsættelse af fraflyttede lejligheder, rengøringsydelser, revision, lovpligtig energimærkning og
skimmelsvampbehandlinger.
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38 Udover at gennemgå det af boligorganisationen udarbejdede materiale, har vores
undersøgelser været foretaget som en integreret del af den finansielle revision, hvor vi under
revisionen har vurderet, om boligorganisationens dispositioner er i overensstemmelse med
almindelige normer for, hvad der anses for sparsommelig adfærd.
39 Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at boligorganisationen efterlever
almindelige normer for sparsommelighed samt at boligforeningen har stor fokus på effektiv og
produktiv drift.
40 Vi har som et led i revisionen konstateret, at boligorganisationen har efterlevet reglerne om
kapitalforvaltning.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer
41 Om den afsluttende revision af årsregnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster og
forhold.

Boligorganisationen
Midler placeret i den almene fællesforvaltning
42 Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i en fællesforvaltning der
administreres af Nordea Private Banking, Danske Capital og Nykredit Bank. Vi har noteret os, at
det årlige afkast svarer til 2 % af det gennemsnitlige indestående.

Egenkapitalen
43 Den samlede egenkapital for boligorganisationen udgør TDKK 212.243 heraf udgør den
disponible egenkapital TDKK 26.100 svarende til DKK 2.060 pr. lejemålsenhed mod DKK 2.783 i
2015.
44 Det er vores opfattelse, at boligforeningens disponible egenkapital har så lavt et niveau, at det
nødvendiggør en nøje prioritering af, hvordan der disponeres over midlerne. Det er overfor os
oplyst, at boligforeningens ledelsen er meget opmærksomme på boligforeningens likviditet.
45 I den forbindelse kan det overvejes, om der skal opkræves bidrag fra afdelingerne til
arbejdskapitalen.
46 Vi har stikprøvevist kontrolleret, at årets tilskud er ydet i overensstemmelse med
bestyrelsesbeslutninger.
47 For lejeaftaler indgået inden den 1. april 1975 indeksreguleres beboerindskuddet. Der påhviler
boligforeningen en forpligtelse til at afregne indeksreguleringen til fraflyttede beboere.
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Afdelingerne
Resultat i afdelingerne
48 Der har i 2016 været underskud i 15 afdelinger.
49 Afdeling 3075, Bostedet Amagerfælledvej har et opsamlet resultat på TDKK 3.426 fra 2011/12.
Det opsamlede resultat forventes at indgå som en del af finansieringen, når Skema C bliver
godkendt, hvorfor der ikke sker budgetmæssig afvikling af overskudssaldoen.
50 Udover det i afsnit 49 anførte, har vi påset, at de anførte resultater fra tidligere år afvikles
budgetmæssigt som foreskrevet i bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v.

Afdelinger med over-/underfinansiering på den oprindelige finansiering
51 I afdeling 1011, Toftegård er der en underfinansiering på TDKK 4.091. Endelig finansiering
afventer udarbejdelsen af byggeregnskab. Hovedentreprenøren blev under renoveringsarbejdet
erklæret konkurs. Udarbejdelse af byggeregnskabet afventer udfaldet af forhandlinger med
garantistiller om dækning af omkostninger forårsaget af konkursen.
52 I afdeling 1019, Teglværkshaven er der en overfinansiering på TDKK 2.119. Overfinansieringen
er opstået som følge af afsatte midler i forbindelse med byggeriet ikke er anvendt. Som omtalt i
afdelingsregnskabet vil realkreditlån, Landsbyggefondslån samt beboerindskud blive reguleret i
2017 således at anskaffelsessummen og finansieringen kommer i balance.
53 I afdeling 1030, Sundholm Syd er der en overfinansiering på TDKK 980. Lån og beboerindskud
vil blive reguleret, når skema C er godkendt af kommunen.
54 I afdeling 1031, Taastrup Torv udgør samlede anskaffelsessum pr. 31. december 2016 TDKK
46.420 efter modregning af tilskud fra dispositionsfonden i 2016 på TDKK 596. Ejendommen er
herefter underfinansieret med TDKK 498. Ejendommen bliver endeligt finansieret i forlængelse af
godkendelse af skema C.
55 I afdeling 1032, Opgangsfællesskabet Taastrup Torv er der en underfinansiering på TDKK 527.
som bl.a. skyldes merudgifter til støjmålinger og ibrugtagningstilladelse. Når disse forhold er
afklaret, vil skema C blive indberettet, og efter kommunalgodkendelsen foretages den endelige
finansiering.
56 I afdeling 1036, Midgård er der en overfinansiering på TDKK 663. Byggesagen og dermed den
endelige finansiering afventer en forsikringssag vedrørende olieudskiller, overløbsbassin samt
overløbssikring til offentlig kloak.
57 I afdeling 3075, Bostedet Amagerfælledvej er der en underfinansiering på TDKK 4.824. Lån og
beboerindskud vil blive reguleret, når skema C er godkendt af kommunen. I afdeling 3175, Bostedet
Amagerfælledvej serviceareal er der en underfinansiering på TDKK 809. Underfinansieringen vil
blive nedbragt i forbindelse med hjemtagelse af den endelige belåning.
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58 I afdeling 3076, Lampestedet 1 er der en underfinansiering på TDKK 254. Underfinansieringen
vil blive nedbragt i forbindelse med hjemtagelse af den endelige belåning.
59 I afdeling 6076, Bryggergården er der en underfinansiering på støttede lån på TDKK 5.982.
Endelig finansiering afventer kommunens godkendelse af skema C.
60 I afdeling 6092, Dannebrogsgade er der en overfinansiering på TDKK 2.201 og i afdeling 6192,
serviceareal Dannebrogsgade er der en underfinansiering på TDKK 4.832. Den endelige
finansiering er ikke sket endnu på grund af ændringer i fordelingen af arealet imellem de to
afdelinger. Vi har fået oplyst, at finansieringen i begge afdelinger vil falde på plads i løbet af 2017.
61 Der er udarbejdet afsætningsregnskaber samt endelige reguleringskonti vedrørende
urbansagerne i afdeling 3039, 3041, 6071 og 6072. På baggrund heraf er den endelige
restfinansiering for de 4 afdelinger opgjort til henholdsvis TDKK 21.737, TDKK 3.013, TDKK 13.446
og TDKK 3.071. Der forventes kommunal godkendelse af byggeregnskab og reguleringskonto i
2017, hvorefter der bliver taget stilling til, hvordan restfinansieringen skal foretages.

Besparelse på første termin
62 Besparelsen på første termin efter byggeriets idriftsætning skal iht. driftsbekendtgørelsens
regler afsættes i balancen under konto 406. Saldoen på kontoen skal indtægtsføres senest året efter
afslutning af byggeregnskabet. Vi har konstateret, at der på konto 406 i flere afdelinger henstår
ældre saldi. Vi har fået oplyst, at boligforeningen i 2017 vil gennemgå afsætningerne og sørge for at
disse vil blive afviklet.
63 Afdeling 1016, Dortheavej er omfattet af problematikken med MgO-plader. I denne afdeling vil
afsætningen vedrørende nybyggeri forblive stående, indtil der kommer en afklaring på
problematikken med MgO-plader.

MGO
64 Afdelingen 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej, 1019 Teglværkshaven, 1030 Sundholm Syd,
3045 Egedalsvænge er omfattet af problematikken om MGO-plader.
65 I afdeling 1015 Egelyparken, 1016 Dortheavej og 1019 Teglværrkshaven bliver udgifterne til
udskiftning af MGO-plader dækket af Byggeskadefonden, hvorved boligforeningens egen udgift
reduceres til 5%.
66 For så vidt angår afdeling 3045 Egedalsvænge har Byggeskadefonden i første omgang besluttet,
at sagen ikke vil blive dækket i deres regi. Denne beslutning er under fornyet overvejelse, idet mere
end halvdelen af byggeriet var afsluttet inden skæringsdagen for, hvornår Byggeskadefonden vil
dække udgifterne.
67 For så vidt angår afdeling 1030 Sundholm Syd har Byggeskadefonden besluttet, at sagen ikke
vil blive dækket i deres regi. Boligforeningen afventer udfaldet af afdeling 3045 før yderligere tiltag
iværksættes.
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Udestående forsikringssager
68 Vi har konstateret, at der i to afdelinger i regnskabsposten tilgodehavender indgår ældre
forsikringssager. Vi har fået oplyst, at boligforeningen vil få taget initiativ til at afslutte disse sager i
2017.

Likvide beholdninger i afdelingerne
69 Vi har gennemgået boligforeningens procedurer i forhold til håndteringen af likvide
beholdninger i afdelingerne. Vi finder de nuværende procedurer uhensigtsmæssige og har med den
daglige ledelse drøftet forslag til ændringer heri.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
70 I følgende afdelinger har henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse primo året
ikke kunne dække årets forbrug:
Afdeling

TDKK

Afdeling 3050, Rådmandsbo

52

Afdeling 3175, Bostedet Amagerfælledvej, servicearealer

34

Afdeling 6080, Apostelgården

273

71 I afdeling 1023, Herlev Skole har der ikke været tilstrækkelige midler, hvilket har medført, at
planlagte opgaver ikke er udført.
72 I afdeling 3039, Remisevænget Øst har vi konstateret, at der er i drifts- og
vedligeholdelsesplanen er budgetteret med udgifter i 2017 for TDKK 14.035, men henlæggelserne
ultimo udgør kun TDKK 12.852. Der er således ikke henlagt tilstrækkeligt til at dække de
forventede udgifter for 2017.
73 Vi skal opfordre til at der i fremtidige budgetter tages højde for de manglende henlæggelser.
74 Der er i enkelte afdelinger flyttet henlæggelser fra henlæggelseskontoen for til tab ved
fraflytninger til henlæggelseskontoen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Som
følge af ændringen i driftsbekendtgørelsen i 2013, hvorved dispositionsfonden skal dække en andel
af tab ved fraflytninger, har boligforeningen vurderet, at henlæggelserne til tab ved fraflytninger i
de pågældende afdelinger er for store.
75 I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelser anvendes til det formål, de er henlagt til,
medmindre formålet er ophørt. Boligforeningen vurderer, at det oprindelige formål er ophørt som
følge af lovændringen, og at henlæggelserne dermed kan flyttes til henlæggelseskontoen til planlagt
og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.
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Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning
76 I følgende afdelinger har henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning ikke kunne dække
årets forbrug:
Afdeling

TDKK

Afdeling 6070, Valmuen

2

Afdeling 6093, Bogfinkevej

2

Forbedrings- og renoveringssager
77 Vores revision af forbedrings- og renoveringssagerne har ikke givet anledning til
bemærkninger. Vi skal dog gøre bestyrelsen opmærksom på, at vores revision af sagerne først kan
anses som afsluttet, når vi har modtaget og revideret byggeregnskaberne for forbedrings- og
renoveringsarbejder.

Anden langfristet gæld
78 I flere afdelinger er der på konto 416 hensat opkrævet merhusleje. Merhuslejen er udtryk for
forskellen på de faktiske låneydelser på gennemførte forbedringsarbejder og de opkrævede
huslejestigninger. Boligforeningen har oplyst, at de hensatte beløb vil blive gennemgået i 2017 med
henblik på at vurdere, hvordan de hensatte beløb skal anvendes, og vurdere hvorvidt der skal ske
regulering af huslejeopkrævningerne.

Ledelsesberetningen
79 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den
gennemførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet.

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer
80 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af administrerende direktør
Morten Boje og bestyrelsesformand Steffen Morild. Vi har endvidere indhentet advokatbreve og
engagementsoversigter fra henholdsvis advokatforbindelser og banker mv.
81 I advokatbrevene er omtalt en række sager, hvoraf de væsentligste er følgende:
a) Boligforeningen 3B har udtaget stævning imod advokatfirmaet Horten på DKK 14,1 mio.
Genstanden for stævningen er et lidt rentetab som følge af advokatfirmaets påståede
smøleri med afslutning af en ejendomshandel. Sagen skal hovedforhandles i retten i
Lyngby den 21. november 2017.
b) Der verserer sager vedrørende ventilationsanlægget i afdeling 3045 Egedalsvænge, hvor
der er konstateret en række fejl og mangler. Der er dialog med entreprenør og rådgiver
herom, hvilket kan resultere i en syns- og skønssag. Der må forventes udgifter til udbedring
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af fejl og mangler i ventilationsanlægget. Boligorganisationen er dialog med
Landsbyggefonden og Fredensborg Kommune herom.
c) MT Højgaard har indledt en voldgiftssag med påstand om betaling af DKK 22 mio. + moms
og procesrenter vedrørende byggesagen i afdeling 3045 Egedalsvænge. Såfremt MT
Højgaard måtte få medhold i voldgiftssagen, bliver beløbet dækket af byggesagen.
d) Der er i forbindelse med 5 års eftersyn i afdeling 3075 Bostedet konstateret nogle mangler,
som i første omgang skal dækkes af stillede garantier og eventuelt af
rådgiveransvarsforsikringer. Bestyrelsen har disponeret DKK 600.000 fra
dispositionsfonden til finansiering af omkostninger ifm. udredning af omfang og ansvar for
manglerne.
82 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 30. marts 2017 er
gennemlæst 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.
83 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i
årsregnskaberne.

Lovpligtige fortegnelser m.m.
84 I overensstemmelse med kravene i lov om drift af almene boliger har vi påset, at der er
udarbejdet en forretningsorden, at der føres en forhandlingsprotokol, og at denne samt
revisionsprotokollen fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne.
85 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om
bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Andre ydelser
86 Efter aftale med boligorganisationen har vi afgivet erklæringer på følgende:
-

Byggeregnskaber vedrørende forbedringsarbejder i afdeling 1015, 3032 og 3042.
Opgørelse af ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden i forbindelse med frikøb af
hjemfaldsklausuler.
Regnskab over afsatte beløb i byggeregnskabet for afdeling 3039, 3041, 6071 og 6072.
Reguleringskonti vedrørende urbansagerne i afdeling 3039, 3041, 6071, 6072 og 6074
Ommærkning af ungdomsboliger i afdeling 6070.
Boligsociale reguleringskonti for afdeling 3032, 3037, 3039, 3041, 3045, 3055, 6062, 6071
og 6072.
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Afslutning
87 I henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber skal vi oplyse:
at
at
at

vi opfylder de i lovgivningen fastsatte habilitetsbetingelser,
vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, og
statslige og kommunale midler er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og
regler

Holbæk, den 18. maj 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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PUNKT 5
Indstilling – Forvaltningsrevision 2016 (B)

Forvaltningsrevision 2016 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Forretningsudvalget den 19. april 2017
- 9. maj 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til Forvaltningsrevision for 2016. Formålet med rapporten er at beskrive 3B’s initiativer for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold
til boligorganisationens overordnede formål og virksomhed.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at Forvaltningsrevision 2016 godkendes.

Problemstilling
Forvaltningsrevisionen beskriver nogle af 3B’s mest centrale indsatser i 2016 for at sikre god, omkostningsbevidst service og forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Løsning
Forvaltningsrapporten 2016 beskriver 3B’s indsats på vigtige administrative fokusområder i 2016.
Rapporten indeholder en kort beskrivelse af følgende indsatsområder:
 3B - Sammen mod 2020
 Politisk niveau
 Opgavegrupper
 Partnerskab med KAB
 Compliance og forretningsgange
 Beboertilfredshed
 Bygge- og renoveringsprocesser
 Drift
 Kundeservice
 Indkøb og udbud
 Sociale indsatser
 Dokumentationspakke og styringsdialog
 Persondata
1

Oplæg til Forvaltningsrapport 2016 er vedlagt som bilag 1. Der er sket enkelte ændringer i indledningsteksten på side 1 i Forvaltningsrevisionsrapporten siden behandlingen i Forretningsudvalget.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil forvaltningsrevisionen for 2016 være
gældende.

Bilag
1. Forvaltningsrevisionsrapport 2016.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

2

FORVALTNINGSREVISION 2016

Alle almene boligorganisationer skal udarbejde en forvaltningsrevision. Formålet er at beskrive de
initiativer, organisationen har sat i gang og implementeret for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i forhold til boligorganisationens overordnede formål.
I 3B har hovedfokus i 2016 været vores nye strategi: 3B - Sammen mod 2020. Den er blevet til
igennem en intens og samskabende proces med udformning, vedtagelse og efterfølgende implementering. Strategien definerer hovedlinjerne for 3B’s indsats de kommende år.
Samtidig med udviklingen af strategien har 3B haft fokus på at udvikle og strømline organisationen
og dermed den daglige drift og administration, så 3B’s cirka 12.000 boliger kan udgøre den bedst
mulige ramme for beboernes liv.
3B er dermed en organisation i forandring – med en ny strategi og mange organisatoriske tiltag,
der medfører ændringer de fleste steder i organisationen. Implementeringen og gennemførelsen
af disse tiltag vil præge 3B i de kommende år.
3B er samtidig i konstant dialog med kommunerne om at bidrage med nye proaktive boligformer,
der imødekommer behovet for tidssvarende boliger.
Ledelsen er tilfreds med de opnåede resultater i 2016, men der er fortsat behov for et markant
fokus på at udvikle organisationen i de kommende år. Derfor vil der i de kommende år være fokus
på:







Et attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Synlige og åbne fællesskaber
Gode muligheder for livsudfoldelse
Fremtidens Administration i 3B
Fremtidens Drift i 3B
Fremtidens Byggesager i 3B

Strategi: 3B - Sammen mod 2020
Repræsentantskabet vedtog i maj 2016 en ny strategi for 3B, og strategien er lidt utraditionelt udformet som et billede.
Formålet er at få en strategi, der både er godt forankret i beboerdemokratiet - og let at kommunikere.
Strategien blev derfor udviklet af organisationsbestyrelsen med inddragelse af både afdelingsbestyrelser og medarbejdere.
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Formålet med 3B – Sammen mod 2020 er at definere den overordnede retning for 3B i årene frem
til 2020.
Den overordnede vision er, at vi ”sammen skaber levende og mangfoldige fællesskaber”. Visionen
viderefører stolte traditioner helt tilbage fra 1927 med et solidt fokus på styrken i fællesskaber. En
boligforening, som samtidig formår at udnytte de mange forskellige ressourcer, en mangfoldig
boligforening indeholder.

Politisk niveau
Organisationsbestyrelsen konstituerede sig i juni 2016 i tre stående udvalg:




Forretningsudvalg
Byggeudvalg
Afdelingsudvalg

Det var en reduktion i antallet af udvalg, og samtidig blev det besluttet, at reducere antallet af møder i de enkelte udvalg. Formålet er at skabe tid og energi til at fokusere på udvikling af konkrete
løsninger i opgavegrupper.
Afdelingsudvalget er en sammenlægning af det tidligere Drifts- og Serviceudvalg og Demokrati- og
Kommunikationsudvalg. Formålet er at have et udvalg, der fokuserer samlet på boligafdelingerne.
Udover konstitueringen i de stående udvalg besluttede organisationsbestyrelsen at nedsætte en
række opgavegrupper.
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Opgavegrupper
Opgavegrupperne fungerer som hurtigt-arbejdende midlertidige politiske udvalg.
Formålet med opgavegrupperne er styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne og at skabe holdbare politiske løsninger og nyskabelse i 3B.
Opgavegrupperne skal tage fat i relevante udfordringer og opgaver samt komme med løsninger
på dem. Opgavegrupperne er midlertidige og kører, indtil den aftalte opgave er løst. Herefter nedlægges de, og organisationsbestyrelsen kan nedsætte nye opgavegrupper.
En opgavegruppe består af medlemmer fra afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelse, beboere, foreninger eller andre eksterne deltagere.
Det er organisationsbestyrelsen, der løbende bestemmer, hvilke opgavegrupper der nedsættes,
og hvem der sidder i dem. I første omgang er det besluttet at nedsætte følgende opgavegrupper:









Fremtidens Ydelser i 3B
Intern oprykning i 3B
Styring af renoveringssager
Øget brug af beboerlokaler
Roller, respekt og tillid
Bygningseftersyn og henlæggelser
Digitalisering og IT

Arbejdet med opgavegrupper er inspireret af den bevægelse, som også foregår i flere kommuner,
hvor samskabelse er på dagsordenen. Organisationsbestyrelsen og administrationen vil løbende
følge og evaluere arbejdet med opgavegrupperne.
Partnerskab med KAB
3B har en lang tradition for at samarbejde med andre boligforeninger og administrationsselskaber.
Eksempelvis har der i årevis været et samarbejde med blandt andre KAB om byggesager, fx AlmenBolig+. Derudover er 3B og Boligkontoret Danmarks hovedkontor på Havneholmen udtryk for
et ønske om at udnytte de synergier, der opstår, når store selskaber arbejder sammen.
I maj 2016 indgik 3B og KAB en strategisk partnerskabsaftale. Formålet er med baggrund i et historisk godt og tillidsfuldt samarbejde, at arbejde videre mod fælles investeringer og fælles udvikling.
I udgangspunktet er der tre hovedområder, hvor 3B og KAB vil fokusere den fælles indsats:




By – Bolig – Byggeri
Koordination – det lokale, kommunale perspektiv
Administration med fælles digitale løsninger

Særligt i forhold til samarbejdet om fælles digitale løsninger forventes partnerskabet at give store
gevinster. På den baggrund blev der i 2016 igangsat et større arbejde med at udvikle en fælles
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digitaliseringsstrategi, som skal være grundlaget for fælles udvikling og investeringer i de kommende år samt muligvis fælles IT-drift.
Compliance og forretningsgange
3B arbejder med compliance på alle niveauer. Oversat til dansk betyder compliance “efterlevelse
af krav”, uden at der refereres til specifikke krav. Grundprincipperne er:
1. Forventningsafstemning (bestilling)
2. Orienteringspligt (tilbagemelding)
3. Bekræft eller forklar (rapportering og opfølgning)
En væsentlig del af den første implementering af compliance var indførelsen af ’indstillinger’ til de
politiske udvalg og organisationsbestyrelsen i 2015, der sikrer klarhed over beslutninger og rammer.
I 2017 bliver 3B’s compliancemodel yderligere udviklet i form af en vedtaget fast struktur for såkaldte ’strategiske handleplaner’ og udarbejdelse af disse samt for afrapportering til politisk og
administrativ ledelse.
Rapporteringen skal bestå dels af afrapportering på de strategiske målsætninger og handleplaner,
3B’s politiske ledelse har vedtaget i forlængelse af strategien 3B – Sammen mod 2020, dels af
nøgletal for 3B’s kerneprocesser og drift.
I 2016 er alle forretningsgange på lønområdet og på huslejeområdet blevet opdateret, ligesom
arbejdet med nye rammer for prokura blev igangsat.
I 2017 vil der være fokus på at implementere et nyt sammenhængende system for forretningsgange samt påbegyndelse af en generel opdatering af retningslinjer og forretningsgange.
Beboertilfredshed
For de fleste beboere er ind- og fraflytning nogle af de tidspunkter, hvor 3B’s service og standarder er allervigtigst. For nye beboere er det samtidig førstehåndsindtrykket. Det er også vigtigt for
fraflyttere – og kan forme deres samlede billede af at bo i 3B. Derfor har 3B særlig fokus på kontinuerligt at følge tilfredsheden blandt ind- og fraflyttere.
I 2016 var den samlede tilfredshed ved indflytning på 90,5 pct. (1.053 indflytninger – svarprocent
på 49 pct.). Ved fraflytning var 82 pct. tilfredse med fraflytningssynet – og 80 pct. tilfredse med
servicen generelt i forbindelse med fraflytningen (1.043 fraflytninger – svarprocent på 34 pct.).
Ved fraflytning spørger 3B samtidig til beboernes generelle tilfredshed: 85 pct. har været tilfredse
med den 3B-bolig, de har boet i. 89 pct. har generelt været tilfredse med at være beboer i 3B.
3B laver undersøgelsen løbende henover året – og følger op på udviklingen.
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Bygge- og renoveringsprocesser
Arbejdet med optimering af 3B’s bygge- og renoveringsprocesser har været et særskilt fokus i
2016. Arbejdet er stadig i gang og fokus er fortsat at:









sikre gode kommunikation og beboerservice
sikre effektiv styring af rådgivere og entreprenører
sikre en ensartet sags-/projektstyringsstruktur
sikre en optimal risikostyring på afdelings- og sagsniveau
sikre optimale interne administrative grænseflader
sikre rettidig afslutning af byggesager
sikre udvikling af mere effektiv journaliserings- og dokumenthåndtering
sikre generel vidensdeling for blandt andet at reducere videnstab ved sagsoverdragelse

Gennemførte og kommende indsatsområder:
Sagsporteføljestyring i 3B’s administrative system UNIK:
Sagsporteføljen vurderes hver måned, hvor risikoen i hver enkelt sag vurderes i forhold til projekt,
økonomi og tid ved hjælp af ”trafiklys” (grøn – ingen bemærkninger, gul – projektet kører som helhed, men der er faktorer og/eller processer, som skal have ekstra opmærksomhed, rød – hurtig
aktion og risikovurdering og rapportering). På den måde fremgår budgetoverskridelser og lignende
tydeligt og tidligt i projekterne, og der er løbende overblik over sagerne.
Budgetstyring- og budgetopfølgningsmodel:
Budgetopfølgningsmodellen er fuldt implementeret på de byggesager, der er i gang, og er blevet
et væsentligt element i risikostyring på både sags- og afdelingsniveau.
I 2017 udvikles modellen videre, så den er specifikt tilpasset forskellige opgavetyper svarende til
sagsstyringsmodulet.
Sagsstyringsmodul via UNIK:
I tæt samarbejde med KAB er 3B i gang med at udvikle et specifikt sagsstyringsmodul i administrationssystemet UNIK. Det forventes at modulet med udgangen af 2017 er implementeret og
anvendes på alle byggesager.
Bygningseftersyn / Drift- og vedligeholdelsesmodul (DV-modul):
Der arbejdes fortsat med bygnings- og bygningsdelsregistrering, så samtlige afdelingers bygningsdele er registreret i UNIK. Det betyder, at 20-årige henlæggelsesplaner for samtlige afdelinger kan genereres automatisk. Den digitale registrering betyder samtidig, at det lovpligtige § 60eftersyn nu kan gennemføres digitalt for de afdelinger, der er i systemet.
Ultimo 2018 forventes samtlige afdelinger oprettet i administrationssystemet med oplysninger om
relevante bygningsdele. Det betyder, at al relevant viden om afdelingernes bygningsfysiske tilstand bliver tilgængelig for både afdelingsbestyrelsen, driften og administrationen.
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Samtidig med dette arbejdes der på at implementere digital aflevering af drift og vedligeholdelsesmateriale fra byggesag til driften, så al viden om vedligeholdelsesmæssige forskrifter tilknyttes
de relevante bygningsdele i systemet i et såkaldt DV-modul.
Det er 3B’s forventning, at DV-modulet kan implementeres sammen med sagsstyringsmodulet
ultimo 2017.
Basisbyggeprogram:
Organisationsbestyrelsen har sat udarbejdelsen af et basisbyggeprogram i gang, så 3B’s strategier og ambitioner for den samlede bygningsmasse fremgår tydeligt, når nye byggesager sættes i
gang. Det gælder både nybyggerier og renoveringssager.
På den måde sikres en bedre styring af blandt andet fremadrettet drift og vedligeholdelse gennem
bevidste strategier for valg af fx materialer på facader, tekniske løsninger mv.
Arbejdet med udarbejdelse af et basisbyggeprogram forventes afsluttet medio 2017.
Afsluttende byggeregnskab og efterregulering:
Der er nu udarbejdet et samlet overblik over sagsporteføljen på bygge- og renoveringssager, hvor
det tydeligt fremgår, hvilken fase det enkelte projekt er i. Målet er nu at arbejde med proceduren
for afslutning af byggesagerne, herunder udarbejdelse af det afsluttende byggeregnskab, håndtering af eventuelle efterreguleringstiltag og lignende.
Det er et prioriteret mål at få afsluttet de sidste ældre sager hurtigst muligt. Det gælder også efterreguleringstiltag. Arbejdet med efterreguleringstiltag forventes i øvrigt afsluttet ultimo 2017.
Opgavegruppe om styring af renoveringssager:
Opgavegruppens opgave består af to dele:
1) I administrationen er der et stort arbejde i gang med at styrke styringen af 3B’s byggesager, fx
bedre økonomistyring, aftaler med entreprenører og rådgivere og projektopfølgning. Dette arbejde
følger Byggeudvalget. Opgavegruppen er orienteret mod administrationens udviklingsarbejde i
forhold til overstående og har mulighed for at kommentere på det.
2) Det er vigtigt, at beboere og afdelingsbestyrelser oplever, at de bliver bedre informeret og inddraget i byggesagerne – og får en indsigt i og forståelse for, at der i renoveringssager ofte opstår
uventede problemer, som man skal løse i fællesskab. Opgavegruppens fokus er primært at få
styrket kommunikationen med beboere og afdelingsbestyrelser i byggesagerne.
Opgavegruppens produkt består af en ’handleplan’ for kommunikation i renoveringssager som
efterfølgende skal implementeres på alle byggesager.
Øvrige kommende indsatser:
Udover de nævnte indsatser, der allerede er i gang, er det planen, at der i løbet af 2017 skal ses
på optimering af følgende områder:
 Kommunikation og beboerservice (opgavegruppe handleplan)
 Kontraktstyring (rådgiver og entreprisekontrakter)
 Moderniseringssager (optimering af processer fx via rammeudbud eller lignende)
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Drift
Der blev fortsat i 2016 arbejdet med effektivisering af driften, særligt i form af driftssamarbejder.
Arbejdet viste, at det kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus, en stor indsats fra medarbejderne
og stærke understøttende systemer at realisere mulighederne og gevinsterne ved driftssamarbejde. Særligt i Urbanplanen, som er 3B’s største samdriftsområde, har der vist sig udfordringer med
at realisere de forventede gevinster og den forventede beboerservice.
Det fortsatte – og stigende – behov for at sikre en lav husleje, indføre nye muligheder for digitalisering og nye former for beboerservice samt en stigende medarbejderomsætning, særligt blandt
driftscheferne betød, at organisationsbestyrelsen primo 2017 besluttede at igangsætte projektet
’Fremtidens Drift’.
Kundeservice
Med henblik på at yde en bedre service og opnå effektiviseringsgevinster blev AnsøgerWEB implementeret i 2016, hertil blev NemID implementeret i juni 2016. Platformen giver ansøgere en
lettere adgang både til at søge boliger og opdatere sine valg.
Digitale lejekontrakter blev endvidere implementeret i 4. kvartal 2016.
Indkøb og udbud
I 2015 gennemførte indkøbsafdelingen udbud af flytteboliger for 11 boligafdelinger i samlet tre
rammeudbud.
I 2016 blev der udbudt istandsættelse af flytteboliger i tre afdelinger samt rengøring i en afdeling.
Derudover blev der gennemført supplerede udbud af istandsættelsesarbejde i fire afdelinger samt
udbud af skimmelbehandlinger og lovpligtig energimærkning.
Endvidere blev 3B’s revisionsydelse sendt i udbud, og der blev opnået en betydelig besparelse.
Udbud af istandsættelse af flytteboliger er fortsat højt prioriteret. Det er særligt på de ydelser, som
vedrører normalistandsættelse, at der ses en større besparelse, men det er svært at kapitalisere
en opnået besparelse, fordi det blandt andet afhænger af antal fraflytninger og boligernes stand.
Procentvis har besparelsen på normalistandsættelsens enhedspriser i afdelingerne dog ligget på
mellem 10 og 35 pct. i forhold til tidligere enhedspriser.
I 2016 har der også været fokus på - i samarbejde med Boligkontoret Danmark - at opnå stordriftsfordele ved at indgå samhandelsaftaler til brug for driften. Der er indgået i alt 12 aftaler på blandt
andet byggemarkedsprodukter, diverse serviceaftaler samt skadeservice.
Fremtidige indsatsområder
Fokus er fortsat at få gennemført udbud af istandsættelse af flytteboliger i de afdelinger, som endnu ikke har fået gennemført udbud. De fleste udbud vil bestå af flere afdelinger for at samle en
passende volumen, som gør det attraktivt for tilbudsgiverne at afgive konkurrencedygtige priser.
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Sideløbende udbydes rengøring for de afdelinger, som endnu ikke har været udbudt, og der forventes endvidere at komme enkelte genudbud. Udbuddene vil blive rullet ud i takt med de respektive afdelingsbestyrelsers godkendelse af igangsættelse.
Derudover forventes implementering af en ny proces for udbud af håndværkerydelser. Formålet er
ud over en besparelse at opnå en større gennemsigtighed.
Endelig vil der blive indgået flere fælles samhandelsaftaler som supplement til afdelingernes egne
aftaler.
Sociale indsatser
Der arbejdes intensivt med at udvikle socialøkonomiske aktiviteter i vores boligområder. 3B har
valgt både at støtte beboerinitiativer, der fremmer socialøkonomiske aktiviteter og fællesskaber i
boligområderne, samt at indgå i stærke partnerskaber med veletablerede socialøkonomiske virksomheder, der kan gøre en forskel for 3B’s beboere ved at skabe liv, nye funktioner og jobmuligheder.
3B arbejder blandt andet for at der etableres et socialøkonomisk café/familiehus i Kokkedal, et
mobilt kaffesalg i Remiseparken i Urbanplanen, en genbrugsbutik og et socialøkonomisk autoværksted i Folehaven. I 2016 afholdt 3B et aktionsværksted hvor beboerentreprenører fik inspiration og rådgivning af veletablerede socialøkonomiske iværksættere.
3B tænker også socialøkonomi i nye byggeprojekter som en mulighed for at skabe liv og rummelige arbejdspladser. På Amager samarbejder 3B fx med Bybi om at udvikle et oplevelsescenter
med fokus på honningproduktion og biprodukter. Det giver også mulighed for at tænke andre partnere i projektet, der har fokus på naturprodukter og madproduktion i byen.
Endelig vil 3B sætte fokus på socialt ansvar i vores forretningsmodel ved at give de af vores beboere, der har svært ved at få en fod ind på arbejdsmarkedet, nye muligheder.
3B er for eksempel i gang med at etablere en rengøringsenhed i Kokkedal i samarbejde med Fredensborg Kommune. Her får lokale borgere mulighed for at rengøre trapper, vaskerier og selskabslokalet i timelønnede deltidsjobs, der vil fungere som springbræt til arbejdsmarkedet.
Der er også fokus på lokal beskæftigelse og praktikpladser i alle nye større renoverings- og byggesager. Det sker ved at integrere lokal beskæftigelse i udbudsmaterialet og indgå samarbejdsaftaler med byggefirmaer.
I forhold til boligsociale indsatser i udsatte boligområder administrerer 3B fire boligsociale helhedsplaner. De tre af områderne har fået udarbejdet nye helhedsplaner i 2016 – nærmere bestemt Kokkedal på Vej (Egedalsvænge), Surf Valby (inkl. blandt andre Folehaven) og Høje Gladsaxe. I alle tre planer er der skærpet fokus på samarbejde med kommunerne og på indsatser der
har dokumenteret virkning. I 2017 fornyes den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen.
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Dokumentationspakke og styringsdialog
Igen i 2016 var dokumentationspakke og styringsdialog et fokusområde.
Dialogen med kommunerne er vigtig, og samtidig er dokumentationspakken en stor del af 3B’s
egenkontrol. 3B prioriterer derfor at få input fra mange sider som udgangspunkt for en grundig og
fyldestgørende dialog.
I 2016 fik alle afdelingsbestyrelser administrationens udkast til høring. På den måde fungerer dokumentationspakken også som et aktivt dialogværktøj mellem den lokale drift og det lokale beboerdemokrati.
Kommunerne har gradvist rykket styringsdialogen, så styringsdialog 2016 med en enkel undtagelse (Fredensborg Kommune) først afvikles i 1. halvår 2017. Generelt er konklusionen ved styringsdialogmøderne, at 3B og kommunerne har et godt og gensidigt konstruktivt samarbejde.
Persondata
3B har fokus på at beskytte persondata og indledte i 2016 et samarbejde med Boligkontoret Danmark og Lejerbo omkring øget professionalisering af håndtering af persondata. Projektet løber
frem til december 2017.
Målet er at etablere faste arbejdsgange der sikrer, at persondata bliver håndteret korrekt, og at de
er i fuld overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj
2018.

Forvaltningsrevision 2016
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PUNKT 6
Indstilling – Afdelingsregnskaber 2016 (B)

Afdelingsregnskaber 2016 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Afdelingsudvalget den 3. maj 2017
- 10. maj 2017 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdelingsregnskaber for 2016.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at afdelingsregnskaber for 2016 for de afdelinger, hvor det er afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, der behandler regnskaberne, godkendes, under forudsætning af godkendelse af afdelingsbestyrelse/afdelingsmøde, jf. bilag 1.

2.

at afdelingsregnskaber for 2016 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 3 og 4.

Problemstilling/Løsning
Reviderede afdelingsregnskaber for 3B’s afdelinger for 2016 er vedlagt som bilag 1.
Overordnede konklusioner for afdelingsregnskaberne for 2016:



Der er samlet udarbejdet 101 regnskaber, heraf er seks byggebalancer.



71 regnskaber udviser et overskud og 19 regnskaber udviser et underskud.



Seks afdelinger har fået et resultat som udgør mere end +/- 10 pct. af de samlede udgifter
(se bilag 2).



Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.



Revisionen har givet anledning til:
-

Et forbehold omkring et byggeregnskab i 1036 Midgård, der endnu ikke er færdigt fordi
Ballerup Kommune grundet forsikringssag har givet fristforlængelse for indberetning af
byggeregnskab.

-

En supplerende bemærkning omkring 3273 Egelunden Erhverv som handler om at 3B
Erhvervsudlejning A/S ikke har økonomisk mulighed for at betale en leje svarende til
balancelejen.

-

Bemærkning i protokol om at revisionen finder proceduren omkring likvide beholdninger
i afdelingerne uhensigtsmæssige og har drøftet forslag til ændringer med den daglige
ledelse.

-

bemærkning i protokol omkring individuelle forbedringsarbejder, hvor der er hensatte
beløb, som skal vurderes i forhold til eventuel regulering.

Som bilag 2 er vedlagt et notat der uddybende gennemgår væsentlige forhold i årsregnskaberne.
I bilag 3 er afdelinger uden afdelingsbestyrelser oplistet og i bilag 4 er disse afdelingers regnskaber
samlet.

Økonomi
Den samlede økonomi fremgår af bilag 1.

Videre proces
Fra april 2017 udsendes regnskaberne til afdelingsbestyrelserne til godkendelse. De fleste afdelinger får gennemgået regnskaberne på et budgetformøde, mens nogle afdelinger har separate afdelingsbestyrelsesmøder til at gennemgå regnskaberne. Afdelingerne 1015 Egeløvparken, 3034 Vestergården 1 og 3047 Hedelyngen afholder særskilte afdelingsmøder, hvor beboerne skal godkende regnskaberne. 3B’s øvrige afdelinger orienteres om regnskaberne på afdelingernes ordinære
afdelingsmøder i efteråret 2017, hvor afdelingsbudgettet ligeledes skal godkendes.

Bilag
1. Oversigt afdelingsregnskaber 2016.
2. Notat - afdelingsregnskaber 2016.
3. Oversigt afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2016.
4. Afdelingsregnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2016 og byggebalancer
1. 1017 Sønderlundsvej Børneinstitution
2. 1020 Børneinstitutionen Anishaven
3. 1024 Herlev Skole Motionssal
4. 1025 Herlev Skole, Områdekontor
5. 1026 Bofællesskab
6. 3045 Egedalsvænge
7. 3073 Egelunden
8. 3273 Egelunden, Erhverv
9. 3075 Bostedet Amagerfælledvej
10. 3175 Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer
11. 6092 Dannebrogsgade
12. 6192 Dannebrogsgade, serviceareal
13. 6193 Bogfinkevej, serviceareal
14. 6096 Ved Krattet
15. 6097 Ellehjørnet

16. 1035 Hørgården 3, byggebalance
17. 1135 Hørgården 3, servicearealer, byggebalance
18. 1037 Kløverbladsgade, byggebalance
19. 1038 Skovkvarteret, byggebalance

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget spurgte ind til, hvorfor nogle afdelinger ikke havde afdelingsbestyrelser. Administrationen bemærkede at det primært var i afdelinger med en særlig udsat beboersammensætning,
at der opleves problemer med at vælge en afdelingsbestyrelse, men at man fra administrationens
side løbende forsøger at få valgt en afdelingsbestyrelse.
Afdelingsudvalget godkendte herefter indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Bilag 1. Oversigt afdelingsregnskaber 2016

Boligforeningen 3B

Afdelinger som har et resultat mindre end 5%
af de samlede udgifter

Regnskaber

Afdelinger som har et resultat mellem 5% 10% af de samlede udgifter

For perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Afdelinger som har resultat over 10% af de
samlede udgifter
(beløb i hele tusind kr.)

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1011 Toftegård

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

444 40.485

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
1,10% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer

ud med et overskud. Den primære årsag er
en stor besparelse på løn til driftspersonale
m.v. Dette skyldes, at der er ændret i
medarbejdersammensætningen, i forhold til
hvad der var forventet ved udarbejdelsen af
budgettet. Heriblandt har der været en stilling
som teknisk varmemester, som ikke er blevet
genbesat, da man afventer samdrift i
området. Derudover har afdelingen fået
højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet
en renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.

1012 Herlevgårdsvej

286

3.022

9,46% Der har i afdelingen været en renovering, der

har medført besparelser på forskellige poster.
Forbruget på el er blevet lavere end forventet
i budgettet, og udgifterne til trappevask blev
ikke afholdt i byggesagens periode.
Derudover er udgifterne til almindelige
vedligeholdelsesarbejder blevet lavere end
forventet i budgettet. Samtidig har der været
besparelser på administrationshonorar samt
lokalt driftsbidrag, idet afdelingen i
forbindelse med renovering af blok 2 har fået
sammenlagt nogle lejemål, og derved har
fået 9 enheder mindre ved beregningen end
det budgetterede.
1013 Herlev Torv

-17

710

-2,39% Den primære årsag til afdelingens underskud

er et forhøjet vandforbrug. Vandforbruget har
været stigende med ca. 400 m³ årligt de
seneste par år. Herudover har der været et
merforbug på løn til driftspersonale m.v. på
grund af ændringer i
medarbejdersammensætning samt ændret
feriepengeberegning. Disse merudgifter
modsvares til dels af højere renteindtægter.

1

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1113 Ejerforeningen Herlev Torv

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

0

Total
drift

404

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
0,00% De væsentligste årsager til, at regnskabet

udviser et overskud, er, at der har været store
besparelser på almindelig vedligeholdelse
samt periodisk vedligeholdelse og fornyelser,
da ejerforeningen afventer afklaring om
byfornyelse af Herlev Bymidte, og derfor ikke
har udført så mange arbejder. Disse
besparelser modsvares til dels af højere
udgifter på vand samt løn til driftspersonale
m.v. Vandforbruget har været stigende med
ca. 400 m³ årligt de seneste par år, og
merforbuget på løn til driftspersonale m.v.
skyldes ændringer i
medarbejdersammensætning samt ændret
feriepengeberegning. I 2016 har vi ændret
princip for beregning af
feriepengeforpligtigelse, så vi på den måde
får en mere nøjagtig beregning af de udgifter
afdelingen har, når medarbejderne holder
ferie. Det betyder, at udgiften til denne post er
blevet højere end budgetteret. Fremover vil
denne beregning benyttes og vil derfor ikke
have lige så store udsving som i 2016.

1014 Martins Gård

1015 Egeløvparken

2

92 10.695

1.031 19.430

0,86% Der er flere årsager til at regnskabet viser et

overskud. De primære årsager er, at
afdelingen har indfriet et lån med hjælp fra
reservefondsandele, og indekslån har været
stabile, så det har ikke været nødvendigt at
indbetale til Nybyggerifonden. Derudover har
der ikke været et så stort behov for juridisk
assistance i året. Samtidigt skal det nævnes,
at rentesatsen for mellemregningen med
Boligforeningen 3B har været højere end
forventet, og dette har medført flere
renteindtægter.
5,31% De primære årsager til, at afdelingens
regnskab udviser et overskud, er, at
afskrivning fra 2015 på arbejdet "Vinduer og
havefacader" er blevet tilbageført i 2016.
Samtidig er ejendomsskatterne forblevet
uændrede i 2016 i forhold til 2015. Derudover
kom der yderligere lejeindtægter, da der i
2016 blev opført flere carporte til udlejning
samt kontraktmæssige ændringer på
erhvervenes leje, der ikke var budgetteret.
Desuden fik afdelingen flere renteindtægter
på mellemregningen med Boligforeningen 3B,
idet afkastet blev på 2% i stedet for
budgetteret 1%.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift

1016 Dortheavej

224

4.791

4,68% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagerne er, at ejendommens
anskaffelsessum er blevet nedsat, og dermed
falder beboerbetalingen på lån i ejendommen.
Derudover har der ikke været nogen stigning i
afdelingens udgifter til ejendomsskat. Desuden
har der ikke været behov for anden renholdelse i
afdelingen, og der har været betydelig færre
udgifter til almindelige vedligeholdelse. I 2016 har
afdelingen fået flere renteindtægter, og der har
samtidig været indtægter fra salg af el fra
solceller.

1017 Sønderlundvejs
Børneinstitution

-58

992

-5,85% Den primære årsag til, at afdelingen kommer ud
med et underskud, er at tagkonstruktion på
liggerum var begyndt at rådne og udvikle
skimmelsvamp, hvorfor udskiftning var nødvendig.
Dette har været ensbetydende med en merudgift
på den almindelige vedligeholdelse. Modsat har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1% af
afdelingens formue, men det samlede afkast blev
på 2%.

1018 Hjortegården

174 86.808

0,20% Der er flere årsager til, at afdelingens regnskab
udviser et overskud. Heraf kan nævnes, at
afdelingens udgifter til ejendomsskatter er
uændrede fra 2015 til 2016, hvorimod der var
forventet en stigning på 6%. Samtidig har der ikke
været det budgetterede behov for almindelig
vedligeholdelse. Derudover har afdelingen fået
højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.

2.513

8.126

30,93% Resultatet skyldes hovedsagligt, at afdelingen har
fået tilbagebetalt ejendomsskat og afsavnsrenter
for årene 2013 og 2014. Derudover har afdelingen
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%. Derimod har
afdelingen haft større udgifter til ejendomsskat, da
ejendoms- og grundværdien ikke er blevet nedsat
som forventet.

52

1.186

4,38% At afdelingen kommer ud med et overskud
skyldes, at der ikke har været behov for almindelig
vedligeholdelse i året. Derudover har afdelingen
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.

1019 Teglværkshaven

1020 Børneinstitutionen
Anishaven

3

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1023 Herlev Skole

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift

142

5.113

2,78% Der er flere årsager til at afdelingen har fået et
overskud. Den største årsag er, at
underskudsdækning fra kapitaltilførselskontoen for
2015 er reguleret. Herudover var der forventet en
stigning på ejendomsskatter, men opkrævningen
var uændret i forhold til 2015. Derudover har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1% af
afdelingens formue, men det samlede afkast blev
på 2%.

1024 Herlev Skole, Motionssal

17

222

7,66% Årsagen til årets overskud skyldes, at der i budget
2016 var indregnet indbetaling til
Nybyggerifonden. Da afdelingen ikke modtager
offentlig støtte til lån, bliver kommunens andel af
udgifter til lån ikke reguleret, og der skal derfor
ikke betales til Nybyggerifonden. Derudover har
der været færre uforudsete udgifter til almindelig
vedligeholdelse. Samtidig har afdelingen fået
højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.

1025 Herlev Skole, Inspektør/mødelokale

-63

120

-52,50% Årets underskud skyldes, at lejemålet er lejet

1026 Bofællesskab

1027 Søagerpark

1028 Kongsgården

4

ud til eksternt erhverv med et lejetab. Det vil
sige, at der nu udlejes efter markedsleje og
ikke balanceleje.
5,25% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer
ud med et overskud. Den primære årsag er
en besparelse nettokapitaludgifterne. I
budgettet var der indregnet andel til
Nybyggerifonden, men der afsættes ikke
yderligere, da afdelingen er blevet opkrævet
negativ støtte i året. Derudover har afdelingen
fået højere renteindtægter. Dette skyldes, at
der i budgettet var forventet en renteindtægt
på 1% af afdelingens formue, men det
samlede afkast er blevet på 2%.

21

400

151

5.820

2,59% Årets overskud skyldes primært, at efter

2.858

landsbyggefonden har beregnet afdelingens
beboerbetaling, har det vist sig, at bidraget til
nybyggerifonden er lavere end budgetteret.
Derudover har der været færre lønudgifter
grundet nyt samarbejde med hedelyngen og
højere renteindtægter fra mellemregningen
med Boligforeningen 3B.
0,56% Der er flere årsager til, at regnskabet viser et
overskud. Den primære årsager er, at
afdelingen har modtaget mere i
ydelsessikring end budgetteret. Derudover
skal det nævnes, at rentesatsen for
mellemregningen med Boligforeningen 3B har
været højere end forventet, og dette har
medført flere renteindtægter.

16

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1029 Møllergården

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

24

Total
drift

967

1030 Sundholm Syd

208

4.752

1031 Taastrup Torv

7

2.267

1032 Opgangsfællesskabet
Taastrup Torv

1035 Hørgården 3
1135 Hørgården 3 Serviceareal
1036 Midgård

1037 Kløverbladsgade
1038 Skovkvarteret
1039 Teglholmen

1

1.147

0
0
171

1.147
598
2.371

0
0
0

20
-

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
2,48% Overskuddet skyldes, at udgifterne til vand

har været budgetteret for højt i forhold til
afdelingens reelle forbrug. Derudover har
behovet for almindelig vedligeholdelse været
væsentligt lavere end forventet.
4,38% De største årsager til, at afdelingen har fået et
overskud, skyldes, at udgifterne til lån er
blevet lavere end forventet, samtidig er
afdelingens ejendomsvurdering nedsat, og
det har betydet en besparelse på
ejendomsskatterne. Derudover har afdelingen
fået en større renteindtægt end forventet, da
renten er blevet 2% i stedet for 1%
0,31% Overskuddet skyldes, at grundværdien på

ejendommen er nedsat fra 2015 til 2016.
Derudover har afdelingen fået indtægter på
parkeringsafgifter, og dette var ikke indregnet
i budgettet. Det skal dog nævnes, at der har
været en højere udgift til ejerforeningen for
2015, der er kommet ind i regnskabet som en
korrektion.
0,09% Overskuddet skyldes, at grundværdien er
nedsat fra 2015 til 2016. Derudover har
afdelingen fået indtægter på
parkeringsafgifter, og dette var ikke indregnet
i budgettet. Det skal dog nævnes, at der har
været en højere udgift til ejerforeningen for
2015, der er kommet ind i regnskabet som en
korrektion.
Byggebalance
Byggebalance
7,21% Udlejningsbudgettet for regnskabsperioden er
baseret på tidlligere erfaringer fra lignende
afdelinger, og der er derfor større udsving på
flere poster.
Den primære årsag til afdelingens overskud
skyldes, primært besparelser fra 1. kvartals
låneydelse. Samtidig har udgifterne til
ejendomsskat og renovation været lavere end
forventet, mens udgifter til fælles
energiforbrug og målerpasning først afregnes
med et års forskydelse.
Byggebalance
Byggebalance
Byggebalance

5

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1041 Toftegård Tag

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

0

Total
drift

2.494

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
0,00% Der er flere årsager til at afdelingens

årsregnskab udviser et overskud. Den
primære årsag er, at rentesatsen for
mellemregningen med Boligforeningen 3B har
været højere end forventet, og dette har
medført flere renteindtægter. Derudover har
afdelingen haft besparelse på udgifterne til
ejendomsskatter, renovation, løn til
driftspersonale samt almindelig
vedligeholdelse. Samtidig med at det ikke har
været nødvendigt med den budgetterede
merudgift på de planlagte og periodiske
vedligeholdelse og fornyelser. Til sidst skal
nævnes, at afdelingen ikke har haft behov for
at øge driftslånet med kr. 370.000 i
Boligforeningen 3B, hvilket var forventet ved
udarbejdelsen af budgettet.
3031 Danalund

3032 Folehaven

200 19.423

1.910 68.256

1,03% Overskuddet skyldes hovedsageligt, at der ikke
har været udgifter til uforudsete arbejder på den
almindelig vedligeholdelse. Derudover har
afdelingen haft en besparelse på ydelserne til
forbedringsarbejderne, da der er blevet
omlagt/konverteret to lån. Samtidigt har afdelingen
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%. Afdelingen har
haft højere udgifter til lønninger og fælles vand,
mens malerarbejdet ved blandt andet
indgangspartier har været dyrere end forventet.
Ligesom arbejdet med varme i de første blokke,
har kostet mere end budgetteret.

2,80% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Den primære årsag er, at
renteafkastet af afdelingens mellemregning
med Boligforeningen 3B blev på 2% mod
budgetteret 1%. Afdelingen har derfor fået en
større renteindtægt end budgetteret. En
anden vigtig årsag er, at afdelingen har haft
betydelig færre udgifter vedrørende løn til
driftspersonale end forudsat i budgettet, som
skyldes at der i en periode har været en
stilling, som ikke har været genbesat.
Derudover har afdelingen haft en besparelse
på udgifter til renovation og vand, grundet
lavere renovationsgebyrer samt en lavere pris
på vand end budgetteret. Der er også
udbetalt kreditforeningsoverskud vedrørende
nominallån og nettokapitaludgifterne er derfor
blevet lavere end budgetteret.

6

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3033 Bærhaven

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

160

Total
drift

5.065

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
3,16% De er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. En af årsagerne er, at der har
været mindre udgifter til ejendomsskatter i
regnskabsåret end budgetteret. Da
ejendommens grundværdi er uændret, har
der ikke været nogen stigning i afdelingens
ejendomsskat fra 2015 til 2016. Vi havde
budgetteret med en stigning på 6%.
Derudover har der været lavere udgifter til
drift af fællesvaskeri, drift af møde og
selskabslokaler samt lavere udgifter til juridisk
assistance end budgetteret. Der har været
betydelig færre udgifter til almindelig
vedligeholdelse end de tidligere år.
Tilgengæld har afdelingen fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.
3034 Vestergården 1

-109 13.525

-0,81% Der er flere årsager til at afdelingen kommer

ud med et underskud. Der har i året været et
merforbrug på udgifter til samdriften Herlev
Midt. Dette giver udslag både på løn til
driftspersonale og ejendomskontoret, hvor
der ikke har været indregnet udgifter til
husleje. Dette bliver dog tildels modsvaret af
lejeindtægter, da ejendomskontoret er
beliggende i afdelingen. På udgifterne til
almindelig vedligeholdelse har der været
uforudsete arbejder på lofter, der ikke var
budgetteret på planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser.
3035 Vestergården 2

104 19.102

0,54% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen i
2016 har fået en højere renteindtægt, da
afdelingens byggesager er blevet
renteberegnet. Rentesatsen har været 2% i
forhold til forventede 1%. Samtidig har
ejendommens grundværdi været uændret,
hvilket har betydet, at der ikke har været
nogen stigning i afdelingens ejendomsskat fra
2015 til 2016. Vi havde budgetteret med en
stigning på 6%. Derimod har afdelingens
udgift vedrørende løn til driftspersonale været
højere, da der i budgettet var indregnet
fordeling af en medarbejder. Denne
medarbejder er ikke længere fordelt til andre
afdelinger, og samtidig er der øget
bemanding i forhold til budgettet. Derudover
er der i 2016 ændret princip for beregning af
feriepengeforpligtigelsen.

7

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3036 Højstensgård

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

2.717 30.757

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
8,83% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afskrivning
af forskellen mellem udgifter på lån og
indtægter foretaget i 2014 og 2015
vedrørende tagrenovering, er tilbageført og
indtægtsført i afdelingen. En anden årsag er,
at afdelingens ejendomsskat ikke er steget
fra 2015. Vi havde indregnet en stigning på
6%. Derudover har afdelingens udgift til vand
været lavere, da prisen og forbruget har
været lavere end forventet. Samtidig har
afdelingen fået 2% i renteindtægter af
mellemregningen med Boligforeningen 3B,
mens der var budgetteret med 1%.
3037 Høje Gladsaxe

388 31.935

1,21% De primære årsager til afdelingens overskud

er en besparelse på vandudgifter og flere
renteindtægter. Der har været et fald i
vandforbruget og ydermere er vandprisen
faldet med 7% i 2016 i forhold til 2015.
Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter fra 3B, idet afkastet i 2016
blev væsentlig bedre end forventet. Det
samlede afkast blev på 2%, mens der i
budgettet var forventet en renteindtægt på
1%.
3038 Søbyvej

3039 Remisevænget Øst

8

2.033

7,67% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. En af årsagerne er, at der ikke afskrives
på forbedringsarbejdet vedrørende opsætning af
vandmålere, som budgetteret, da arbejdet ikke
blev iværksat i 2016. Det forventet udført i 2017.
Der har også været betydelig færre udgifter til
almindelig vedligeholdelse end budgetteret,
grundet færre uforudsete udgifter. Derudover har
der været lavere udgifter til ejendomsskatter,
renovation og eludgifter, end forventet. Afdelingen
har også fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1% af
afdelingens formue, men det samlede afkast blev
på 2%.

1.791 54.999

3,26% Der er flere årsager til, at afdelingen får et
overskud. I budgettet for 2016 var det forventet, at
omprioriteringssagen var godkendt af Københavns
Kommune, og at lån til restfinansieringen blev
hjemtaget. Det er ikke sket og vil først ske i løbet
af 2017. Der har samtidig været færre udgifter til
ejendomsskatter, da grundværdien er uændret fra
2015 til 2016. Derudover har der været en
besparelse på udgifter til løn, da afdelingen er
indgået i Urban samdrift.

156

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3040 Remisevænget Vest

3041 Remisevænget Nord

3044 Måløv Park

3045 Egedalsvænge

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

226 26.505

1.101 32.246

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
0,85% Resultatet skyldes hovedsageligt at

afdelingen har fået større renteindtægt på
mellemregning med Boligforeningen 3B end
forventet. Der er foretaget regulering af
forbedringslejeforhøjelse vedrørende kloak
fra år 2015. Samtidig har der ikke har været
behov for almindelig vedligeholdelse, da alle
udgifter har været indregnet i langtidsplanen.
Dette opvejes dog til dels af, at der i budgettet
ikke var medregnet den ekstraordinære
lønudgift, som udskiftning i personalet har
medført.
3,41% Der er flere årsager til, at afdelingen får et
overskud. I budgettet for 2016 var det
forventet, at U2 renoveringen var godkendt af
Københavns Kommune og lån til
restfinansieringen blevet hjemtaget. Dette vil
først ske i løbet af 2017. Samtidig har der
været en besparelse på udgifter til løn, da
afdelingen er indgået i samdrift.

335 23.570

1,42% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Der har været færre udgifter vedrørende
løn til driftspersonale, hvor der i 2016 har været
budgetteret med en ekstra medarbejder, men
behovet har været mindre end antaget, hvilket har
givet en besparelse. Der har været betydelig færre
udgifter end de tidligere år til almindelige
vedligeholdelse, og også udgifter til
ejendomskontoret har været lavere. Samtidig er
der blevet ekstraorinært afskrevet på
underfinansiering af belægningsarbejde.
Indtægterne i afdelingens vaskeri har været lavere
i 2016, hvilket også delvis hænger sammen med
de lavere udgifter til el og vand. Tilgengæld har
der været korrektioner fra tidligere år, vedrørende
tilbagebetaling af ejendomsskat for 2014 og 2015
fra Ballerup Kommunes institution, samt
tilbagebetaling fra Ballerup forsyning for
vandforbrug fra 2000 til 2014, der fejlagtigt er
blevet opkrævet dobbelt.

-880 45.369

-1,94% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer ud
med underskud i 2016. Lønudgifterne har været
højere end budgetteret, idet der er sket en
ændring i medarbejdersammensætningen samt
udbetalinger til vagttelefon. Derudover har der
været højere udgifter til trappevask, da firmaet,
der vandt udbuddet i 2015, valgte at stoppe, og
det tidligere firma blev hyret igen. Desuden var der
i de første måneder af 2016 behov for at hyre et
eksternt firma til at stå for indsamling af
husholdningsaffald og storskrald på grund af
manglende personaleressourcer. Udgifterne til
ejendomskontoret blev ligeledes højere, da et
strakspåbud fra Arbejdstilsynet gjorde, at der
skulle etableres ventilation i værkstedet.

9

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3046 Hammelstruphus

3047 Hedelyngen

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

106

Total
drift

4.492

52 13.686

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
2,36% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. De primære årsager er, at der var
budgetteret med en stigning i ejendomsskatterne,
der dog har været uændret. Samtidig har der
været færre udgifter til almindelig vedligeholdelse,
der opvejes af øgede udgifter til
feriepengeforpligtelser og merudgifter i forbindelse
med medarbejderrokade. Derudover har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1% af
afdelingens formue, men det samlede afkast blev
på 2%.
0,38% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagerne er, at
afdelingens grundværdi ikke er steget, og
derfor har udgiften til ejendomsskat være
uændret fra 2015 til 2016. Samtidig har
afdelingen fået 2% i renteindtægt af
mellemregningen med Boligforeningen 3B
mod budgetterede 1%, og der har været en
besparelse på vand, da afdelingens
vaskemaskiner er mere energibesparende
end de tidligere maskiner. I 2016 har der dog
været højere udgifter til løn til driftspersonale,
som primært skyldes, at der er ændret
beregningsmetode for feriepengene.
3050 Rådmandsbo

3051 Østerhøj

3052 Vestergården 3

10

8

4.302

0,19% Årets overskud skyldes, at der har været
lejeindtægter på udlejning af grund til byggeplads
og højere indtægter vedrørende drift af
fællesvaskeri og renteindtægter, som ikke har
været budgetteret. Det modsvares dog af, at der
ikke har været tilstrækkelige henlæggelser til at
dække planlagt og periodisk vedligeholdelse.

-83

8.631

-0,96% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Den største årsag er at vandforbruget
et steget i forhold til tidligere år, samtidig er pris for
spildevandsafledning også steget i forhold til
forventet i budgettet. Dette modsvares af en
besparelse på ejendomsskatterne, efter at
afdelingen har fået medhold i en skatteklage.
Derudover har afdelingens renteindtægt af
mellemregning med Boligforeningen 3B været på
2% mod budgetteret 1%. Til sidst skal nævnes af
der er sket en regulering af forbedringslejen
ventilation for 2013 og 2014 og der har været
afsat for meget honorar til advokat i skatteklagen.

26

2.428

1,07% Årets overskud skyldes primært, at der i budgettet
var indregnet en andel til Nybyggerifonden, men
dette har ikke været nødvendigt, da lånet er
færdigbetalt i 2016. Derudover har afdelingen fået
2% i renteindtægt af mellemregning med
Boligforeningen 3B mod budgetteret 1%.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3053 Elmehaven

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

191

Total
drift

3.999

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
4,78% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer

ud med et overskud. Den primære årsag er,
at afdelingen har fået en besparelse på
udgifterne til renovation, fordi Københavns
Kommune har sat renovationsgebyrerne ned.
En anden årsag er, at der har været mindre
behov for udgifter til almindelige
vedligeholdelse på uforudsete udgifter end
budgetteret. Udover det har afdelingen ikke
haft udgifter til juridisk assistance i
regnskabsåret. Til gengæld har afdelingen
fået højere renteindtægter end budgetteret.
3B investerer alle boligafdelingernes og
boligorganisationens formue i en fælles
forvaltning samt indestående på bankkonti.
Afkastet blev i 2016 væsentlig bedre end
forventet. Det samlede afkast er på 2%. I
afdelingernes budget var der forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue
(positive mellemregning med 3B). Det
betyder, at der er overskud på denne post.
3153 Elmehaven Netto

3054 Vinhaven

3055 Dyvekevænget

3056 Egegade

-19

129

728

4.930

0 14.368

12

654

-2,61% De to største årsager er, at der i 2016 har

været højere udgifter til løn til driftspersonale,
som primært skyldes, at der er ændret
beregningsmetode for feriepengene.
Derudover har der været en ændring i
medarbejdersammensætningen.
2,62% Årets overskud skyldes primært, at der har
været et mindre forbrug på almindelig
vedligeholdelse og besparelse på
ejendomsskatten, da ejendommens
grundværdi er uændret. Samtidig har
renteindtægterne af mellemregningen med
Boligforeningen 3B været højere end
budgetteret.
0,00% Det skyldes, at boligafdelingen har fået et
driftsstøttelån af Boligforeningen 3B. Der var
forventet et lån på kr. 510.066, men der var kun
behov for et lån på kr. 368.626. Den primære
årsag til et mindre driftsstøttelån skyldes at, der
har været besparelser på udgifterne til lån,
ejendomsskatter, lønninger og almindelig
vedligeholdelse. Dog har afdelingen samtidig haft
øgede udgifter til juridisk assistance til
beboersager.
1,83% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer ud
med et overskud. Dette skyldes primært, at der
ikke har været så meget behov for almindelig
vedligeholdelse. Derudover har afdelingen fået
højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3057 A.F. Beyersvej

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

46

Total
drift

3.005

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
1,53% Der er flere væsentlige grunde til, at

afdelingens regnskab viser et overskud. En af
årsagerne er, at udgifter til ejendomsskatter
har været lavere end budgetteret. I budgettet
var der indregnet en stigning, men dette har
ikke været aktuelt, da udgifterne til grundskyld
har været uændret. En anden vigtig grund er,
at der har været færre udgifter til fællesvand,
da der er forbrugt mindre. Til sidst skal
nævnes, at afdelingen har fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.

3058 Prangerhuset

84

5.186

1,62% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. De primære årsager er, at der
har været flere indtægter til afdelingens
fællesvaskeri og selskabslokale end
forventet. Samtidig har afdelingen fået 2% i
renteindtægt af mellemregningen med
Boligforeningen 3B mod budgetterede 1%, og
behovet for almindelig vedligeholdelse
generelt har været mindre end budgetteret.
Derudover har der ikke været et behov for
juridisk assistance. I 2016 har der dog været
højere udgifter til løn til driftspersonale, som
primært skyldes, at der er ændret
beregningsmetode for feriepengene.
3061 Ved Rosenhaven

126

3.867

3,26% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. De primære årsager er, at der
har været færre udgifter til almindelig
vedligeholdelse end forventet. Samtidig har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%. Til sidst skal nævnes at
afdelingen fået tilbagebetalt ejendomsskat fra
2004-2013, som følge af en ankesag.

3064 Grønhøj

12

-51

4.304

-1,18% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Den primære årsag er, at der i 2016 er
ændret princip for beregning af
feriepengeforpligtigelse, så vi på den måde får en
mere nøjagtig beregning af de udgifter afdelingen
har, når medarbejderne holder ferie. Det betyder,
at udgiften til denne post er blevet højere end
budgetteret. Samtidig har udgifterne til
vedligeholdelse af selskabslokalet blevet dyrere
end budgetteret, da gulvet i beboerhuset er blevet
udskiftet i følge aftale med bestyrelsen.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3065 Guldbergsgade

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

81

Total
drift

1.351

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
6,00% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer

ud med et overskud. Dette skyldes primært,
at der ikke har været behov for almindelig
vedligeholdelse, samt udgifter til gårdlauget
har været lavere end forventet. Derudover har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%.
3067 Jægerbo

-2

1.431

-0,14% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er at vi har ændret
beregningsmetoden for feriepengene og at
gulvene i selskabslokalet er blevet slebet og
lakeret. Dette udlignes dog til dels af, at
afdelingens mellemregning med Boligforeningen
3B, har været højere end forventet, samtidig med
at renteindtægten har været på 2% af
mellemregningen mod budgetterede 1%.

3069 Solsikken

7

1.985

0,35% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. De primære årsager er, indtægterne på
korrektioner fra tidligere år vedrørende udgifter til
køb af tørretumbler i 2015, der i 2016 er blevet
dækket af henlæggelserne, samt et tilskud fra
Nodea fonden til nye havemøbler. Derudover har
afdelingen også fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1% af
afdelingens formue, men det samlede afkast blev
på 2%.

3070 Valmuen

-7

1.970

-0,36% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Den primære årsag er, at
ydelsen på lån til finansiering af ejendommen,
er blevet mindre end beboerbetalingen.
Derfor er der opkrævet negativ ydelsesstøtte.
Derudover har der været flere udgifter til
istandsættelse ved fraflytning end forventet,
og der har derfor ikke været henlæggelser
nok til at dække forbruget. Samtidigt har der
været korrektioner i forbindelse med at
afdelingens el måler har været i stykker, og
dermed har aflæsningen ikke været korrekt.
Hvilket har gjort at der er modtaget ekstra
opkrævninger for årene 2013 til 2015. Dette
udlignes delvist af, at afdelingen har fået flere
renteindtægter.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3071 Kløvermarken

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

11

Total
drift

1.843

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
0,60% Dette skyldes hovedsageligt, at der har været

en besparelse på drift af selskabslokale, da
der er skiftet fra gas til fjernvarme. Derudover
har afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%. Endeligt har afdelingen
fået et mindre tilskud fra Boligforeningen 3B's
aktivitetspulje til afholdelse af temadag.

3072 Brohuset

700

7.128

9,82% Der er flere årsager til at afdelingen får et

overskud. Den primære årsag, er at
ejerforeningens regnskab for perioden
2015/2016 udviser et stort overskud, hvilket
blandt andet skyldes færre udgifter til
vedligeholdelse. Derudover har afdelingen
fået tilbagebetaling af ejendomsskat inklusiv
renter for perioden 2011-2016. Afdelingen har
også fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%. Den sidste væsentlige
årsag til afdelingens overskud skyldes, at
afdelingen tidligere har betalt hele
varmeudgiften til fællesarealer, men udgiften
skal fordeles via ejerforeningen og derfor har
afdelingen fået tilbagebetalt varme for årene
2007-2015.
3073 Egelunden

94

5.285

1,78% Den primære årsag til, at afdelingens

regnskab udviser et overskud, er besparelser
på vand- og eludgifter. Vandudgiften blev
lavere, idet både forbrug og pris pr. m³ blev
mindre end forventet ved budgetlægning, og
besparelsen på el skyldes lavere forbrug.
Herudover modtog afdelingen renteindtægter,
da afdelingen i året havde en positiv
mellemregning med Boligforeningen 3B mod
en forventet negativ mellemregning ved
budgetudarbejdelsen.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3173 Ejerforeningen Egelunden

3273 Egelunden Erhverv

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

-24

0

Total
drift

1.385

330

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
-1,73% Der er flere grunde til, at afdelingens

regnskab viser et underskud. Den
væsentligste årsag er et merforbrug på
planlagt og periodisk vedligeholde. Dette
skyldes primært, at forsikringen ikke ville
dække for reetableringen af det væltede
ventilationsanlæg, hvor driften måtte sikre og
reparere det og ikke mindst forankre det
ordentligt til taget. Der er endvidere foretaget
afrensning af alger på fliser og facader i et
større omfang end forventet på grund af en
mild vinter. Driften fik i samråd med ledelsen i
ejerforeningen etableret et bedre
afvandingssystem ved kviste for at sikre imod
vandindtrængen. På renholdelse har der også
været et merforbrug, idet vi i 2016 har ændret
princip for beregning af
feriepengeforpligtigelse, så vi på den måde
får en mere nøjagtig beregning af de udgifter
afdelingen har, når medarbejderne holder
ferie. Det betyder, at udgiften til denne post er
blevet højere end budgetteret. Blandt andet er
indregnet pension, ferietillæg og
restferiedage. Herudover er der udbetalt
tillæg for vagttelefon til varmemester. Disse
merudgifter modsvares dog delvis af
besparelser på vand, el og almindelig
vedligeholdelse. Vandudgiften er blevet
lavere, idet både forbrug og pris pr. m³ blev
mindre end forventet ved budgetlægning, og
besparelsen på el skyldes lavere forbrug. På
den almindelige vedligeholdelse skyldes
besparelsen
et mindre
behover,
foratdiverse
til at driften
balancerer
budgetteret
0,00% Årsagen
afvikling af underskudssaldo ikke er effektueret,
samt at driftsoverskud er overført til 3B
Erhvervsudlejning A/S. Dette er gjort, fordi
forudsætningerne for beregning af husleje i
erhvervet forventes ændret, som følge af tilsagn
fra Landsbyggefonden om løsning af den
økonomiske ubalance, der er mellem markedsleje
og balanceleje som følge af langt højere udgifter til
finansiering af anlægsudgifter samt afvikling
underskudssaldo.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift

3074 Signalgården

-17

5.448

-0,31% Der er flere årsager til at afdelingen kommer ud
med et underskud. Der har været en stor stigning
på skadedyrsbekæmpelse grundet sølv- og
ovnfisk. Derudover er udgifterne på de oprindelige
lån i ejendommen, blevet højere end forventet i
budgettet, da stigningen i beboerbetalingen ikke
var indregnet i budgettet for 2016. Der har
ligeledes været udgifter til korrektioner vedrørende
tidligere år, dels til advokathonorar i forbindelse
med anke af ejendomsvurderingen 2014, men
også til diverse forbrugsudgifter fra 2015. Det skal
dog nævnes, at der har været en besparelse på
almindelig vedligeholdelse, og at afdelingen har
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B,
da der i budgettet var forventet en renteindtægt på
1% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%.

3075 Bostedet Amagerfælledvej

230

6.794

3,39% Den primære årsag til årets overskud er, at der var
forventet hjemtagelse af lån til at dække
afdelingens underfinansiering, og dermed
indregnet ydelser på lån. Lånet er ikke kommet
endelig på plads endnu, hvorfor der ikke har været
udgifter til ydelser. Derudover har afdelingen haft
besparelser på udgifter til el, lønninger og
almindelig vedligeholdelse.

3175 Bostedet Amagerfælledvej,
Servicearealer

14

2.544

0,55% Den primære årsag til årets overskud er, at der var
forventet hjemtagelse af lån til at dække
afdelingens underfinansiering, og dermed
indregnet ydelser på lån. Lånet er ikke kommet
endelig på plads endnu, hvorfor der ikke har været
udgifter til ydelser. Derudover har afdelingen haft
besparelser på udgifter til el og almindelig
vedligeholdelse.

266 10.418

2,55% Den primære årsag til, at afdelingen kommer ud
med et overskud er, at afdelingen har fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%. Derudover har
afdelingen haft en besparelse på udgifterne til
renovation, da Herlev Kommune har ændret i
opkrævningen af renovation i forbindelse med, at
afdelingen er gået i drift. Samtidig har afdelingen
haft besparelser på flere udgiftsposter i
Grundejerforeningen Glødelampen. Til sidst skal
nævnes, at afdelingen har haft indtægter i form af
korrektioner vedrørende tidligere år vedrørende
overskuddet for grundejerforeningen Glødelampen
for 2013-2014, regulering af fællesgebyr på
renovationen i 2015, renter i forbindelse med
tilbagebetaling af ejendomsskat for 2015 samt
tilbagebetaling af dobbeltbetalte fakturaer fra
2014.

3076 Lampestedet 1
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6061 Hvidbjergvej

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

104

Total
drift

3.386

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
3,07% Der er flere væsentlige grunde til at

afdelingens regnskab viser et overskud. En af
årsagerne er at der ikke har været udgifter til
fællesvand, da afdelingen er overgået til
individuel vand. En anden vigtig grund er, at
boligafdelingen har haft mindre behov for
uforudsete vedligeholdelsesarbejder. Til sidst
skal nævnes, at afdelingen har fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.

6062 Valby

6063 Sangergården 1

291 24.739

1,18% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen i 2016
har fået en højere renteindtægt, da
mellemregningen med Boligforeningen 3B blev
forrentet med 2%, mens der var budgetteret med
1%. Derudover er afdelingens ejendomsskat
steget mindre end forventet. Samtidig har
omfanget af uforudsete reparationer og
udskiftninger været mindre end forventet, hvilket
har givet en besparelse på almindelig
vedligeholdelse. Derudover har afdelingen haft en
større indtægt vedrørende fællesvaskeriet.

5.395

0,11% Der er flere grunde til, at regnskabet udviser et
overskud. Heraf kan nævnes, at afdelingen har
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%, og at der har
været færre udgifter til almindelig vedligeholdelse
af hovedsagligt tekniske installationer. Det
modsvares tildels af, at der i 2016 er ændret
princip for beregning af feriepengeforpligtigelse,
samtidig har der været større behov for
skadedyrsbekæmpelse end budgetteret. Der er
samtidig opsat nye gastørretumblere i vaskeriet,
og indkøbt et stort parti salt og vaskemidler.
Herudover er der flere udgifter til leje af
ejendomskontor, da man midlertidigt lejer et tomt
lejemål som ekstra lokale, hvilket ikke har været
budgetteret.

6
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift

6064 Damagervej

69

8.738

0,79% Årets overskud skyldes primært, at afdelingen har
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%. Derudover er
ejendomsskatten steget mindre end forventet.
Samtidig har der været en besparelse på
udgifterne til renovation, fordi Københavns
Kommune har sat renovationsgebyrerne ned. Det
modsvares til dels af højere udgifter til løn grundet
medarbejderrokade, samt ændring i princip for
beregning af feriepengeforpligtigelse.

6065 Händelsvej

18

9.134

0,20% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Den primære årsag er, at
renteindtægterne af afdelingens
mellemregning med Boligforeningen 3B blev
højere end forventet, herudover fik afdelingen
i 2014 medhold i skatteklage med lavere
ejendomskatter til følge. Modsat ændrede 3B
princip for beregning af
feriepengeforpligtigelse, så beregningen af de
udgifter afdelingen har, når medarbejderne
holder ferie, er blevet mere nøjagtige. Det
betyder, at udgiften til denne post er blevet
højere end budgetteret.
6066 Stubmøllevej

185

4.773

3,88% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. De primære årsager er, at
afdelingen i 2016 har været i gang med en
byggesag, hvor 20 lejemål er lagt sammen til
10. Dette har medført perioder med tomme
lejemål, hvilket har betydet færre udgifter til
fælles vand og el. Samtidig er bidraget til
boligorganisationen faldet, da man har
reduceret antallet af lejemål med 10 stk.
Afdelingen har også fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.
6067 Vestergårdsvej

846

8.486

9,97% Der er flere grunde til, at afdelingens

årsregnskab udviser et overskud.
Hovedårsagen er, at afdelingen i 2014 fik
medhold i en ankesag omkring
ejendomsvurderingen, og derfor har fået en
stor besparelse på udgifter til ejendomsskat.
Samtidig har afdelingen modtaget flere
renteindtægter af mellemregningen med
Boligforeningen 3B end forventet ved
budgetlægning. Der har samtidig været et
lavere vandforbrug. Herudover har der været
besparelse på løn til driftspersonale, da en
medarbejder har været udlånt til en anden
afdeling i en periode.
18

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6068 Australiensvej

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

0

Total
drift

2.360

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
0,00% Der er flere årsager til, at afdelingen

årsregnskab udviser et overskud. Der har
været besparelser på løn til driftspersonale
m.v. som skyldes, at der er budgetteret med
udgifter til afløsning, som ikke er benyttet. På
den almindelige vedligeholdelse har der ikke
været lige så mange udgifter til uforudsete
arbejder som forventet. Derudover har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%.
6069 Ryesgade

111

2.026

5,48% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagerne er, at
trappevask har været billigere end forventet,
derudover har der ikke været behov for
skadedyrsbekæmpelse og vinduespolering.
Samtidig har renteindtægterne af
mellemregningen med Boligforeningen 3B,
været højere end budgetteret og der har
været færre udgifter til almindelig
vedligeholdelse.
6070 Tranehavegård

6071 Hørgården 1

1.085 33.099

1.190 29.012

3,28%

Der er flere væsentlige grunde til at
afdelingens regnskab viser et overskud.
En af årsagerne er afdelingen har haft negativ
indeksregulering på indekslån, da
prisindekset er faldet. Dette har medført
lavere låneydelser end budgetlagt. En anden
vigtig grund er, at udgiften til ejendomsskatter
har været lavere end budgetteret, da
grundværdien har været uændret. En tredje
væsentlig grund er at boligafdelingen har haft
mindre behov for uforudsete
vedligeholdelsesarbejder, herunder har der
været mindre udgifter til vedligeholdelse af
afløb. Til sidst bør nævnes at der er modtaget
ommærkningsbidrag for ungdomsboliger fra
Statens Administration der er brugt til at sætte
lejen ned.
4,10% Der er flere årsager til at afdelingen får et
overskud. I budgettet for 2016 var det
forventet at omprioriteringssagen var
godkendt af Københavns Kommune og lån til
restfinansieringen blev hjemtaget. Det er ikke
sket, og vil først ske i løbet af 2017. Samtidig
blev der udbetalt for lidt ydelsesstøtten fra
Boligforeningen 3B i 2015, som er
indtægtsført i 2016. Herudover har der været
besparelser på vandforbruget og der har ikke
været afholdt beboerarrangementer i
bestyrelsesregi.

19

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift

6072 Hørgården 2

540 29.903

1,81% Der er flere årsager til at afdelingen får et
overskud. I budgettet for 2016 var det forventet at
omprioriteringssagen var godkendt af Københavns
Kommune og lån til restfinansieringen blev
hjemtaget. Det er ikke sket, og vil først ske i løbet
af 2017. Derudover har afdelingen fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.

6074 Lønstrupgård inklusiv
Damsøgård

743 23.909

3,11% Der er flere væsentlige grunde til at afdelingens
regnskab viser et overskud. En af årsagerne er at
grundværdien er faldet, hvilket har medført lavere
udgifter til ejendomsskatter end budgetteret. En
anden vigtig grund er, at boligafdelingen har haft
mindre behov for uforudsete
vedligeholdelsesarbejder samt et lavere el- og
varmeforbrug i fællesvaskeriet. Til sidst skal
nævnes at afdelingen har fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.

1.210 18.691

6,47% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

6076 Bryggergården

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen i
2016 ikke har indbetalt til nybyggerifonden
som budgetteret, da dette ikke var
nødvendigt. Derudover har der været
budgetteret med hjemtagelse af restlån til
byggesagen vedrørende byggeskade. Lånet
er dog ikke hjemtaget endnu, da Københavns
Kommune endnu ikke har godkendt
byggeregnskabet. Samtidig har der været
lavere udgifter til løn, som følge af ny
bemanding og at noget af bemandingen deles
med nogle af 3Bs øvrige afdelinger i Valby.
Derudover har afdelingen fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.
6077 Kaysergården inklusiv
plejehjem

20

532 10.179

5,23% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Der har været flere lejeindtægter
vedrørende leje på helhedsplan, samt højere
renteindtægter end budgetteret. Samtidig er
der indtægter vedrørende korrektioner fra
tidligere år, som skyldes overfinansiering i
den oprindelige byggesag vedrørende vinduer
og døre. Mens der ikke har været behov for
ekstraordinære indvendige
vedligeholdelsesarbejder samt reparationer
under almindelig vedligeholdelse.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6079 Slotsherrenshus

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

31

Total
drift

2.642

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
1,17% Der er to væsentlige grunde til at afdelingens

regnskab viser et overskud. Den første årsag
er, at boligafdelingen har haft et mindre behov
for uforudsete vedligeholdelsesarbejder.
Herudover har afdelingen fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.
6080 Apostelgården

-541 14.962

-3,62% Der er flere årsager til, at regnskabet viser et

underskud. De primære årsager er, at der har
været flere udgifter til almindelig
vedligeholdelse som vedrører vandskader og
skimmelsager. Derudover har der været
højere udgifter til planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser som skyldes, at
der har været et større behov for
istandsættelse og reparation af
terrænbelysning. På posten løn til
driftspersonale m.v. har der været en
afvigelse som skyldes, at der har været en
ændring i medarbejdersammensætningen og
at der er ændret beregningsmetode for
feriepenge.
6081 Sangergården 2

6082 Porthuset

23

3.663

0,63% Årets overskud skyldes primært, at der har været
færre uforudsete udgifter til almindelig
vedligeholdelse. Samtidig har afdelingen fået
højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%.

169

4.287

3,94% Årets overskud skyldes hovedsageligt at,

afdelingen har haft et stort fald i elforbruget,
som skyldes udskiftning af pumper i
varmecentralen i 2015 og udskiftning af
belysning i alle kældre og opgange. Samtidig
har renteindtægterne af mellemregningen
med Boligforeningen 3B, været højere end
budgetteret og der har ikke været udgifter til
almindelig vedligeholdelse.
6083 Poppelvænget

48

4.107

1,17% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har haft lavere udgifter til almindelig
vedligeholdelse, da der har været færre
uventede reparationer og et mindre behov for
vedligeholdelse. Samtidig har afdelingen fået
2% af deres mellemregning med
Boligforeningen 3B, mens der var budgetteret
med 1%.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6084 Grønrisvej

6086 Kronprinsessegade

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total
drift

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift

-74

6.184

-1,20% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Den primære årsag er, at der har
været en brandsag i afdelingen, hvor berørte
beboere i oprydningsperioden har fået en
huslejerefusion. Brandsagen har også medført
øget udgifter til renholdelse. Til sidst skal nævnes
at 3B ændret princip for beregning af
feriepengeforpligtigelse, så beregningen af de
udgifter afdelingen har, når medarbejderne holder
ferie, er blevet mere nøjagtige. Det betyder, at
udgiften til denne post også er blevet højere end
budgetteret. Samtidig har der været flere udgifter
til fagretslige sager. Udgifterne hertil fordeles
solidarisk mellem alle 3B's afdelinger.

61

440

13,86% Der er flere årsager til, at afdelingen kommer

ud med et overskud. Der er stor besparelse
på renovation, fordi Københavns Kommune
har justeret i antal af boligenheder for
Kronprinsessegade 14 efter opdeling af
ejerlejlighed 1. Renovationen bliver
efterfølgende fordelt efter en generel
fordelingsnøgle mellem ejerforeningen og
afdelingen. Desuden er der store besparelser
på forsikringer da præmie var beregnet
forkert. Her udover har der ikke været udført
trappevask i 2016 på grund af manglende
færdiggørelse af byggesagen. Derudover har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%.
6087 Norgesgade

22

8

2.116

0,38% Der er flere årsager til at regnskabet viser et
overskud. De primære årsager er, at afdelingen
ikke har haft behov for almindelig vedligeholdelse,
og at renteindtægterne er blevet på 2%, hvor der
var forventet 1%. Samtidig bør det dog nævnes, at
afdelingen har haft flere udgifter til lønninger, fordi
afdelingen nu betaler efter de timer, som bruges i
afdelingen og ikke efter lejemålsenheder som
tidligere.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6092 Dannebrogsgade

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

-25

Total
drift

1.733

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
-1,44% Årets underskud skyldes primært højere

ydelser på afdelingens lån, som er steget i
takt med regulering af beboerbetalingen, som
er den andel, beboerne skal betale til lån i
ejendommen. Derudover har afdelingen fået
højere lønudgifter. Dette skyldes, at der er
ændret i medarbejdersammensætningen, i
forhold til hvad der var forventet ved
udarbejdelsen af budgettet. Til gengæld har
afdelingen fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 1%
af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 2%.
6192 Serviceareal
Dannebrogsgade

125

552

22,64% Der er flere grunde til, at afdelingen har fået et
overskud. Den primære årsag er, at der ikke er
hjemtaget lån til finansiering af afdelingen, og
derfor betaler servicearealet en andel af ydelserne
på det hjemtagede skema B-lån i boligafdelingen.
Modsat har den manglende finansiering betydet,
at servicearealet har haft en negativ
mellemregning med Boligforeningen 3B, og dette
medfører en renteudgift, hvilket der ikke har været
budgetteret med. Det skal også nævnes at
udgifterne til almindelig vedligeholdelse har været
højere end forventet. Det skyldes højere udgifter til
bekæmpelse af hærværk, skimmelsvamp samt
nødvendig udskiftning af gulve.

6093 Bogfinkevej

-16

1.490

-1,07% Den største årsag til årets underskud er, at der er
ændret princip for beregning af
feriepengeforpligtigelse. Det betyder, at udgiften til
denne post er blevet højere end budgetteret.
Derudover har der været flere udgifter til leje af
ejendomskontor, da man midlertidigt lejer et tomt
lejemål som ekstra lokale, hvilket ikke har været
budgetteret. Dette opvejes dog delvist af, at
afdelingen har modtaget flere renteindtægter af
mellemregningen med Boligforeningen 3B end
forventet.

6193 Serviceareal Bogfinkevej

-61

497

-12,27% Årsagen til, at årsregnskabet udviser et

underskud, er, at der har været færre
indtægter på erhvervsleje, grundet ændringer
i budgettet for 2016. Ændringerne trådte i
kraft pr. 1. april 2016, hvilket er ensbetydende
med, at der har været en lavere leje i de
første tre måneder. Samtidig har der været
udgifter til arealopgørelse, som ikke var
budgetteret.
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Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6094 Blækhuset

6095 Arbejderboligerne

6096 Ved Krattet

6097 Ellehjørnet

6099 Sejlhuset

24

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

6

Total
drift

2.575

149

3.701

0

544

0

628

194

5.816

Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
0,23% Der er flere væsentlige grunde til at

afdelingens regnskab viser et overskud. En af
årsagerne er at udgifter til negativ
ydelsesstøtte er blevet lavere end forventet i
budgettet. En anden vigtig grund er, at
boligafdelingen har haft mindre behov for
uforudsete vedligeholdelsesarbejder. Til sidst
skal nævnes, at rentesatsen for
mellemregningen med Boligforeningen 3B har
været højere end forventet, og dette har
medført flere renteindtægter.
4,03% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingens
omfang af uforudsete reparationer og
udskiftninger har været mindre end forventet.
Samtidig har ejendommens grundværdi været
uændret, hvilket har betydet, at der ikke har
været nogen stigning i afdelingens
ejendomsskat fra 2015 til 2016. Vi havde
budgetteret med en stigning på 6%.
Derudover har afdelingen fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 2%.
0,00% Underskuddet er blevet lavere end forventet,

da afdelingen har haft færre
nettokapitaludgifter på grund af de ikke har
indbetalt andel til Nybyggerifonden i 2016.
Derudover har der været et lavere el forbrug i
selskabslokalet, end budgetteret.
0,00% Afdelingen har et underskud på kr. 147.936,
som bliver dækket af driftstøtte fra
boligorganisationen. Der blev budgetteret
med et tilskud fra boligorganisationen på kr.
120.150.
3,34% Der er flere årsager til at afdelingen får et
overskud. Den primære årsag skyldes, at
ejerforeningens regnskab for perioden 2015/2016
udviser et stort overskud, hvilket blandt andet
skyldes færre udgifter til vedligeholdelse.
Derudover har afdelingen også fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 1% af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 2%. Til sidst skal
nævnes at der har været ført en skattesag, som
afdelingen har vundet og derfor er vurderingen
nedsat i 2016 og afdelingen har fået penge
tilbage.

NOTAT

Afdeling

-

Økonomi

Projekt

-

Årsregnskab for 3B’s boligafdelinger 2016

Dato

-

28. april 2017

Gennemgang af afdelingsregnskaber 2016
I det følgende behandles væsentlige forhold i afdelingernes årsregnskaber for 2016.
Regnskaber med resultater større eller mindre end 10 pct. af de samlede udgifter
I oversigten over afdelingsregnskaber (bilag 1) er disse afdelinger markeret med rødt. Konkret
drejer det sig om følgende afdelinger:
1019 Teglværkshaven (overskud på ca. 2.513.000 kr.)
Afdelingen har fået tilbagebetalt ejendomskat og afsavnsrenter for årene 2013 og 2014. Derudover har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
1025 Herlev Skole, Inspektør/mødelokale (underskud på ca. 63.000 kr.)
Underskuddet skyldes at det været svært at leje erhvervslokalet på Herlev Skole ud, efter at Områdekontoret Vest er flyttet i lejede lokaler. Derfor bliver lejemålet lejet ud til ekstern erhverv til
markedsleje og ikke balanceleje, som giver lejetab.
1030 Sundholm Syd (viste et overskud på ca. 208.000 kr.)
Overskuddet skyldes at udgifterne til lån er blevet lavere end forventet, samtidig er afdelingens
ejendomsvurdering nedsat, og det har betydet en besparelse på ejendomsskatterne. Derudover
har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
6086 Kronprinsessegade (viste et overskud på ca. 61.000 kr.)
Overskuddet skyldes at der er stor besparelse på renovation, fordi Københavns Kommune har
justeret i antal af boligenheder for Kronprinsessegade 14 efter opdeling af ejerlejlighed 1. Renovationen bliver efterfølgende fordelt efter en generel fordelingsnøgle mellem ejerforeningen og afdelingen. Desuden er der store besparelser på forsikringer da præmie var beregnet forkert. Her udover har der ikke været udført trappevask i 2016 på grund af manglende færdiggørelse af byggesagen. Derudover har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
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6192 Dannebrogsgade, serviceareal (viste et overskud på ca. 125.000 kr.)
Den primære årsag til afdelingens overskud er, at der ikke er hjemtaget lån til finansiering af afdelingen, og derfor betaler servicearealet en andel af ydelserne på det hjemtaget skema B-lån i boligafdelingen. Modsat har den manglende finansiering betydet, at servicearealet har haft en negativ mellemregning med Boligforeningen 3B, og dette medfører en renteudgift, hvilket der ikke har
været budgetteret med. Det skal også nævnes at udgifterne til almindelig vedligeholdelse har været højere end forventet. Det skyldes højere udgifter til bekæmpelse af hærværk, skimmelsvamp
samt nødvendig udskiftning af gulve.
6193 Bogfinkevej, serviceareal viste et underskud på ca. 61.000 kr.
Årsagen til, at årsregnskabet udviser et underskud, er, at der har været færre indtægter på erhvervsleje, grundet ændringer i budgettet for 2016. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. april 2016,
hvilket er ensbetydende med, at der har været en lavere leje i de første tre måneder. Samtidig har
der været udgifter til arealopgørelse, som ikke var budgetteret.
Revisionsbemærkninger
Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger
Revisionen har givet anledning til et forbehold i 1036 Midgård: ”Som følge af det manglende byggeregnskab har vi ikke opnået tilstrækkeligt revisionsbevis for regnskabsposten ”Ejendommens
anskaffelsessum”, hvorfor vi tager forbehold herfor”. Grunden til at byggeregnskabet ikke er færdigt er at Ballerup kommune, grundet forsikringssag vedrørende olieudskiller, overløbsbassin samt
overløbssikring til offentlig kloak, har givet fristforlængelse for indberetning af byggeregnskab frem
til 1. juni 2017. Såfremt forsikringen dækker alle udbedringerne, skal den oprindelige finansiering
reguleres.
Samtidig har 3273 Egelunden Erhverv fået en Going concern note som omhandler at 3B Erhvervsudlejning A/S ikke har økonomisk mulighed for at betale en leje svarende til balancelejen.
Afdelingen har derfor ydet en dekort i balancelejen svarende til den del af balancelejen, der vedrører underskudsafvikling og afdrag på finansiering af anskaffelsessummen. På baggrund heraf sker
der ingen afvikling af afdelingens underskudssaldo eller af afdelingens belåning af ejendommen.
3B vil igangsætte en drøftelse med Landsbyggefonden om en løsning på afdelingens økonomiske
vanskeligheder.
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Utilstrækkelige henlæggelser
Planlagt og periodisk vedligeholdelse
Følgende afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse:


3050 Rådmandsbo



3075 Bostedet Amagerfælledvej



3175 Bostedet Amagerfælledvej, servicearealer.



6080 Apostelgården

I 3050 Rådmandsbo skyldes merforbruget ekstraordinære store udgifter til udskiftning af pumpebrønd i terræn samt service på varmtvandsbeholderen. Der har også været større udgifter til hårde hvidevarer, og der er blevet indkøbt en ny saltspreder til afdelingen. De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør kr. 512.000 pr. 31. december 2016, og er tilstrækkelige til at dække det forventede forbrug i 2017 i forhold til langtidsplanen.
I 3075 Bostedet Amagerfælledvej skyldes merforbruget at service samt reparationer på elevatorerne har været dyrere end forventet. De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse udgør kr. 500.000 pr. 31. december 2016, og er derfor lige præcis tilstrækkelige til at
dække det forventede forbrug i 2017 i forhold til langtidsplanen.
I 3175 Bostedet Amagerfælledvej, servicearealer skyldes merforbruget, at service samt reparationer på elevatorerne har været dyrere end forventet. Herudover har der været flere udgifter til blinde alarmer end forventet. De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
udgør kr. 203.000 pr. 31. december 2016, og er derfor lige præcis tilstrækkelige til at dække det
forventede forbrug i 2017 i forhold til langtidsplanen.
I 6080 Apostelgården skyldes merforbruget at der har været flere og større arbejder på de planlagte vedligeholdelsesopgaver. Primært har det været opretning ved genudlejning af lejemål.
Samtidig er der fremskudt kr. 95.000 vedrørende belysning i terræn, maling af trappe og udskiftning af postkassesystemer fra 2017 til 2016. De opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk
vedligeholdelse udgør kr. 2.760.000 pr. 31. december 2016, og er tilstrækkelige til at dække det
forventede forbrug i 2017 i forhold til langtidsplanen.
Istandsættelse ved fraflytning
Følgende afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning:
3070 Valmuen
6093 Bogfinkevej
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I 3070 Valmuen har der ikke været mange fraflytninger gennem årene og derfor har henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning været holdt på et minimum. I år har der været en istandsættelse til fraflytning, som ikke kunne dækkes af de opsamlede henlæggelser, til trods for at henlæggelserne er blevet hævet væsentlig i 2016.
I 6093 Bogfinkevej er lejen høj og derfor er henlæggelserne til istandsættelse holdt på et minimum. Derfor kunne henlæggelserne ikke helt dække forbruget på den ene fraflytning der var i år. I
2017 er henlæggelserne hævet.
Tab ved fraflytning
Følgende afdelinger har haft utilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning:


6084 Grønrisvej

I 6084 Grønrisvej er der udbetalt huslejerefusion til beboere, som har været berørt af en brandskade. I 2017 skønnes der at være tilstrækkelige henlæggelser.
Særlige forhold
Regulering af individuelle forbedringslejeforhøjelser
Revisionen har i protokollen bemærket at der i flere afdelinger er hensat beløb vedrørende leje fra
individuelle forbedringslejeforhøjelser, hvor det skal vurderes om der skal ske huslejeregulering.
Denne vurdering vil blive foretaget i løbet af 2017 af administrationen og eventuelle huslejeregulering vil ske efterfølgende.
Likvide beholdninger i afdelingerne
Revisionen har i protokollen bemærket at håndteringen af likvide beholdninger i afdelingerne er
uhensigtsmæssig og kommet med forslag til ændringer til administrationen.
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Bilag 3. Oversigt afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2016
Regnskab 2016

Afdelinger uden afdelingsbestyrelse, hvor regnskaberne skal godkendes af
organisationsbestyrelsen
1017
1020
1024
1025
1026
3045
3073
3273
3075
3175
6092
6192
6193
6096
6097

Sønderlundsvej Børneinstitution
Børneinstitutionen Anishaven
Herlev Skole Motionssal
Herlev Skole, Områdekontor
Bofællesskab
Egedalsvænge
Egelunden
Egelunden, Erhverv
Bostedet Amagerfælledvej
Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer
Dannebrogsgade
Dannebrogsgade, serviceareal
Bogfinkevej, serviceareal
Ved Krattet
Ellehjørnet

Byggebalancer
1035
1135
1037
1038

Hørgården 3
Hørgården 3, servicearealer
Kløverbladsgade
Skovkvarteret

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer

2016
01-01-2016
31-12-2016

Regnskab for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1035 Hørgården 3

Navn
Københavns Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse

Adresse
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon/Fax
70 20 76 00 / 33 18 62 64

Telefon

Telefon
33661216

101

E-postadr.
3B@3B.dk
CVR-nr. 31394414

Matrikel Nr.

Lejemål:

141 Eksercerpladsen, København
Bruttoetage-areal
i alt m²

Boliger fordelt på antal rum
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum
Bofællesskaber
Supplementsrum
Boligoplysninger i alt

3.208,40
345,20
3.553,60

Heraf Familieboliger
Heraf Ældreboliger
Heraf Ungdomsboliger
Heraf Bofællesskaber
Heraf Medejerboliger
Heraf Supplementsrum
Boligoplysninger i alt

3.553,60
3.553,60

Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Plejehjem
Serviceareal
Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads
Kældre/loftrum
Interne lejemål
Interne lejemål med leje
Øvrige lejemål i alt
Lejeoplysninger i alt

19-04-2017

-

3.553,60

BBR-ejendomsnr.
á lejemåls-enhed

Antal lejemål

Antal lejemålsenheder

48
4
52
52
-

1
1
1
1
1
1

0,0
52,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,0

52

-

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

0,0
0,0

1/5
1/5

0,0
0,0
0,0
0,0

52

52,0
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Støtteart:

Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m²

Opført/overtaget med støtte efter
boligbyggeriloven, ældreboligloven
eller almenboligloven
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
Opført og overtaget uden støtte
Byggeart:
Boliger i etagebyggeri
Boliger i tæt/lavt byggeri

52

3.553,60

52

3.553,60

Tilsagnsdato for
offentlig støtte

Beboerfaciliteter og installationer
Køle-/fryseskab

Ja

Vaskeri
Vaskeinstallation, fælles

Ja

Forbrugsmåling
Vandmåling, individuel
Varmemåling, individuel
El-måling, individuel

Ja
Ja
Ja

Varmeforsyning
Fjernvarme

Ja

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet
Lejeforhøjelse:
Dato for lejeforhøjelse
Forhøjelse pr. m² i kr.
Forhøjelse pr. m² i %
Forhøjelse i alt på årsbasis

19-04-2017

0

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3
Balance
Pr. 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
301
1
304.9

Ejendommens anskaffelsessum
1 Nybyggeri

142.149.292

79.177

Anlægsaktiver i alt

142.149.292

79.177

17.126
619.376
25.726
36.868.191
86.424
37.616.843

0
0
0
0
0
0

0

0

37.616.843

0

179.766.135

79.177

36.081.800
36.081.800

36.082
36.082

7.352.684

0

Omsætningsaktiver
305
2
3
4
5

307

Tilgodehavender:
1 Leje incl. varme
3 Uafsluttede forbrugsregnskaber
4 Afsluttede forbrugsregnskaber
6 Andre debitorer
7 Forudbetalte udgifter

Likvide beholdninger
3 Tilgodehavende hos boligorganisationen

309.9

Omsætningsaktiver i alt

310

Aktiver i alt
Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Oprindelig prioritetsgæld:
2 Landsbyggefonden

409

Beboerindskud

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

43.434.484

36.082

417

Langfristet gæld i alt

43.434.484

36.082

Gæld til boligorganisationen
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Skyldige omkostninger
Banklån/byggelån

29.017.822
125.904
5.758.850
101.429.075
136.331.651

286
126
5.946
36.863
43.221

426

Kortfristet gæld i alt

136.331.651

43.095

430

Passiver i alt

179.766.135

79.177

Kortfristet gæld
418
419
421
424

6
7

19-04-2017
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

301

305.1

305.3

305.5

305.6

419

1

2

3

4

5

6

Nybyggeri primo
Tilgang i året

79.177.210
62.972.083
142.149.292

18.066
61.111
79.177

Igangværende arbejder i alt

142.149.292

79.177

Tilgodehavende hos enkeltpersoner

17.126

0

Tilgodehavende leje incl. varme i alt

17.126

0

Varmeregnskab
Eludgift

568.223
51.153

0
0

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

619.376

0

Afsluttet antenneregnskab (Se særskilt note)

25.726

0

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt

25.726

0

Opkrævning tomgang - kommune
Mellemværende foreløbig provenu, disp.fond

62.510
36.805.681

0
0

Andre debitorer i alt

36.868.191

0

24.144
35.184
66.576

0
0
0

125.904

0

Kreditorer
Skyldig ejendomssat mv.
Andre kreditorer

5.453.710
197.930
107.210

5.946
0
0

Skyldige omkostninger i alt

5.758.850

5.946

Tilgodehavende leje incl. varme

Uafsluttede forbrugsregnskaber

Afsluttede forbrugsregnskaber

Andre debitorer

Uafsluttede forbrugsregnskaber

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt
7

19-04-2017

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Nybyggeri

Varmeregnskab
Vandudgifter
Eludgifter

421

Balance
31-12-2016

Skyldige omkostninger
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Regnskab 01.01.2016 - 31.12.2016

Regnskabspåtegninger
Administration:
Byggebalancen fremlægges hermed til godkendelse.
Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen særligt gøres opmærksom på:
- at afdelingen endnu ikke er gået i drift.

Projektet omfatter i alt 189 ældreboliger. Der er godkendt Skema A i kommunen i februar 2015 og Skema B den 12.
marts 2015.

København, den 21. april 2017
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

19-04-2017

Kristine Mølholt Tørnkvist
Økonomichef
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Regnskab 01.01.2016 - 31.12.2016

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for Boligforeningen 3B, afdeling 1035 Hørgården 3, giver et retvisende
billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om
almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for Boligforeningen 3B, afdeling 1035 Hørgården 3, for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, der omfatter balance og (''byggebalancen'').
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks
om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af byggebalancen. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for byggebalancen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en byggebalance, der giver et retvisende billede 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 en byggebalance
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af byggebalancen 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 byggebalancen 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 byggebalancen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om byggebalancen 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, 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 brugerne træffer på grundlag af byggebalancen.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i byggebalancen, 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 fejlinformation 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
19-04-2017
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afdelingens 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 byggebalancen 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 afdelin-gens 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 byggebalancen eller, hvis så-danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner 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.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af byggebalancen, herunder noteoplysningerne,
samt om byggebalancen afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-stemmelse med
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet
om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af byggebalancen.
I tilknytning til vores revision af byggebalancen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridiskkritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der
er omfattet af byggebalancen.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 21. april 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Cvr-nr. 33 77 12 31
Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

19-04-2017

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer

2016
01-01-2016
31-12-2016

Regnskab for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1135, Hørgården 3 Serviceareal

Navn
Københavns Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse

Adresse
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon/Fax
70 20 76 00 / 33 18 62 64

Telefon

Telefon
33661216

101

E-postadr.
3B@3B.dk
CVR-nr. 31394414

Matrikel Nr.

Lejemål:

141 Eksercerpladsen, København
Bruttoetage-areal
i alt m²

BBR-ejendomsnr.
á lejemåls-enhed

Antal lejemål

Boliger fordelt på antal rum
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum
Bofællesskaber
Supplementsrum
Boligoplysninger i alt

-

-

Heraf Familieboliger
Heraf Ældreboliger
Heraf Ungdomsboliger
Heraf Bofællesskaber
Heraf Medejerboliger
Heraf Supplementsrum
Boligoplysninger i alt

-

-

-

Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Plejehjem
Serviceareal
Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads
Kældre/loftrum
Interne lejemål
Interne lejemål med leje
Øvrige lejemål i alt

-

-

Lejeoplysninger i alt

-

-

19-04-2017

Antal lejemålsenheder

1
1
1
1
1
1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

0,0
0,0

1/5
1/5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Side 1

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal
Støtteart:

Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m²

Opført/overtaget med støtte efter
boligbyggeriloven, ældreboligloven
eller almenboligloven
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
Opført og overtaget uden støtte
Byggeart:
Boliger i etagebyggeri
Boliger i tæt/lavt byggeri

0

0,00

0

0,00

Tilsagnsdato for
offentlig støtte

Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet

#NAVN?

Lejeforhøjelse:
Dato for lejeforhøjelse
Forhøjelse pr. m² i kr.
Forhøjelse pr. m² i %
Forhøjelse i alt på årsbasis

#NAVN?
#NAVN?
#NAVN?

19-04-2017

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal
Balance
Pr. 31.12.2016
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
301

Ejendommens anskaffelsessum
1 Nybyggeri

68.704.507

39.307

Anlægsaktiver i alt

68.704.507

39.307

Tilgodehavender:
1 Leje incl. varme

1.987.203

0

309.9

Omsætningsaktiver i alt

1.987.203

0

310

Aktiver i alt

70.691.710

39.307

Gæld til boligorganisationen
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Skyldige omkostninger
Banklån/byggelån

598.145
197.615
2.505.273
67.390.678

309
0
2.893
36.105

426

Kortfristet gæld i alt

70.691.710

39.307

430

Passiver i alt

70.691.710

39.307

1
304.9

Omsætningsaktiver
305

Passiver

Kortfristet gæld
418
419
421
424

2
3

19-04-2017
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

301

419

421

1

2

3

19-04-2017

Balance
31-12-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Nybyggeri

Nybyggeri primo
Tilgang i året

39.306.647
29.397.860
68.704.507

9.122
30.184
39.307

Igangværende arbejder i alt

68.704.507

39.307

Varmeregnskab
Vandudgifter
Eludgifter

54.173
29.582
113.860

0
0
0

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

197.615

0

Kreditorer

2.505.273

2.893

Skyldige omkostninger i alt

2.505.273

2.893

Uafsluttede forbrugsregnskaber

Skyldige omkostninger

Side 4
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Regnskabspåtegninger
Administration:
Byggebalancen fremlægges hermed til godkendelse.
Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen særligt gøres opmærksom på:
- at afdelingen endnu ikke er gået i drift.

Projektet omfatter i alt 1 Serviceareal til plejecenter. Der er godkendt Skema A i kommunen i februar 2015 og Skema B
den 12. marts 2015.

København, den 21. april 2017
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

19-04-2017

Kristine Mølholt Tørnkvist
Økonomichef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for Boligforeningen 3B, afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal, giver et
retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 i overensstemmelse
med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for Boligforeningen 3B, afdeling 1135 Hørgården 3, Serviceareal, for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016, der omfatter balance og (''byggebalancen'').
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks
om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af byggebalancen. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for byggebalancen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en byggebalance, der giver et retvisende billede 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 en byggebalance
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af byggebalancen 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 byggebalancen 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 byggebalancen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om byggebalancen 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, altid vil afdække
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i byggebalancen, 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 fejlinformation 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
afdelingens interne kontrol.

19-04-2017

Side 6

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal

Regnskab 01.01.2016 - 31.12.2016

• 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 byggebalancen 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 afdelin-gens 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 byggebalancen eller, hvis så-danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner 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.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af byggebalancen, herunder noteoplysningerne,
samt om byggebalancen afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed
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; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet
om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af byggebalancen.
I tilknytning til vores revision af byggebalancen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar
at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridiskkritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der
er omfattet af byggebalancen.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi
rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 21. april 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Cvr-nr. 33 77 12 31
Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

19-04-2017

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer

2016
01-01-2016
30-11-2016

Regnskab for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1037 Kløverbladsgade

Navn
Københavns Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse

Adresse
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon/Fax
70 20 76 00 / 33 18 62 64

Trekronergade 88-94/
Kløverbladsgade
2500 Valby
Telefon

101

Telefon
33661216

E-postadr.
3B@3B.dk
CVR-nr. 31394414

Matrikel Nr.

Lejemål:

Matrikelnr. 1953b Valby, København
Bruttoetage-areal
i alt m²

BBR-ejendomsnr.

Antal lejemål

á lejemåls-enhed

Boliger fordelt på antal rum
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum
6 rum
Bofællesskaber
Supplementsrum
Boligoplysninger i alt

696,80
1.992,20
385,00
3.074,00

-

Heraf Familieboliger
Heraf Ældreboliger
Heraf Ungdomsboliger
Heraf Bofællesskaber
Heraf Medejerboliger
Heraf Supplementsrum
Boligoplysninger i alt

3.074,00
3.074,00

31
31

Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Plejehjem
Serviceareal
Garager/Carporte/P-plads/Antenneplads
Kældre/loftrum
Interne lejemål
Interne lejemål med leje
Øvrige lejemål i alt
Lejeoplysninger i alt

28-04-2017

-

3.074,00

Antal lejemålsenheder

8
20
3
31

16
16
47

1
1
1
1
1
1

31,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

0,0
0,0

1/5
1/5

3,2
0,0
0,0
3,2
34,2

Side 1

Boligforeningen 3B
Afdeling 1037, Kløverbladsgade
Støtteart:

Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m²

Opført/overtaget med støtte efter
boligbyggeriloven, ældreboligloven
eller almenboligloven
Opført/overtaget med støtte efter
byfornyelsesloven
Opført og overtaget uden støtte
Byggeart:
Boliger i etagebyggeri
Boliger i tæt/lavt byggeri

47

3.074,00

31

3.074,00

Tilsagnsdato for
offentlig støtte

Forbrugsmåling
Vandmåling, individuel

Ja

Varmeforsyning
Fjernvarme

Ja

Lejeoplysninger for boligen
Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet
Lejeforhøjelse:
Dato for lejeforhøjelse
Forhøjelse pr. m² i kr.
Forhøjelse pr. m² i %
Forhøjelse i alt på årsbasis

28-04-2017

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

928,86

0

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1037, Kløverbladsgade
Resultatopgørelse
For perioden 01.01.2016 - 30.11.2016
Konto Note Specifikation

Resultatopgørelse
2016

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

0

0

1.633

0
0
0
0

0
0
0
0

268
1
54
56

0
0
0

0
0
0

8
4
12

0
0
0

0
0
0

104
14
118

0

0

509

Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Særlige aktiviteter:
1 Andel af fællesaktiviteters drift

0
0

0
0

40
79

0

0

175

Diverse udgifter

0

0

20

Variable udgifter i alt

0

0

315

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Tab ved fraflytninger

0
0

0
0

104
10

124.8

Henlæggelser i alt

0

0

114

124.9

Samlede ordinære udgifter i alt

0

0

2.571

Andre renter
1 Diverse renter

-59.666

0

0

137

Ekstraordinære udgifter i alt

-59.666

0

0

139

Udgifter i alt

-59.666

0

2.571

Udgifter
Ordinære udgifter
105.9

1

Nettokapitaludgifter
Offentlige og andre faste udgifter

106
107
109
110
111

2
3
4

5
112
6

113.9

Ejendomsskatter
Vandafgift
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug:
1 El, gas og varme til fællesarealer
2 Målerpasning m.v.
Bidrag til boligorganisationen:
1 Administrationsbidrag
2 Dispositionsfond

Offentlige og andre faste udgifter i alt
Variable udgifter

114
115
118

119

7
8
9

10

119.9

Henlæggelser
120
123.1

11

Ekstraordinære udgifter
131

Indtægter

28-04-2017
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Resultatopgørelse
For perioden 01.01.2016 - 30.11.2016
Konto Note Specifikation

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

0

0

2.836

Renter
Andre ordinære indtægter:
3 Andel af fællesfaciliteters drift

0

0

1

0

0

186

203.9

Ordinære indtægter i alt

0

0

3.022

209

Indtægter i alt

0

0

3.022

201

202
203

12

13
9

28-04-2017

Ordinære indtægter
Boligafgifter og leje:
1 Almene familieboliger

Resultatopgørelse
2016
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Boligforeningen 3B
Afdeling 1037, Kløverbladsgade
Balance
Pr. 30.11.2016
Konto Note Specifikation

Balance
30-11-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
301
1
304.9

Ejendommens anskaffelsessum
1 Nybyggeri

62.999.455

50.978

Anlægsaktiver i alt

62.999.455

50.978

Omsætningsaktiver
305

Tilgodehavender:
1 Andre debitorer
Likvide beholdninger
1 Tilgodehavende hos boligorganisationen

7.257

0

1.523.881

0

309.9

Omsætningsaktiver i alt

1.531.138

0

310

Aktiver i alt

64.530.593

50.978

Oprindelig prioritetsgæld:
2 Landsbyggefonden

6.604.100

2.693

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

6.604.100

2.693

417

Langfristet gæld i alt

6.604.100

2.693

Gæld til boligorganisationen
Skyldige omkostninger
Deposita og forudbetalt leje m.v.
Banklån/byggelån

0
316.220
1.576.290
56.033.983

44.979
3.066
0
240

426

Kortfristet gæld i alt

57.926.493

48.285

430

Passiver i alt

64.530.593

50.978

0
307

Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Kortfristet gæld
418
421
423
424

2

28-04-2017
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Resultatopgørelse
2016

Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

101

1

101.1
101.2
101.3

107

109

110

111.3

112.1

2

3

4

5

6

Prioritetsafdrag
Prioritetsrenter
Prioritetsbidrag

0
0
0

0
0
0

82
1.535
16

Nettokapitaludgifter i alt

0

0

1.633

Forbrugsafgift

0

0

1

Vandafgift i alt

0

0

1

Offentlig

0

0

54

Renovation i alt

0

0

54

Husejerforsikring
Erhvervsforsikring

0
0

0
0

50
7

Forsikringer i alt

0

0

56

Målerpasning - vand

0

0

4

Målerpasning i alt

0

0

4

3.948

0

0

101

105

0

0

3

0

0

104

Løn mm - Ejendomsfunktionær
Lokalt driftsbidrag

0
0

0
0

20
21

Renholdelse i alt

0

0

40

Primære bygningsdele
Kompletterende bygningsdele
VVS-anlæg

0
0
0

0
0
0

40
30
10

Almindelig vedligeholdelse i alt

0

0

79

Vandafgift

Renovation

Forsikringer

Målerpasning

Administrationsbidrag

Vandregnskab
Administrationsbidrag i alt
7

114.1
114.1

115
115.2
115.3
115.5

28-04-2017

8

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Nettokapitaludgifter

Administrationsbidrag, boliger

114

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Sats pr. enhed

Renholdelse

Almindelig vedligeholdelse
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Faste noter til resultatopgørelsen
Konto
Note Specifikation

118

9

Resultatopgørelse
2016

Urevideret
budget
2016
(1.000 kr.)

Urevideret
budget
2017
(1.000 kr.)

Særlige aktiviteter
Fællesfaciliteter:
Drift af parkeringspladser
Indtægt fællesfaciliteter
Fællesfaciliteter i alt

0
0
0

0
0
0

175
-186
-12

Særlige aktiviteter i alt (nettoindtægt)

0

0

-12

119.2

Afdelingsbestyrelsens udgifter:
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb
Kursus
Aktivitetspulje
Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt

0
0
0
0

0
0
0
0

9
1
1
10

119.6

Diverse

0

0

9

Diverse udgifter i alt

0

0

20

Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser
Kr. 0,00 pr. m²

0

0

104

Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt

0

0

104

0

0

2.836

0

0

2.836

Mellemregning boligorganisationen

0

0

1

Renter i alt

0

0

1

118.2
203.3

119

120

10

11

120.0

201

12

Diverse udgifter

Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser

Boligafgifter og leje
Beboelse:
Almene familieboliger:
Antal lejemål 31
Leje pr. m²/år. 0,00 kr.
Boligafgifter og leje i alt

202

28-04-2017

13

Renter
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Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

301

421

1

2

28-04-2017

Balance
30-11-2016

Balance
31-12-2015
(1.000 kr.)

Nybyggeri

Nybyggeri primo
Tilgang i året

50.978.018
12.021.437
62.999.455

2.410
48.568
50.978

Igangværende arbejder i alt

62.999.455

50.978

Kreditorer

316.220

3.066

Skyldige omkostninger i alt

316.220

3.066

Skyldige omkostninger
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Regnskab 01.01.2016 - 30.11.2016

Regnskabspåtegninger
Administration:
Byggebalancen fremlægges hermed til godkendelse.
Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen særligt gøres opmærksom på:
- at afdelingen endnu ikke er gået i drift.

Projektet omfatter i alt 31 Familieboliger. Skema B er godkendt juni 2015 og Skema C forventes maj 2016.

København, den 11. maj 2016
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

28-04-2017

Kristine Mølholt Tørnkvist
Økonomichef
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for Boligforeningen 3B, afdeling 1037 Kløverbladsgade, giver et retvisende
billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. november 2016 i overensstemmelse med lov om
almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for Boligforeningen 3B, afdeling 1037 Kløverbladsgade, for regnskabsåret 1. januar 30. november 2016, der omfatter balance og (''byggebalancen'').
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i
instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af byggebalancen. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Ledelsens ansvar for byggebalancen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en byggebalance, der giver et retvisende billede 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 en byggebalance
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af byggebalancen 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 byggebalancen 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 byggebalancen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om byggebalancen 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, altid vil afdække
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i byggebalancen, 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 fejlinformation 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
afdelingens 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.
28-04-2017
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af byggebalancen 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 afdelin-gens 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 byggebalancen eller, hvis så-danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner 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.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af byggebalancen, herunder
noteoplysningerne, samt om byggebalancen afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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 sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-stemmelse med
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet
om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af byggebalancen.
I tilknytning til vores revision af byggebalancen er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
afdelingen, der er omfattet af byggebalancen.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal
vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 4. maj 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Cvr-nr. 33 77 12 31
Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

28-04-2017

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Forside
0538-3 Skov Kvarteret (3B)
Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2016
01-01-2016
31-12-2016

Råbalance for afdeling

Boligorganisation

Boligorganisationsnr.

Afdeling

410

Tilsynsførende kommune

LBF's afdelingsnr.

0

Kommunenr.

Skov Kvarteret (3B)

0538-3 Skov Kvarteret (3B)

København Kommune

v/KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Richard Mortensens Vej 14A
2300 København S
Matrikel nr. 0960b
Sundby Overdrev
BBR-ejendomsnr.

Rådhuset
1599 København V

Telefon
Fax
E-postadr.
tmf@tmf.kk.dk

Telefon
Fax
E-postadr.
kab@kab-bolig.dk

33 63 10 00
33 63 10 01

Telefon
Fax
E-postadr.
0

0
0

CVR-nr.

56815910

SE-nr.

0

Lejemål:
Almene familieboliger
Almene ungdomsboliger
Almene ældreboliger
I alt
Øvrige lejemål:
Erhvervslejemål
Institutioner
Fællesfaciliteter
Garager/Carporte m.v.
Kældre/lagerrum m.v.
Øvrige lejemål i alt
Lejeoplysninger i alt

Bruttoetageareal i alt m²
52
0
0
52

Antal lejemål

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

52

5.151

5.151
0
0
5.151

1

Á lejemålsenheder
1
1
1

101

33 66 33 66
33 66 70 05

Antal lejemålsenheder
5.151,0
0,0
0,0
5.151,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

0,0
0,0

1/5
1/20

0,0
0,0
0,0
5.151,0

Balance
0538-3 Skov Kvarteret (3B)

Noter

1.000 kr.
Balance pr.
31/12 2015

Balance pr.
31/12 2016
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Husk at indsætte dato
Nybyggeri:
Nybyggeri

82.652.283

3.810

Anlægsaktiver i alt

82.652.283

3.810

Likvide beholdninger:
Tilgodehavende hos KAB

0

858

Omsætningsaktiver i alt

0

858

82.652.283

4.668

Gæld til KAB
Overført fra 3B
Byggelån, driftskredit

38.414
22.504.195
60.109.674

0
4.668
0

426

Kortfristet gæld i alt

82.652.283

4.668

430

PASSIVER I ALT

82.652.283

4.668

303
1

0

304.9

OMSÆTNINGSAKTIVER
307
6
309.9
310

AKTIVER I ALT

PASSIVER
KORTFRISTET GÆLD
418
421
424

x

2

Noter
0538-3 Skov Kvarteret (3B)

1 303.0

NYBYGGERI

Balance
01-01-2016

1 3B - Nybyggeri - AlmenBolig+ - Rammeaftale 4 3.810.272
Grundkøbesum
Kloakbidrag
Vandforsyningsbidrag - tilslutning
Elforsyningsbidrag
Tryk af tegninger
Forundersøgelser
Bygherrerådgivning
Geoteknik
Advokatomkostninger
Byggesagshonorar
EU -udbud
Byggelånsrenter
Forsikringer
Skatter
Rejsegilde
Tryk af tegninger
Kørsel
Konkurrenceudgifter
Hovedentreprise
Uforudseelige udgifter
Hovedenterprise - Rest af kontrakt
Fagenterprice 1 - Rest af kontrakt

Tilgang/
afgang

Balance pr.
31/12 2016

Finansiering

18.058.158
3.093.474
177.856
722.375
12.013
794
121.735
1.624
242.143
190.703
86.000
54.840
101.363
50.459
7.938
4.156
-47
14.389
74.992.880
213.311
-19.829.402
525.252
82.652.283

3.810.272

3

78.842.011

82.652.283

0

Revisionspåtegning
0538-3 Skov Kvarteret (3B)
Forretningsførerens påtegning og underskrift:
Forretningsføreren indstiller byggebalancen til godkendelse.
I forbindelse med byggebalancensaflæggelsen gøres opmærksom på:
- at det anførte beløb for ejendommens foreløbige anskaffelsessum umiddelbart ikke kan tages som udtryk for
de pr. 31. december 2016 faktiske udgifter eller den pr. samme dato påhvilende gæld, idet en række poster - i
lighed med, hvad der er tilfældet ved de fleste byggeforetagender - først vil kunne opgøres endeligt, når
byggeriet er afsluttet og byggeregnskab er udarbejdet.
- Skema B for familieboliger er godkendt af Københavns Kommune den 29. juni 2015

København den
KAB s.m.b.a.

Michael Nielsen-Elgaard
Projektleder

Mia Klarskov Olsen
Økonomimedarbejder
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PUNKT 7
Indstilling – Ledelsesinformation – 1. kvartal 2017 (O)

Ledelsesinformation – 1. kvartal 2017 (O)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- 10. maj 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal forelægges Ledelsesinformation – 1. kvartal 2017.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at Ledelsesinformation – 1. kvartal 2017 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal som 3B’s øverste myndighed orienteres om udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Ledelsesinformation – 1. kvartal 2017 (bilag 1).
Ledelsesinformationsrapporten giver et overblik over udviklingen på relevante nøgletal for 3B’s
virke i 1. kvartal 2017 sammenlignet med de to foregående år. Der er særligt fokus på nøgletal der
illustrerer en eventuel udvikling på kritiske faktorer – fx tomgang, antal rykkere, udsættelser mv.
Rapporten indeholder samtidig en oversigt over arbejdskapital- og dispositionsfondsudvikling samt
investeringsafkast. I forhold til selskabets økonomi er regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2017 indarbejdet. Prognosen for regnskab 2017 viser et forventet underskud på ca. 323.000 kr.
i 2017. Der er budgetteret et overskud på 248.400 kr. Afvigelsen skyldes primært ekstraordinære
personaleudgifter.
Ledelsesinformation viser en stabil udvikling i første kvartal 2017:


Antal rykkere og udsættelser er stabilt.



Antallet af beboerklagenævnssager er stabilt.



Korttidssygdom er faldet i første kvartal.



Afkastet på 3B’s investeringer ligger væsentligt over benchmark for første kvartal.



Personaleomsætningen er stabil i forhold til 2016 – og ligger omregnet til årsbasis på ca. 16
pct.

1

Ledelsesinformationen viser også en udvikling, der kræver særlig opmærksomhed fremadrettet:


Den disponible del af dispositionsfonden forventes at blive negativ i 2017. Der er aftalt møde med Landsbyggefonden i maj 2017 for drøftelse af den fremtidige udvikling af dispositionsfonden.



Den disponible del af arbejdskapitalen er begrænset. Beslutninger truffet i 1. kvartal 2017
er indarbejdet.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Ledelsesinformation vil fremadrettet blive forelagt organisationsbestyrelsen hvert kvartal.

Bilag
1. Ledelsesinformationsrapport – 1. kvartal 2017 (Eftersendes).

2

Ledelsesinformationsrapport – 1. kvartal 2017
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Kort om rapporten og de enkelte målepunkter
Dette er kvartalsrapport for første kvartal 2017. Rapporten følger i vid udstrækning skabelonen for årsrapporten. Dog er data for tab på fraflytning ikke pt. tilgængelig på kvartalsbasis. Derudover er husleje ikke gengivet i årsrapporten, da der ikke er nye data. Når alle afdelingsbudgetter for 2018 er godkendt, vil konsekvensen for det samlede huslejeniveau blive gengivet i ledelsesinformationen – forventeligt i rapporten for tredje kvartal 2017.
Data er som udgangspunkt gengivet for første kvartal 2017 samt kvartalsvis for 2015 og 2016.
Selskabets økonomi
Prognosen for regnskab 2017 viser et forventet underskud på ca. 323.000 kr. i 2017. Der er budgetteret et overskud på 248.400 kr. Afvigelsen skyldes primært ekstraordinære personaleudgifter. Punktet rummer derudover en oversigt over udviklingen i 3B’s dispositionsfond og
arbejdskapital. Det er vigtigt med et kort overblik over prognoserne, da fondene er vigtige for 3B’s virke. Derudover er der en opfølgning på
3B’s investeringsafkast.
Beboerklagenævnssager
Der er heldigvis traditionelt få beboerklagenævnssager i 3B. Beboerklagenævnet er et uafhængigt klageorgan administreret af kommunerne.
Uanset om 3B får medhold er det ikke ønskeligt, at konflikter eskalerer til klager til Beboerklagenævnet, men det kan selvfølgelig ikke helt
undgås. De senere år har antallet af klager været faldende – og 3B taber meget få sager i beboerklagenævnene. Første kvartal 2017 viser
en stabil udvikling.
Fraflytningsprocent
Mange forhold påvirker fraflytningsprocenten i 3B, og der kan være mange individuelle grunde til, at beboerne ønsker at skifte deres bolig
ud. Det er imidlertid vigtigt for 3B at kunne følge den generelle udvikling. Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt.
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Rykkere
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder. Ændringen i offentlige ydelser og øget arbejdsløshed
kan påvirke beboernes økonomiske situation, så afgørende at nogle kan få problemer med at betale huslejen. Rykkerstatistikken er en indikator på, hvor meget potentielle betalingsvanskeligheder viser sig i praksis. Statistikken viser, at antal rykkede beboere i 3B er faldende.
Udsættelser
Udsættelser er et vidtgående indgreb, som er sidste sanktionsmulighed over for beboere. Antallet af udsættelser er faldet i de seneste år.
Tomgang
3B har traditionelt ikke megen tomgang, men det forekommer på erhvervslokaler samt i enkelte andre tilfælde. Statistikken viser et meget
lavt aktuelt tomgangstab.
Sygefravær
3B er en mellemstor virksomhed, og derfor vil der være naturlig variation i sygefraværsprocent. Men tallet er vigtigt – og samtidig en indikator
på medarbejdertrivsel. Omregnet til årsdata var korttidssygdommen i 2016 gennemsnitligt 6,6 dage pr. medarbejder. Samlet sygefravær inklusiv langtidssygdom var 11,4 dage pr. medarbejder. I 2015 var det samlede fravær 11,7 dage, heraf var 9,3 dage relateret til korttidssygdom. Første kvartal 2017 viser en stabil udvikling.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen er aktuelt på et højt niveau sammenlignet med tidligere år. I 2016 var personaleomsætningen (opgjort som fratrædelsesprocent fratrukket vikarer og løse medarbejdere) 17,2 pct. - og i første kvartal 2017 var omsætningen 4,1 pct. De to foregående år var
den henholdsvis 11,8 pct. og 10,1 pct..
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1.1 Selskabets økonomi
Regnskabsprognose 2017
Prognosen for regnskab 2017 viser et forventet underskud på ca. 323.000 kr. i 2017. Der er budgetteret et overskud på 248.400 kr. Væsentlige budgetafvigelser er beskrevet nedenfor.
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Væsentlige afvigelser
Der er en forventet medindtægt på ventelistegebyrer. Det skyldes en stigning i antal ansøgere (der er registreret cirka 2.400
flere ansøgere i 2016). Det giver en merindtægt på 296.000 kr.
Der er en merudgift til personale på 860.000 kr. Merudgiften til personale vedrører dels en stigning i de samlede lønudgifter,
herunder vikarer på ca. 376.000 kr., og dels øgede udgifter til rekruttering på ca. 400.000 kr. Stigning i udgifter til rekruttering
vedrører især udgifter i forbindelse med ansættelse af drifts- og servicedirektør og HR-chef.
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1.2 Investeringsafkast
3B har placeret en stor del af sin kapital (ca. 385 mio. kr.) i tre investeringsporteføljer hos tre forvaltere.
Nettoafkastet for første kvartal 2017 ser således ud:
Investeringsportefølje
Danske Capital
Nordea Asset Management
Nykredit Asset Management
Benchmark (CM3 Index)

Afkast 2016 (hele
året)
3,85 pct.
2,47 pct.
3,42 pct.
0,84 pct.

Afkast pr. 31.
marts 2017
0,54 pct.
0,45 pct.
0,79 pct.
-0,13 pct.

Benchmark udgør -0,13 pct. pr. den 31. marts 2017. De tre porteføljer ligger således over benchmark. I 2016 var afkastet fra de tre kapitalforvaltere også over benchmark, som var 0,84 pct.
.
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1.3 Arbejdskapital og dispositionsfond
Arbejdskapital
Arbejdskapitalen er selskabets resultatkonto. Saldoen udgør ca. 20 mio. kr. ved udgangen af 2016.
En væsentlig del af saldoen er dog bundet i anlægsaktiver, som især er it-udstyr og software. Den disponible (frie) del udgør ca. 8,7
mio. kr.
Tidligere besluttet tilskud til udviklingsprojekter trækker på arbejdskapitalen i 2017 og 2018, så arbejdskapitalen ultimo 2018 forventes at udgøre ca. 11,3 mio. kr. Disponibel del af arbejdskapitalen forventes at udgøre ca. 2,7 mio. kr.
I forhold til seneste ledelsesrapportering er der indregnet disponering på 1,2 mio. kr. som er bevilliget til digitaliseringskonsulent.
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Dispositionsfond
Der er krav om etablering af en dispositionsfond. Dispositionsfonden opbygges af indbetalinger fra afdelinger, andel af afviklede lån og de
såkaldt pligtmæssige bidrag, der indbetales fra ældre afdelinger. Dispositionsfonden anvendes hovedsagelig til lån og tilskud til afdelinger.
Der er ikke foretaget disponeringer i første kvartal 2017, der påvirker prognosen, da første kvartals bevillinger kan rummes inden for det afsatte beløb på ca. 8,5 mio. kr., jf. tilskud til afdelinger.
Prognose for Dispositionsfonden 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

2038

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

t.kr

7.096
23.787
16.875
719

7.096
22.832
17.084
186

7.243
23.833
17.296
-

7.352
24.595
17.510
-

7.448
24.917
17.727
-

9.405
44.175
22.168
-

Tilgang i alt

48.477

47.198

48.372

49.457

50.092

75.748

Afgang:
Støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til renoveringer (omprioriteringssager)
- Driftsstøtte til renoveringer (helhedsplaner)
- Fritagelser afviklede lån (tilskud)
- Huslejestøtte (helhedsplaner)
- Tilskud egen trækningsret

-9.509
-670
-4.551
-3.350
-2.816

-10.282
-6.250
-3.657
-1.154
-5.000

-10.282
-6.076
-3.657
-527
-5.000

-10.282
-5.902
-3.657
-473
-5.000

-10.282
-5.727
-3.327
-450
-5.000

-8.330
-2.729
-5.000

-91.216
-10.351
-2.079

-4.385
-16.067
-2.200

-4.396
-7.800
-2.200

-4.408
-8.200
-1.800

-4.419
-8.500
-1.500

-8.500
-1.500

Årets til- og afgang:
Tilgang:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån fra afdelinger
A- og G-indskud fra ældre afdelinger
Renter af egen trækningsret
Rentetilskrivning

Tilskud til afdelinger:
- Støtte hjemfald 2001
- Byggesager mv. inkl. kapitaltilførsel
- Boligsociale helhedsplaner mv.
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Tab ved lejeledighed
Tab ved fraflytning
Indbetalt nybyggerifonden
År

-114
-1.495
-6.750
2016

-500
-2.500
-6.834
2017

-500
-2.500
-6.918
2018

-500
-2.500
-7.004
2019

-500
-2.500
-7.091
2020

-500
-2.500
-8.867
2038

Afgang i alt

-132.901

-58.828

-49.856

-49.726

-49.296

-37.926

Resultat af til- og afgang

-84.424

-11.630

-1.484

-269

796

37.822

Saldo primo

266.554

182.130

170.499

169.015

168.746

421.182

Resultat af til- og afgang

-84.424

-11.630

-1.484

-269

796

37.822

Saldo ultimo

182.130

170.499

169.015

168.746

169.542

459.004

Udlån til afdelingerne
- Hjemfaldslån
- Øvrige udlån
- Medejerboliger i Grønhøj

10.575
23.142
235

17.554
24.159
235

23.119
24.758
235

28.676
25.255
235

34.225
25.652
235

133.046
26.498
235

Administrationsejendom

24.589

25.129

25.669

26.209

26.749

36.469

Trækningsret (indskud i Landsbyggefonden)

104.958

110.208

115.586

121.092

126.728

252.557

Bundet i alt

163.499

177.286

189.367

201.467

213.590

448.805

Disponibel del

18.631

-6.786

-20.352

-32.721

-44.047

10.200

Dispositionsfondens saldo

heraf:
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I 2016 er der sket en nedgang i dispositionsfondens andel af ydelser på afviklede lån fra 50 til 33 pct. Dette skyldes, at Landsbyggefonden
har meddelt, at fritagelsen vedrørende hjemfald bortfalder (50 pct.), og der således kun indgår 33 pct. til dispositionsfonden. Dette set i for
hold til øgede udgifter til driftsstøtte til fysiske helhedsplaner, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke foreligger tilsagn om mankolån samt en
stigning i den bundne del som følge af øgede udlån til hjemfald betyder, at administrationen vil gå i dialog med Landsbyggefonden om den
negative udvikling i dispositionsfonden, herunder negativ disponibel del. Der afholdes møde i maj 2017 – og organisationsbestyrelsen vil
efterfølgende blive informeret.
Foruden de i opgørelsen indregnede anslåede tilskud til afdelingerne, har organisationsbestyrelsen givet garanti i forhold til dækning af visse
igangsatte projekter/kommende byggesager. Samlet garantistillelse pr. ultimo 2016 var 34,927 mio. kr. jf. årsrapport ledelsesinformation). I
første kvartal 2017 er der tilkommet en garantistillelse på 150.000 kr. Samlet garantistillelse er nu 34,977 mio. kr.

Selskabsprojekt/afdeling

Nye projekter i forhold til oversigt ved ultimo 2016

Herlev Torv

Genhusning

Samlet garantistillelse

Disponeret selskab (kr.)
150.000

34.976.530
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2.1 Beboerklagenævnssager
Der er traditionelt få beboerklagenævnssager i 3B. Uanset om 3B får medhold, er det ikke ønskeligt, at konflikter eskalerer til klager til Beboerklagenævnet, men det kan ikke helt undgås, og beboerne har ret til at få en klage behandlet i det uafhængige nævn. Statistikken giver
overblik over udviklingen over tid, men det er samtidig vigtigt at notere at klagerne er så få i antal, at der kan komme store procentvise udsving, som skyldes tilfældige udsving. De seneste år er antallet af beboerklagenævnssager faldet. Og det samme er antallet af sager, 3B har
tabt.
I forbindelse med overgangen til kvartalsvis afrapportering vises årsdata for 2015 og 2016 samt kvartalsvis for første kvartal 2017. I denne
første rapportering kan data ikke opdeles kvartalsvis fra tidligere år, men administrationen vil arbejde på at få alle data ændret til kvartalsopgørelser. Første kvartal 2017 viser en stabil udvikling i antal beboerklagenævnssager – svarende til 16 sager omregnet til årstal. Fremover vil
antal sager blive præsenteret kvartalsvis.
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3.1 Fraflytning
Overblik over udviklingen i den samlede fraflytning i 3B på kategorierne familie- ældre- og ungdomsboliger. Der er få ældre- og ungdomsboliger, så her må der forventes procentvise udsving. Antal af fraflytninger på den store gruppe af familieboliger ligger meget stabilt omkring 2
pct. pr. kvartal.
Den ekstraordinære fraflytning på ungdoms- og ældreboliger i tredje kvartal 2016 skyldes udløb af aftale med Københavns Universitet.
Fraflytningen i første kvartal er samlet på 2,2 procent. Det er en stabil udvikling.
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4.1 Rykkere
Oversigt viser antal rykkede unikke lejere. Det vil sige, at selv om nogle lejere er rykket flere gange, optræder de kun en gang pr. kvartal.
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder. Ændringen i offentlige ydelser og øget arbejdsløshed
kan påvirke beboernes økonomiske situation så afgørende, at nogle kan få problemer med at betale huslejen. Rykkerstatistikken er en indikator på, i hvor vid udstrækning potentielle betalingsvanskeligheder viser sig i praksis. Statistikken viser, at antal rykkede beboere i 3B er
stabilt. Statistikken illustrerer hvordan rykkede lejere fordeler sig på anvisningskategori.
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4.2 Udsættelser
Grafen viser udviklingen i antal udsættelser opgjort på anvisningskategori ved indflytning.
Antallet af udsættelser er faldet i de seneste år.
Grafen angiver den samlede mængde af udsatte – samt oprindelig anvisningskategori på de udsatte beboere. Som det fremgår, kommer de
fleste af de udsatte beboere fra kommunal anvisning. I 2016 gjaldt det 18 ud af de 29 udsatte. I første kvartal gjaldt det alle 7 udsættelser.
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5.1 Tomgang
Oversigt over antal tomgangsdage i 3B’s lejemål. Som det fremgår af grafen er antallet af tomgangsdage i 3B aktuelt meget lavt. Stigningen i
fjerde kvartal er pga. tilbud om anden bolig givet til beboere i Egedalsvænge.
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6.1 Sygefravær
Nedenstående er statistik over korttids-sygefravær – fordelt på drift og administration. Korttids-sygdom defineres som en periode under 14
dage. Af systemtekniske grunde er der ikke muligt i denne fremstilling at vise data længere tilbage end 2016.
Der er udsving i de månedsvise sygefraværsprocenter. 3B har en størrelse som mellemstor virksomhed, hvor relativt få ansatte giver naturlige udsving, og samtidig er der sæsonudsving. Der er lagt en gennemsnitslinje ind for korttidsfravær pr. måned for 3B samlet – den var 0,51
dag pr. måned.
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Bemærk at der i grafen ovenfor er tale om tendenslinjer, da der ikke er lige mange dage i hver måned.
Omregnet til årsdata var korttidssygdommen i 2016 gennemsnitligt 6,6 dage pr. medarbejder. Samlet sygefravær inklusiv langtidssygdom var
11,4 dage pr medarbejder. I 2015 var det samlede fravær 11,7 dage, heraf var 9,3 dage relateret til korttidssygdom. Første kvartal 2017 viser
en stabil udvikling.
I 2016 var 33 af de 285 medarbejdere ramt af langtidssygdom, i første kvartal 2017 har 16 været omfattet.
til sammenligning var sygefraværet i kommunerne i 2015 på 13,0 dage ifølge Danmarks Statistik. I virksomheder og organisationer var sygefraværet 6,5 dage. Fraværet i kommunerne er typisk højere pga. et stort antal ansatte i omsorgsbranchen.
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6.2 Personaleomsætning
Personaleomsætningen i 3B i 2016 steg i forhold til foregående år. Personaleomsætningen er opgjort som antal fratrådte medarbejdere i
kalenderåret i forhold til det samlede medarbejderantal.
I 2016 fratrådte 49 medarbejdere (tallet er fratrukket vikarer og løse medarbejdere). Det svarer til 17,19 procent af medarbejdere. Det er en
stigning i forhold til tidligere år. En del af forklaringen er forandringer i 3B, enkeltstående tilfælde samt at flere boligsociale projekter sluttede
deres projektperiode ultimo 2016. Selvom de fleste projekter er fortsat i en ny periode, har flere medarbejdere brugt anledningen til at søge
nye udfordringer. Udviklingen i første kvartal 2017 er på niveau med det høje niveau fra 2016 og er også påvirket af forandringer i 3B samt
enkeltstående tilfælde.
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PUNKT 8
Indstilling – Repræsentantskabsmødet - beretning og forslag (B)

Repræsentantskabsmødet - beretning og forslag
(B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Forretningsudvalget den 8. maj 2017
- 9. maj 2017 / Jannik Egelund / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til den skriftlige beretning og udkast til de forslag, organisationsbestyrelsen stiller på repræsentantskabsmødet.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at den skriftlige beretning godkendes, jf. bilag 1.

2.

at organisationsbestyrelsens forslag til repræsentantskabet besluttes, herunder håndtering
af forslagene på selve repræsentantskabsmødet.

Problemstilling
Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 8. juni 2017. Forud for repræsentantskabsmødet udsender administrationen en valgavis, der blandt andet indeholder dagsorden, opstillede kandidater til organisationsbestyrelsen, indkomne forslag og foreningens regnskab. Derudover omdeles den skriftlige beretning til repræsentantskabet.

Løsning
Skriftlig beretning
Udkast til den endelige skriftlige beretning sendes til organisationsbestyrelsen til skriftlig kommentering.
På den baggrund skal organisationsbestyrelsen godkende den endelige beretning på mødet den
18. maj 2017, jf. bilag 1.
Organisationsbestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet
Der skal tages stilling til organisationsbestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet, herunder
håndtering af punkterne på selve repræsentantskabsmødet. På nuværende tidspunkt er der ingen
indkomne forslag udover valg af revisor.

1

Forslag til repræsentantskabet skal udsendes senest syv dage inden mødet.
Digital afstemning
Administrationen undersøger pt. mulighederne for at gøre afstemningerne til repræsentantskabsmødet digitale. Såfremt det kan gøres på en korrekt og transparent måde, vil administrationen anbefale, at afstemning på mødet foregår digitalt.
Oplæg om den boligpolitiske situation i Hovedstaden
Københavns overborgmester Frank Jensen har givet tilsagn om at bidrage med et oplæg om den
boligpolitiske situation i Hovedstaden. Formålet er at sætte rammen omkring den boligpolitiske
situation som 3B opererer i.

Økonomi
Der kan forekomme udgifter forbundet med digital afstemning mv.

Videre proces
Administrationen vil til repræsentantskabet udsende den skriftlige beretning og de forslag som besluttes af organisationsbestyrelsen. Administrationen arbejder desuden på at præsentere opgavegruppernes resultater til repræsentantskabsmødet på en uformel og let tilgængelig facon.

Bilag
1. Skriftlig beretning (opdateret version eftersendes til organisationsbestyrelsen på baggrund
af eventuelle inputs fra OB).

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 9
Indstilling – Strategiske handleplaner under 3B - Sammen mod
2020 (B)

Strategiske handleplaner under 3B - Sammen mod
2020 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Forretningsudvalget den 8. maj 2017
- 9. maj 2017 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til prioritering og tidsplan for strategiske handleplaner
under 3B – Sammen mod 2020.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at tidsplan og proces for strategiske handleplaner godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling
3B’s strategi 3B – Sammen mod 2020 blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj 2016. Strategien består af et visionsbillede.
På organisationsbestyrelsesmødet den 9. marts 2017 blev plan for eksekvering af 3B - Sammen
mod 2020 godkendt. Samtidig blev det aftalt, at prioritering af de strategiske handleplaner under
3B – Sammen mod 2020 skulle behandles på mødet i organisationsbestyrelsen den 30. marts
2017. Behandlingen af handleplanerne er dog blevet udskudt til nu.

Løsning
Administrationen har udarbejdet et oplæg til tidsplan og proces for udarbejdelsen af de strategiske
handleplaner under 3B – Sammen mod 2020. Oplægget er vedlagt som bilag 1.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte arbejdet
med de strategiske handleplaner som det besluttes af organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. Strategiske handleplaner.

1

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
FU henstillede til medlemmerne af organisationsbestyrelsen til mødet den 18. maj 2017 at gøre sig
overvejelser om hvilke indsatser der skal prioriteres.
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STRATEGISKE HANDLEPLANER
Oplæg til organisationsbestyrelsen
18. maj 2017
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I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Otte strategiske handleplaner
Attraktivt og aktivt beboerdemokrati

Organisation med fokus på det
økonomiske, miljømæssige og sociale:
Fremtidens Administration i 3B
Fremtidens Drift i 3B

Synlige og åbne fællesskaber
Fremtidens Byggesager i 3B
Socialt ansvar i 3B
Gode muligheder for livsudfoldelse
Energi og Miljø i 3B
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I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Attraktivt og aktivt beboerdemokrati
Målsætninger:
• Beboere og afdelingsbestyrelser oplever større indflydelse på hverdagen, afdelingen og 3B
• Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger fra xx pct. i 2016/17 til xx pct. i 2020
• Der er klare rammer om beboerdemokratiet
Prioriterede indsatser:
• 3B’s bestyrelsesuddannelse (AFSLUTTET)
• Organisationsbestyrelsens rammer (2016-17)
• Roller, Respekt og Tillid (2017)
• Ny beboerdemokratisk model: Opgavegrupper (2017-20)
• Vedtægtsændringer 2018 (2018)
• Digitalt beboerdemokrati (2018 eller 2019)
• Kommunikationsplatforme til beboerdemokratiet (2018-19)
• Lettere at være afdelingsbestyrelse (2019)

Øvrige indsatser:
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
• Vedtægtsændringer 2016 (AFSLUTTET)
• De unge beboerdemokrater (AFSLUTTET)
• Børnebestyrelser (AFSLUTTET)
• SelskabsWEB (AFSLUTTET)
• Ph.D. om beboerdemokrati (2016-2020)
• Offentlige referater fra afdelingerne (2017)
• 3B’s bestyrelsesuddannelse – hold 2 (2017-18)
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Synlige og åbne fællesskaber
Målsætninger:
• Beboerne og afdelingsbestyrelserne oplever, at der er mulighed for fællesskaber
• Beboerlokalerne benyttes oftere

Prioriterede indsatser:
• Guide til brug af fælleslokaler (AFSLUTTET)
• Øget brug af beboerlokaler (2017)
• Bookingsystem til beboerlokaler (2017-18)
• Nye rammer for aktivitetspuljen (2018 eller 2019)
• Koncepter for fællesaktiviteter (2019)
• Kommunikationsplatforme for fællesskaber (2018 eller 2019)

Øvrige indsatser:
• Folkemøde 2016 (AFSLUTTET)
• Folkemøde 2017 (2017)
• 3B-konferencen (2017)
• 3B-fortællingen (2017-18)
• Løb Mellem Husene – pilotprojekt (2017)
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Gode muligheder for livsudfoldelse
Målsætninger:
• Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
• 3B’s boligudbud / beboersammensætning udvikler sig
• 3B præger sin omverden
Prioriterede indsatser:
• AnsøgerWEB (AFSLUTTET)
• Intern oprykning (AFSLUTTET)
• Koncept for indsatsplaner (AFSLUTTET)
• Boligpolitisk udspil i København (2017)
• Presserum og presseindsats (2017)
• Den spekulationsfrie andelsbolig (2017-20)
• Basisbyggeprogram (2017-18)
• Fælles opnotering (2017-18)
• Rammer for kollektiv råderet (2018)
• Rammer for individuel råderet (2019)
• Hvad er ‘Det gode boligområde’? (2020)

Øvrige indsatser:
• Robuste Skæve Boliger – koncept (AFSLUTTET)
• Robuste Små Boliger – koncept (AFSLUTTET)
• Vedligeholdelsesreglement og -standarder (AFSLUTTET)
• Generationernes Byhus (2016-18)
• Fornyelse af udlejningsaftaler (2017-18)
• Ny TV-lov (2017)
• Frivillig konfliktmægling (2017)
• Hjem-til-alle-alliancen (?)
• Udskiftning af MgO-plader (2017-20)
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Fremtidens Administration i 3B
Målsætninger:
• Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i kroner i 2020 sammenlignet med 2017
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger
Prioriterede indsatser:
Digitalisering og effektivisering:
• Digitaliseringsstrategi med KAB (2017)
• Digitalisering af kerneprocesser (2017-20)
• IT-drift med KAB (2017-18)
Ydelses- og takstkatalog:
• Fremtidens Ydelser (2017-18)
Partnerskab med KAB:
• Partnerskabsaftale med KAB (AFSLUTTET)
• Domicil med KAB (2017-20)
Strategi og eksekvering:
• 3B – Sammen mod 2020 (2016-17)
• Mål og eksekvering (2017)
• 3B-håndbogen – ‘Sådan lykkes vi i 3B’ (2018)
• Retningslinjer og forretningsgange (2017-20)
• Ledelsesinformation (AFSLUTTET)

Kommunikation og kundeservice:
• Intern kommunikation (2017-18)
• Kanalstrategi (2018)
Økonomistyring:
• Økonomistyring – fase 1 (2017)
• Økonomistyring – fase 2 (2018 eller 2019)
• Regnskab og budget-processen (2017-18)
• Prokura (2017)
• Kapitalforvaltning og likviditetsstyring (2017)
HR:
• Strategisk kompetenceudvikling (2017-20)
• Nye personaleretningslinjer (2017-18)
• Lokalaftale-forhandlinger (2017)
• LUS-koncept (2018)
• Persondata – medarbejdere (2017-18)
• Persondata – beboere (2017-18)
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Fremtidens Administration i 3B
Øvrige indsatser:
• BeboerWEB (AFSLUTTET)
• Samarbejdsaftale med BDK (AFSLUTTET)
• NemID – lejekontrakter (AFSLUTTET)
• Revisorudbud (AFSLUTTET)
• Stillingsstruktur i 3B (2017-19)
• Oprettelse af ny medarbejder (2017)
• Intro til nye medarbejdere (2017)
• Nyt HR-system (2017)
• Revitalisering af VN (2017)
• Huslejeregistret – fase 2 (2017)
• Retningslinjer for IT og telefon (2017)
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Fremtidens Drift i 3B
Målsætninger:
• De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i 2020 sammenlignet med 2017
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger
Prioriterede indsatser:
• BestyrelsesWEB (AFSLUTTET)
• Organisationsændring (2017)
• Bygningseftersyn og henlæggelser (2018)
• Egedalsvænge (2017-18)
Fremtidens Drift:
1. Nye serviceområder (2017-18)
2. Etablering af driftsområder og servicekontorer (2018-19)
3. Beboerhenvendelser og beboerkommunikation (2018-19)
4. Digitalisering (2017-20)
5. Effektivt indkøb (2017)
6. Driftschefens rolle (2017)
7. Specialisering og kompetenceudvikling (2017-18)
8. Insourcing og outsourcing (2017 eller 2018)
9. Support fra Havneholmen (2017)
10. Nye serviceaftaler og afregningsformer (2017-18)

11. Nyt +-koncept (2017-18)
12. Beboerdemokratisk samarbejde (2017-18)
Øvrige indsatser:
• Samarbejdssamtale (AFSLUTTET)
• Digital Drift – business case (AFSLUTTET)
• Arbejdstøj (AFSLUTTET)
• MobilePay på servicekontor (2017)
• Udbud af forsikringer (2017)
• Ejendomsskatter (2016-18)
• Benchmarking af Almen Drift (2017-18)
• DV-modul (2017-19)
• Arbejdsmiljø: Ejendomskontorerne (2017)
• Arbejdsmiljø: Affaldshåndtering (2017)
• Kursusplan for EST-elever (2017)
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Fremtidens Byggesager i 3B
Målsætninger:
• Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger
• Beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger
• 3B tager 100 nye boliger i drift årligt
Prioriterede indsatser:
Beboerkontakt:
• Opgavegruppe – Styring af renoveringssager (2017)
• Rejseholdskoncept (2017)
• Beboerkommunikation i byggesager (2017-18)
• Behandling af klagesager (2017)
• Koncept for beboervejledninger (2017)
• Genhusning – politik og proces (2018)
Organisering:
• Honorarstruktur og ydelseskatalog (2017)
• Organisering og bemanding (AFSLUTTET)
• Ressourcestyring (2017)
• Tidsstyring (2017)
• Roller og ansvar (2017)

Processer og styring:
• Indmelding af byggesager (AFSLUTTET)
• Sagsporteføljestyring (AFSLUTTET)
• Budgetopfølgningsmodel (AFSLUTTET)
• Risikostyring (2017)
• Kontraktstyring (2017)
• Udbudsstrategi (2018)
• Sags- og dokumentstyring i UNIK (2017-18)
• Proces for helhedsplaner (2018)
• Proces for tilvalgskatalog (2018)
• Proces for 1 og 5-års-eftersyn (2017)
• Efterreguleringer – proces og oprydning (2017)
Øvrige indsatser:
• Bygningseftersyns-proces (AFSLUTTET)
• Stamdata-indretninger (2018)
• Proces for forsøgsprojekter (2017)
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De to sidste strategiske handleplaner
Socialt ansvar i 3B:
• Udarbejdes i 2018
• Fx fokus på socialøkonomiske virksomheder, socialt indkøb og
ansættelser på særlige vilkår

Energi og Miljø i 3B:
• Udarbejdes i 2018 eller 2019
• Fx fokus på nedbringelse af ressourceforbrug, indblik i eget
ressourceforbrug, affaldshåndtering
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Videre proces
1. Forelæggelse for organisationsbestyrelsen den 18. maj og 13. juni til
drøftelse og prioritering
2. Grundlag for Steffens beretning
3. Administrationen konkretiserer målsætninger med udarbejdelse af koncept
for beboerundersøgelse og afdelingsbestyrelsesundersøgelse
4. Godkendelse på bestyrelsesseminar september 2017
Undtagen: Socialt Ansvar i 3B samt Energi og Miljø i 3B – behandles i 2018
eller 2019

I SIDE 13 I

I NAVN I DATO I EVT. ARRANGEMENT I

Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Beboere og afdelingsbestyrelser oplever større indflydelse på
hverdagen, afdelingen og 3B

Beboerundersøgelse og afdelingsbestyrelsesundersøgelse

Beboernes deltagelse i afdelingsmøderne stiger fra xx pct. i 2016/17 til
xx pct. i 2020

Registreringer på afdelingsmøder

Der er klare rammer om beboerdemokratiet

Kvalitativ vurdering

Beboerne og afdelingsbestyrelserne oplever, at der er mulighed for
fællesskaber

Fællesskabsundersøgelsen

Beboerlokalerne benyttes oftere

Registreringer (skal afklares nærmere)

Beboernes tilfredshed med boligen og dens muligheder stiger
(fx standard, råderet, tryghed, udearealer, fællesarealer, oprykning)

Beboerundersøgelse (

3B’s boligudbud / beboersammensætning udvikler sig

Statistiske data – enten fra DST eller 3B

3B præger sin omverden

Kvalitativ vurdering og evt. presseklip
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Målsætninger og målemetoder
Målsætning

Målemetode

Administrationsudgifterne (konto 112.1) pr. m2 er uændret i kroner i
2020 sammenlignet med 2017

Ledelsesinformation

De afgrænsede driftsudgifter pr. m2 er uændrede i kroner i 2020
sammenlignet med 2017

Ledelsesinformation

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service stiger

Afdelingsbestyrelsesundersøgelse

Beboernes tilfredshed med 3B’s service stiger

Beboerundersøgelse

Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet
stiger

Afdelingsbestyrelsesundersøgelse / byggesagsundersøgelse

Beboernes tilfredshed med 3B’s service på byggeområdet stiger

Beboerundersøgelse / byggesagsundersøgelse

3B tager 100 nye boliger i drift årligt

Ledelsesinformation

PUNKT 10
Indstilling – Leverancer fra opgavegrupper (B)

Leverancer fra opgavegrupper (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Afdelingsudvalget den 3. maj 2017
- 16. maj 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til leverancer fra opgavegrupperne ’Roller, respekt og
tillid’ og ’Øget brug af beboerlokaler’.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at opgavegruppen ”Roller, respekt og tillids” udkast til kodeks for samarbejde i 3B godkendes, jf. bilag 1.

2.

at opgavegruppen ”Øget brug af beboerlokalers” udkast til pjece om brug af beboerlokaler
godkendes, jf. bilag 2.

Problemstilling
Opgavegrupperne ’Roller, respekt og tillid’ og ’Øget brug af beboerlokaler’ har udarbejdet materiale
ud fra opgavegruppernes kommissorier.

Løsning
Kodeks for samarbejde
Opgavegruppen Roller, respekt og tillid har udarbejdet et kodeks for samarbejde i 3B omhandlende samarbejdet mellem beboerdemokrater og medarbejdere i 3B, jf. bilag 1. Kodekset lægger
vægt på klare forventningsafstemninger mellem medarbejdere i 3B og beboere og ordentlighed i
kommunikation. Kodekset formidles til afdelingsbestyrelser og driftschefer, så det kan danne
grundlag for et konstruktivt samarbejde og skabe klare linjer og forventningsafstemninger.
Det er planen at kodekset vil være klar til næste møde i organisationsbestyrelsen og derefter kan
præsenteres i forbindelse med repræsentantskabsmøde.
Kodekset indeholder konkret anbefalinger for:


fælles mål for samarbejdet mellem beboerdemokrater og medarbejder



rammer for samarbejdet mellem beboerdemokrater og medarbejder



kommunikation mellem beboerdemokrater og medarbejder



konflikthåndtering
1



klare linjer omkring de forskellige interessenters indflydelse



retningslinjer for henvendelser



deltagelse i sociale arrangementer

Øget brug af beboerlokaler
Opgavegruppen Øget brug af beboerlokaler har udarbejdet en pjece, der beskriver de grundlæggende regler for brug af 3B’s beboerlokaler. Pjecen fokuserer på en række forhold omkring brugen
af beboerlokaler med fokus få:


Hvem der må bruge afdelingens beboerlokaler



Må man bruge fælleslokaler til offentlige arrangementer og tage betaling for folk udefra



Må man tage højere leje for udlejning til folk der kommer udefra end lejen for afdelingens
beboere



Bruge af afdelingens fælleslokale til fx at holde koncert



Hvad kan man ellers bruge afdelingens fælleslokaler til



Hvordan sikrer vi at alle beboerne kender til og bruger fælleslokalerne



Hvad hvis man ikke har et fælleslokale



Hvordan undgår man at bruge for mange penge på fælleslokalerne



Hvordan gør man bookningen nem og let tilgængelig



Faktaboks om lovgivning

Godkendes pjecen, vil den blive formidlet til afdelingsbestyrelser via tryk og digitale kanaler.
Derudover arbejder gruppen med en eksempelsamling med gode eksempler på brug af beboerlokaler i 3B. Endelig er det planen, at der på baggrund af gruppens arbejde nedsættes en task force,
der skal inspirere til øget brug af beboerlokaler.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Omkostninger til tryk af materialer
på ca. 20.000 kr. vil blive afholdt af allerede afsatte midler til 3B – Sammen mod 2020.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil leverancerne fra opgavegrupperne blive
kommunikeret til 3B’s beboere og medarbejdere som beskrevet i ’Løsning’.
Desuden vil materialet bliver kommunikeret ud i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 8.
juni 2017.
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Bilag
1. Udkast til kodeks for samarbejde i 3B.
2. Udkast til pjece om øget brug af beboerlokaler.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen og havde en række mindre rettelser til bilag 1, som administrationen har indarbejdet.
Afdelingsudvalget har ikke behandlet bilag 2, da det endnu ikke er færdigt.

3

ROLLER,
RESPEKT
OG TILLID

BAGGRUND
3B’s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret
2016 en række opgavegrupper i forbindelse med
strategien 3B – Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, beboerdemokrater
og medarbejdere, og de arbejder med specifikke
fokusområder, der alle støtter op om 3B’s vision:
Sammen skaber vi levende og mangfoldige
fællesskaber.

Denne folder er udarbejdet af 3B’s opgavegruppe ’Roller, respekt og tillid’. Folderen beskriver
rammerne for det gode samarbejde mellem
beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere
i 3B. Opgavegruppen har blandt andet arbejdet
med samarbejdskodeks for, hvordan vi taler
sammen og opfører os over for hinanden i hverdagen, og hvem der har hvilke roller og ansvar.

KODEKS FOR SAMARBEJDE
Samarbejdet mellem beboerdemokrater og
medarbejdere er vigtigt for at skabe gode
boligområder, gode arbejdsvilkår og fælles
retning. Alle parter i samarbejdet skal udvise
respekt, ærlighed og ordentlighed, og beboerdemokrater såvel som medarbejdere har
et ansvar for kontinuerligt at styrke det gode
samarbejde.
Samarbejdet mellem beboerdemokrater og
medarbejdere bygger på en tiltro til, at vi
alle ønsker det bedste for vores beboere og
boliger.
Vi har tillid til hinandens kompetencer, og vi
respekterer og anerkender den indsats, der
bliver gjort. Vi lytter, sparrer og handler på
fællesskabets og beboernes vegne.
Vi gør os fortjent til tillid til hinanden gennem

en fælles, engageret indsats, og for medarbejdernes vedkommende også ved at udvise
professionalisme.
Vores roller i samarbejdet er forskellige, og
forventningsafstemning sørger for klar rollefordeling og tillid til, at opgaverne løses med
respekt for hinandens kompetencer og ansvarsområder.

FÆLLES MÅL
For at alle trives i et samarbejde og arbejder
for samme sag, er det vigtigt med fælles mål.
Hvis vi sammen skal nå de mål, vi sætter os
for, er det en god idé at opstille konkrete milepæle, man kan måle på undervejs.
- hvad vil vi gerne opnå med vores samarbejde?
- hvad skal kendetegne vores samarbejde?

EKSEMPEL PÅ SAMARBEJDSPROCES

Det er afdelingsbestyrelsernes rolle at udtrykke ønske om serviceniveau og foreslå aktiviteter i afdelingen, mens det er medarbejdernes
rolle at sikre, at det sker.
3B FØLGER BL’S ANVISNING OM ROLLEFORDELING
• AFDELINGSBESTYRELSEN FORESLÅR
• AFDELINGSMØDET BESLUTTER
• ADMINISTRATIONEN UDFØRER

Hvad er
vigtigt for
samarbejdet?

Hvilken type
legeplads?
Afdelingsbestyrelsen foreslår, at
der skal bygges en
legeplads

Afdelingsmødet
beslutter, at der
skal bygges en
legeplads

- hvad samarbejder vi om?
- hvordan samarbejder vi?
- hvilke roller har vi hver især i samarbejdet?
- hvornår eller hvor ofte følger vi op på de forskellige
opgaver?
- skal vi justere på fordelingen af opgaver løbende?

Kun sådan når vi de fælles mål.

Er der justeringer
til processen?
Hvem
Skal tidsplanen Skal
gør hvad?
justeres?
opgaverne
Hvor ofte
justeres?
følger vi
op?
Drift og
afdelingsbestyMÅL:
relse drøfter
Opfølgning
Legeplads i
muligheder og
afdelingen
lægger en plan

”

DE GODE RAMMER
For at skabe de bedste forudsætninger for et
godt og effektivt samarbejde mellem medarbejdere og afdelingsbestyrelse, skal vi indledningsvist blive enige om nogle gode fælles
rammer:

– Vær opmærksom på, at rammerne for samarbedet er forskellige for medarbejdere og
afdelingsbestyrelser. For den ene part er det
et hjem, mens det for den anden part er en
arbejdsplads.

– Sørg for at afstemme forventninger til samarbejdet. Tal om det, hvis der er modstridende
opfattelser og forventninger, og sørg for at nå
frem til et kompromis i fællesskab - hvis ikke i
første omgang, så på næste møde.

– Prøv sammen at skabe et godt arbejdsklima, så der er rum til forskellighed, og så alle
kan finde deres egen plads i samarbejdet.

– Bliv enige om, hvordan og hvor ofte vi mødes, men også hvor hurtigt der forventes svar
i begge retninger.
– Vis respekt over for hinanden, tag samarbejdet seriøst og overhold de aftaler, vi laver i
fællesskab.

KOMMUNIKATION

SPØRGSMÅL, DER KAN VÆRE GODE AT DRØFTE:
– Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i
projektet etc.
– Hvor og hvor ofte skal vi mødes?
– Hvem henvender sig til hvem på hvilken
måde?

Kommunikation er noget af det vigtigste i et samarbejde. Det er det, fordi vores kommunikation med
hinanden er afgørende for gruppens dynamikker,
beslutningsdygtighed, motivation og troværdighed
blandt deltagerne.

For os fungerer det rigtig
godt, når vi laver en mødeplan for kommende møder.

”

Medarbejder i driften

Det er vigtigt, at vi taler
godt sammen, når der er et
projekt igang. Fx kom der
hurtigt et nyt hegn op, efter
det gamle blev revet ned,
fordi kommunikationen mellem afdelingsbestyrelsen og
varmemesteren fungerede
rigtig godt.
Beboerdemokrat

Det er derfor vigtigt, at vi tidligt bliver enige om,
hvordan vi henvender os til hinanden, taler med
hinanden - og ikke mindst, hvornår på døgnet og
gennem hvilke kanaler, det er i orden at kommunikere.
Der vil altid være forskellige måder at gøre tingene
på, men fælles for alt samarbejde er, at alle parter
udviser gensidig respekt for hinanden og taler og
skriver pænt og respektfuldt, uanset budskabet.
Derudover skal alle huske at overholde de aftaler,
vi i fællesskab er blevet enige om - eller som på
forhånd ligger helt fast.
Sørg for at få talt tingene igennem, så vi kan få
etableret tillid til hinanden, og så vi anerkender og
respekterer de forskellige roller, vi hver især har og respekterer de etablerede kommandoveje.

INDFLYDELSE

KONFLIKTER
Det kan være svært helt at undgå konflikter i et samarbejde – særligt, når samarbejdet handler om nære ting, som
hjemlige rammer for beboerne.
Det betyder, at det er meget vigtigt at få talt sammen om de
udfordringer eller utilfredsheder, der opstår undervejs - ikke
mindst om de ting, der er svære at tale om.
Tag fat i tingene, når de opstår - vent ikke, til de bliver
personlige eller ukonstruktive og ender med at præge hele
samarbejdet.

Afdelingsbestyrelserne har medindflydelse og er orienteret
om den daglige drift i afdelingerne.
Det er vigtigt at drøfte forventninger og definere klare rammer for indflydelse i samarbejdet, inden en opgave drøftes.
Når man har reel indflydelse, giver det plads til at tage ansvar. Men det er vigtigt,
at man kun bliver involveret, hvis man har reel mulighed for indflydelse – ellers
kan det føre til mistillid og virke demotiverende.
Med udgangspunkt i BL’s rollefordeling er her et eksempel på, hvad der besluttes af afdelingsbestyrelsen, hvad der sker i fællesskab, og hvad medarbejderne står for, når en afdeling fx gerne vil have et nyt hegn.

EKSEMPEL PÅ HÅNDTERING AF KONFLIKT

Afdelingsbestyrelsen
inviterer medarbejderne i driften med til
julefrokost en aften

Medarbejderne
forklarer årsagen til,
at de ikke deltager i
arrangementet (har
fx ikke tid)

Medarbejderne
takker pænt nej
til at deltage i
arrangementet

Afdelingsbestyrelsen
forstår, at det ikke er
en afvisning af
relationen og det gode
samarbejde

Afdelingsbestyrelsen
er ærgerlig over det, da
de ville takke medarbejderne til julefrokosten

Afdelingsbestyrelsen
og medarbejderne
finder en anden måde
at afslutte året på en
hyggelig måde

Afd.bestyrelse

Fælles

Medarbejdere

FORESLÅR

DRØFTER

Et nyt hegn

Planlægning Indhenter tilbud
Budget
Udfører opgaven

UDFØRER

HENVENDELSER

ARRANGEMENTER

Hvem skal afdelingsbestyrelserne henvende sig til, hvordan og
hvornår, for at få den bedste hjælp? Hvornår er det fx driftschefen, man skal henvende sig til? Hvornår er det ejendomskontoret? Hvornår er det 3B’s hovedkontor?

3B’s afdelinger holder mange spændende og festlige arrangementer - og til flere af dem bliver medarbejdere inviteret
med. Sociale arrangementer kan være rigtig gode til at
skabe et godt fællesskab og til at skabe mulighed for, at man
får talt om noget andet end det driftsrelaterede.

Det er vigtige spørgsmål at få besvaret, og det er forskelligt fra
afdeling til afdeling, hvordan tingene bliver gjort inden for de
rammer, der er opstillet i 3B. Afdelingsbestyrelsen og medarbejderne finder i fællesskab den bedste løsning for afdelingen, og
her er det igen vigtigt, at medarbejderne og afdelingsbestyrelse
afstemmer forventninger.
Helt overordnet skal kommunikation mellem medarbejdere i 3B
og beboerdemokrater ske via de officielle kanaler (mail, telefonopkald til ejendomskontor eller driftschef/varmemester eller
personlig henvendelse) og inden for normal arbejdstid – medmindre det er akut.
For at beboere og beboerdemokrater kan få den bedst mulige
hjælp, er det vigtigt at alle har respekt for de faste kommunikationskanaler og kommandoveje.

Nogle arrangementer ligger inden for almindelig arbejdstid,
mens andre ligger uden for medarbejdernes normale arbejdstid. Som udgangspunkt kan medarbejderne deltage i
det omfang, deres arbejdstid tillader det.

ALMENBOLIG+
AlmenBolig+-afdelinger skiller sig ud på den måde, at der ikke er
det samme tætte samarbejde mellem medarbejderne og afdelingsbestyrelsen.
Beboerne står i fællesskab selv for at yde en indsats inde i og
uden for boligerne ved blandt andet at slå græs, klippe hæk, rydde
sne, håndtere affald og lignende.
Det ændrer ikke ved, at samarbejdskodekset også gælder her.

NYTTIGE LINKS
3B-VÆRKTØJER:
http://www.3b.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelse/vaerktojer/
BL-VÆRKTØJER
http://www.bl.dk/publikationer/pjecer/?targetgroup=Afdelingsbestyrelser&page=1
KONFLIKTHÅNDTERINGSVÆRKTØJER:
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/konflikter/saadan_opstaar_konflikter/konflikttrappen
Maj 2017

ØGET
BRUG AF
BEBOERLOKALER

HVEM MÅ BRUGE AFDELINGENS BEBOERLOKALER?

BAGGRUND
3B’s organisationsbestyrelse nedsatte i
efteråret 2016 en række opgavegrupper i
forbindelse med strategien 3B – Sammen
mod 2020. Opgavegrupperne består af
beboere, beboerdemokrater og medarbejdere, og de arbejder med specifikke
fokusområder, der alle støtter op om 3B’s
vision: Sammen skaber vi levende og
mangfoldige fællesskaber.
Denne folder er udarbejdet af 3B’s opgavegruppe ’Øget brug af beboerlokaler’.

Opgaven for gruppen var finde ud af,
hvordan 3B’s beboerlokaler kan blive
brugt optimalt og skabe opbakning og
interesse for en ny brug af beboerlokalerne blandt afdelingsbestyrelserne og
beboerne.

Som udgangspunkt er fælleslokaler
bygget til en afdelings beboere for at
fungere som et samlingssted. Men I kan
på afdelingsmødet beslutte, at det også
skal være muligt for andre at benytte
det i mindre omfang. Det er nemlig
afdelingsmødet, der bestemmer dette.
Derfor kan det være en god idé at tage
fælleslokalerne op på afdelingsmødet og
få afdækket, hvilke ønsker I som beboere fremadrettet har til fælleslokalerne,

Opgavegruppen har derfor udarbejdet
en pixi-bog der beskriver hvem, hvad og
hvordan i forhold til at bruge 3B’s beboerlokaler.

så endnu flere måske kan få glæde af
lokalerne.
Udlejning af fælleslokaler til andre end
beboerne kan godt finde sted, hvis udlejning finder sted i begrænset omfang og
udlejning til andre end beboere ikke har
et sådant forretningsmæssigt præg, at
der kan blive tale om konkurrence med
virksomheder i området. På BL’s hjemmeside kan du læse mere om reglerne.

EKSEMPLER PÅ BEBOERLOKALER I 3B

DRØMMER I OM AT FÅ BRUGT JERES FÆLLESLOKALER MERE?
ER I USIKRE PÅ HVILKE REGLER OG RAMMER
DER ER FOR BRUG AF FÆLLESLOKALER?
FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL HER OG BLIV SAMTIDIG
LIDT KLOGERE PÅ, HVEM I 3B DER KAN HJÆLPE DIG VIDERE.
VALMUEN

HJORTEGÅRDEN

A-HUSET - HØRGÅRDEN

MÅ MAN BRUGE AFDELINGENS FÆLLESLOKALE TIL
FX AT HOLDE KONCERT MED DELTAGELSE AF FOLK UDEFRA?
Hvis man vil lave noget større som fx en
rockkoncert for beboerne, hvor man også
kan invitere andre med, er det noget man
skal søge tilladelse til hos kommunen. Dette
er beskrevet i den såkaldte Sideaktivitetsbekendtgørelsen fra 1. maj 2015 (§ 19 stk.
4). Samtidig skal det overvejes hvem der er
arrangør. Er det afdelingen selv kan man

godt tage betaling for entré. Hvis det er en
ekstern arrangør skal man opfylde en række
betingelser i Sideaktivitetsbekendtgørelsen §
19 stk 4 og det skal gå gennem et skattepligtigt selskab. 3B har dog selv oprettet et skattepligtigt selskab. Kontakt jeres driftschef for
at høre mere om hvordan man kan gøre.

HVAD KAN MAN ELLERS BRUGE
AFDELINGENS FÆLLESLOKALER TIL?
Man må også bruge fælleslokaler til andet
end sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter
for beboerne. Sideaktivitetsbekendtgørelsen beskriver at man godt må udleje fæl-

leslokaler til fx socialøkonomiske aktiviteter,
dog højst for fire år ad gangen. Udlejningen
skal være forenelig med lokalernes anvendelse som fælleslokale for afdelingen.

EKSEMPLER PÅ BEBOERLOKALER I 3B

HÄNDELSVEJ

SØAGERPARK

APOSTELGÅRDEN

HVAD SIGER LOVEN?
Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.
Sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter
§ 19.

E
 n boligorganisation kan iværksætte sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter,
herunder forebyggende arbejde, jf. § 37, stk. 2, i almenboligloven. Aktiviteterne skal primært være rettet mod beboere i en eller flere afdelinger i
boligorganisationen eller i almene afdelinger, der er administreret af boligorganisationen. Tilsvarende kan en afdeling iværksætte sådanne aktiviteter
inden for afdelingen. Det er en forudsætning, at der ikke er tale om løsning
af en kommunal opgave.

Stk. 4. Ønskes der i en afdeling afholdt udgifter til en social aktivitet, i hvilken
andre end afdelingens beboere vil kunne deltage, skal afdelingens budget
umiddelbart efter dets godkendelse, indsendes til den tilsynsførende kommunalbestyrelse. Udgifterne til den sociale aktivitet skal fremgå af en note
til budgettet. Opstår der ønske om en aktivitet, som nævnt i 1. pkt., uden at
der i afdelingens budget er afsat midler til aktiviteten, skal kommunalbestyrelsen underrettes om aktiviteten og om udgiften hertil. Har kommunalbestyrelsen ikke inden 3 måneder fra modtagelsen af budgettet eller underretningen reageret, kan afdelingen iværksætte aktiviteten.

HVORDAN SIKRER VI AT ALLE BEBOERE KENDER
TIL OG BRUGER FÆLLESLOKALERNE?

HVORDAN SIKRER MAN AT LEJERNE HAR STYR
PÅ DET PRAKTISKE OMKRING UDLEJNINGEN?

Der er ikke kun én korrekt måde
at administrere fælleslokalerne på,
men det er vigtigt at gøre brugen af
fælleslokalerne nem og overskuelig
for beboerne. Afklar og kommunikér
derfor klart og entydigt om, hvem der
administrerer lokalerne. Det er optimalt med én indgang til dette, men
er der flere parter indover – fx både

Det er vigtigt at have en enkel og præcis
vejledning til brug af lokalet – fx hvordan
virker opvaskemaskinen, hvor skal man
gøre af affaldet, hvor længe må man

driften og afdelingsbestyrelsen – skal
det være tydeligt, hvem der varetager
hvilke opgaver i forhold til fælleslokalet. Man kan overveje, om man vil
nedsætte et udvalg, der tager sig af
udlejning og aktiviteter. Nogen steder
ansætter man en administrator, der
tager sig af alt det praktiske omkring
udlejning.

HVORDAN UNDGÅR MAN AT BRUGE FOR
MANGE PENGE PÅ FÆLLESLOKALERNE?
I kan som afdeling få en lejeindtægt ved
at leje fælleslokalet mere ud. Overvej at
gøre udlejning fleksibel og på timepris
eller halve dage. Husk samtidig at afsætte
midler til drift og vedligehold og brug langtidstidsholdbare materialer, der kræver
minimum af udskiftning og vedligehold.
Overvej om kommunen eller en forening

HVORDAN GØR MAN BOOKNINGEN NEM OG LET TILGÆNGELIG?
Overvej om man skal kunne booke lokalet online. Det kan gøre det
mere tilgængeligt for de beboere, der
ikke har mulighed for at komme i en
bestemt træffetid. Opgavegruppen

spille musik, og hvordan skal man gøre
rent. Man kan overveje at have et system,
så man slukker for strømmen, hvis lejerne
spiller høj musik uden for den aftalte tid.

om Digitalisering og IT vil samtidig se
på hvordan vi kan lave enkle bookingsystemer. Husk, at man på sit
BeboerWeb kan se, hvordan man kan
booke afdelingens fælleslokale.

har aktiviteter, der kan finde sted i jeres
lokaler. Aktiviteten kan måske tiltrække
beboere, og eventuelt kan en udefrakommende forening sponsorere redskaber
eller andet inventar til glæde for alle i afdelingen. Lejeindtægt fra fælleslokalerne
er som udgangspunkt fritaget for moms,
jf. momsloven § 13, stk.1, nr.8.

EKSEMPLER PÅ BEBOERLOKALER I 3B

TOFTEGÅRD

SANGERGÅRDEN

TRANEHAVEGÅRD

HVAD HVIS MAN IKKE HAR ET FÆLLESLOKALE?

HVORDAN SIKRER MAN AT LEJEREN
SELV BETALER FOR EVENTUELLE SKADER?
Det er en god idé at lave en enkel
kontrakt, som beskriver hvad man
hæfter for ved eventuelle skader
eller mangler. Det er en god ide
at kræve et depositum og det er i

Remisevænget Øst har et flot
beboerlokale, men er her til
deres 50-års jubilæum rykket
ud i sommeren.

EKSEMPLER PÅ BEBOERLOKALER I 3B

FOLEHAVEN

orden at skelne mellem egne beboere og folk udefra, så folk udefra
skal betale et større depositum, der
går til at dække eventuelle skader
og mangler.

HEDELYNGEN

REMISEVÆNGET ØST

Det er muligt at dele et fælleshus
mellem flere boligafdelinger i samme boligorganisation og på tværs af
boligorganisationer. Det kræver både
en oprettelse af en ny afdeling og udarbejdelse af en driftsoverenskomst.
Ejerskabet kan godt deles mellem
almene boliger, private andelsboliger
og ejerboliger. Kommunen kan også
være en deltagende part. Det kræver
også en oprettelse af en ny afdeling
og udarbejdelse af en driftsoverenskomst.

Hvis man gerne vil dele til sit fælleslokale med en naboafdeling, så er
der en række juridiske formalia, der
skal på plads, men det vil godt kunne
lade sig gøre. Kontakt driftschefen.
Hvis I bor i en afdeling uden fælleslokale kan I også overveje at investere
i en eller flere pavilloner, der nemt
kan sættes op og tages ned igen.

NYTTIGE LINKS

Hvis I har andre spørgsmål til brug
af fælleslokaler eller andet, har BL en
udmærket spørgsmål-svar hotline,
som man kan skrive til via
www.bl.dk/spoergsmaal-svar/
Denne pixi-bog er også tilgængelig på
3Bs hjemmeside www.3b.dk
Udarbejdet af: Opgavegruppen
’Øget brug af beboerlokaler’ – maj 2017

PUNKT 11
Indstilling – 3B´s forsikringer (B)

3B´s forsikringer (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Forretningsudvalget den 8. maj 2017
- 9. maj 2017 / Kristine Mølholt Tørnkvist

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til proces for udbud af 3B´s forsikringer.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at proces for genforhandlingstilbud og udbud af 3B’s forsikringer godkendes.

2.

A) at de nuværende selvrisikoniveauer skal fastholdes for alle afdelinger, eller
B) at de afdelinger der i dag har en selvrisiko på 5.000 kr., tilbydes at overgå til en selvrisiko på 0 kr. Hvis afdelingen ønsker at undersøge denne mulighed, afholder afdelingen selv
udgiften til at afdække afdelingens skadeshistorik, efter medgået tid ud fra 3B’s timesatser.
Administrationen træffer herefter beslutning om den pågældende afdelings selvrisiko i samråd med afdelingsbestyrelsen.

Problemstilling
3B’s nuværende forsikring er placeret i ALKA efter EU-udbud indgået med en 3-årig bindingsperiode (2014-16) med ret til forlængelse i op til to år.
Organisationsbestyrelsen besluttede den 30. juni 2016 at forlænge 3B´s nuværende forsikringsaftale med ALKA i ét år til og med 2017.
Der skal på den baggrund tages stilling til genforhandling/udbud af 3B’s forsikringer gældende fra
2018.

Løsning
1. Genforhandling og eventuelt udbud af 3B’s forsikringer
Administrationen har haft drøftelser med 3B’s forsikringsmægler Willis. Willis anbefaler, at der indhentes genforhandlingstilbud fra ALKA, inden der tages stilling til et eventuelt udbud af 3B´s forsikringer. 3B har mulighed for at forlænge forsikringsaftalen med ALKA i 2018, hvorefter der skal foretages udbud af forsikringerne.
1

Genforhandlingstilbuddet vil kunne blive forelagt organisationsbestyrelsen på møde den 29. juni
2017. Såfremt organisationsbestyrelsen vælger ikke at godkende forhandlingsresultatet, vil der
blive igangsat en udbudsproces af 3B’s forsikringer som beskrevet i tidsplanen, jf. bilag 1. Hovedtrækkende i udbudsplanen vil være:
Tid
August 2017

Indhold

 Risikoanalyse/Besigtigelser
 Udbudsmaterialet præsenteres til godkendelse i administrationen
(kommer derfor ikke i organisationsbestyrelsen)

 Udbudsannonce indrykkes
Oktober 2017

 Resultat af udbud/beslutningsindstilling til organisationsbestyrelsen
 Foreløbig accept

November 2017

 Besigtigelse

December 2017

 Endelig accept af tilbud, evt. opsigelse til bestående selskab

Resultatet af et eventuelt udbud af 3B’s forsikringer vil på grund af reglerne om svarfrister mv. i
udbuddet, først kunne være klar til fremlæggelse den 9. oktober 2017, hvor der vil blive afholdt et
møde mellem Willis og administrationen. Organisationsbestyrelsen skal herefter på mødet den 10.
oktober 2017 behandle en indstilling om stillingtagen til udbudsresultat og valg af 3B’s forsikringsselskab.
2. Selvrisikoniveau for 3B’s afdelinger
I forbindelse med et eventuelt udbud skal organisationsbestyrelsen beslutte proceduren i forhold til
afklaring af selvrisiko for de enkelte afdelinger. Afdelingerne har i dag en selvrisiko på enten 0 kr.
(31 afdelinger) eller 5.000 kr. (50 afdelinger) jf. bilag 2. Administrationen har i dialog med Willis
oplistet følgende muligheder:
A) De nuværende selvrisikoniveauer fastholdes for alle afdelinger
B) De afdelinger der i dag har en selvrisiko på 5.000 kr., tilbydes at overgå til en selvrisiko på
0 kr. Hvis afdelingen ønsker at undersøge denne mulighed, afholder afdelingen selv udgiften til at afdække afdelingens skadeshistorik efter medgået tid ud fra 3B´s timesatser. Administrationen træffer herefter beslutning om den pågældende afdelings selvrisiko i samråd
med afdelingsbestyrelsen.
Såfremt organisationsbestyrelsen vælger løsningsmodel B skal det bemærkes, at afdelingerne skal
have valgt niveau for selvrisiko senest den 12. juni 2017, så det kan nå at blive indarbejdet i udbudsmaterialet.
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Administrationen kan ud fra dialog med Willis nævne at der findes yderligere tre alternativer i forhold til afdelingernes valg af selvrisiko. Administrationen foreslår dog at disse alternativer fravælges, ud fra følgende begrundelser:
Alternativ
C) Alle afdelinger overgår til en
selvrisiko på 0 kr.
D) Alle afdelinger overgår til en
selvrisiko på 5.000 kr.

Begrundelse for fravalg af løsning
Da det vurderes ufordelagtigt med en for høj
præmiestigning.
Da det ikke vurderes at ville give en nævneværdig præmiebesparelse.

E) Afdelinger med en selvrisiko
på 0 kr. kan vælge 5.000 kr.

Da præmiebesparelsen vurderes minimal.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Den økonomiske konsekvens af 3B’s fremadrettede valg af forsikringsmægler vil fremgå af de følgende indstillinger til organisationsbestyrelsen den 29. juni 2017, samt 10. oktober 2017 (hvis forsikringsopgaven besluttes at skulle gå i udbud).

Videre proces
Administrationen vil igangsætte proces med genforhandling og eventuelt udbud af 3B’s forsikringer, som det besluttes af organisationsbestyrelsen.
Såfremt organisationsbestyrelsen godkender punkt 2b, vil der blive iværksat en proces med kommunikation til afdelinger om valgmulighed om ændring af selvrisiko til 0 kr.

Bilag
1. Tidsplan - genforhandlingstilbud og udbud af forsikringer i 3B.
2. Nuværende selvrisiko pr. afdeling.

Protokolbemærkninger / FU
Forretningsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
FU prioriterede ikke i indstillingens beslutningspunkt 2.
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AKTIVITET
Genforhandling (om muligt)
Notat - Udbud / Genforhandling WTW - 10. juni
Forretningsudvalg - 20. juni
Beslutning bestyrelse slut juni

Risikoanalyse / Besigtigelser / BBR

TIDSLINIE
EU-udbud, Boligforeningen 3B
TIDSFORBRUG
DATO
SÆRLIGE KOMMENTARER TIL KUNDEN
60
Opstart ca.
8 mdr. før
hovedforfald.*

to-08-06-2017

Statistik udarbejdes
Drøftelse med kunden omkring genforhandling

Genforhandling med selskabet

10
ma-07-08-2017
Opstart ca. 7 mdr.
før hovedforfald.*

BBR-oplysninger checkes - mgl. BBR rekvireres
Nyt BBR-træk fra KommuneData foretages
Risikoanalyser udarbejdes
Løsørebesigtigelser planlægges / arrangeres med kunden
Løsørebesigtigelse gennemføres

Rapport for hver afdeling udarbejdes med det aftalte
løsøresummer m.m.
Mapper med dokumenter udarbejdes.
Samlet risikoanalyse med opsamling udarbejdes.
Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejde kravspecifikationer
Udarbejde tilbudsark
Udarbejde generelle oplysninger
Udarbejde aftalevilkår
Udarbejde udbudsbetingelser
Udarbejde adresseliste og oversigt over motorkøretøjer
Der hentes ny skadestatistik fra bestående selskab.
2PoE
Materialet præsenteres og skal godkendes af kunden
Fritstillelse fremsendes til bestående selskab

Offentlig udbud - annoncering og materiale klar

to-17-08-2017

Annonce indrykkes

ma-04-09-2017

Svar på alle spørgsmål udarbejdes samlet og sendes
til alle prækvalificerede selskaber.***

§ 57 stk. 4, elektroniske udbud

Sidste frist for supplerende spørgsmål, art.19

fr-15-09-2017

(svar min. 6 dage inden modtagelse af tilbud) §134

Modtagelse af tilbud

14

to-21-09-2017

(skal modtages på klokkeslæt - Ellers diskvalifikation)

Sammenligning

Tilbudssammenligning, beslutningsoplæg og vægtning
udarbejdes.

Resultat af udbud/beslutningsindstilling

to-05-10-2017

2PoE

ma-09-10-2017

Materialet gennemgås med kunden

Foreløbig accept - selskab valgt, art. 12 stk. 1
(forbehold for besigtigelse)

30

ma-30-10-2017

Acceptbrev med forbehold for besigtigelsesresultat
sendes til selskabet.

Resultat af besigtigelse af ejendomme
tekniske forhold/forhandling

7

on-29-11-2017

Fremsendes til kunden

Udarbejdet af Karina Viffeldt den 12-04-2017
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AKTIVITET

TIDSLINIE
EU-udbud, Boligforeningen 3B
TIDSFORBRUG
DATO
SÆRLIGE KOMMENTARER TIL KUNDEN

Slut / valgt forsikringsgiver

Annonce til EU-Tidende om valg, senest

on-06-12-2017

Afslag til øvrige selskaber fremsendes

on-06-12-2017

Endelig accept af tilbud fremsendes til selskab

on-06-12-2017

Opsigelse fremsendes til bestående selskab

fr-05-01-2018

Annonce indrykkes i EU-Tidende

fr-05-01-2018

Rapport til kommisionen

30

(Udbudslovens § 129)

Udarbejdelse af rapport til kommisionen,
(udbudslovens §174)

Bekræftelse til kunden

Hurtigst muligt efter accept
Skal foreligge inden ikraft

Bekræftelse fremsendes til kunden

Forsikringsoversigt

Senest 14 dage efter
ikrafttrædelse

Foreløbig forsikringsoversigt fremsendes

Policekontrol

Max. 13 dage efter fremsendelse
fra selskab.

Policer kontrolleres.

Udarbejdet af Karina Viffeldt den 12-04-2017
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Afd.
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1023
1027
1028
1029/1129
1030
1036
1037
1041
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042/3055
3044
3045
3046
3047
3050
3051
3052
3053
3054
3056
3057
3058
3061
3064
3067
3069
3070
3071
3073

Toftegård
Herlevgårdsvej
Herlev Torv
Martins Gård
Egeløvparken
Dortheavej
Børneinstitutionen Sønderlundsvej
Hjortegården
Teglværkshaven
Børneinstitutionen Anishaven
Herlev Skole Ældreboliger
Søagerpark
Kongsgården
Møllergården
Amagerfælledvej
Klakkehøj
Kløverblasgade
Toftegård Tag (underafd til 1011)
Danalund
Folehaven
Bærhaven
Vestergården 1
Vestergården 2
Højstensgård
Høje Gladsaxe
Søbyvej
Remisevænget Øst
Remisevænget Vest
Remisevænget Nord
Dyvekevænget
Måløvpark
Egedalsvænge
Hammelstruphus
Hedelyngen
Rådmandsbo
Østerhøj
Vestergården 3
Elmehaven
Vinhaven Ældreboliger
Egegade
A.F. Beyersvej
Prangerhuset
Ved Rosenhaven
Grønhøj
Seniorbofællesskab Jægerbo
Solsikken
Valmuen
Kløvermarken
Egelunden

M² i alt Selvrisko kr. 5.000
55.599 JA
3.450
JA
2.057
14.727
24.593
5.354
884
75.320
6.410
862
6.070
6.220
2.192
783
5.129
2.166
3.073
2.294
30.931
99.926
7.840
18.157
30.603
40.112
40.199
2.124
68.913
29.640
41.553
19.347
30.582
75.134
4.217
13.425
5.064
8.474
2.764
5.530
5.293
659
3.578
4.578
4.130
5.195
1.606
1.739
1.795
2.324
6.435

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

3074
3075
3076
3077
3175
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6076
6077
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6087
6092
6093
6094
6095
6096
6097

Signalgården
Bostedet Amagerfælledvej
Lampestedet I
Lampestedet II
Servicearealer for 3075,
Bostedet Amager Fælledvej
Hvidbjergvej
KSB Valby
Sangergården 1
Damagervej
Händelsvej
Stubmøllevej
Vestergårdsvej
Australiensvej
Ryesgade
Tranehavegård
Hørgården 1
Hørgården 2
Hørgården 3
Lønstrupgård
Bryggergården
Kaysergården
Slotsherrenshus
Apostelgården
Sangergården 2
Porthuset
Poppelvænget
Boligselskabet KSB
Norgesgade
Dannebrogsgade 12
Bogfinkevej 1
Bogholder Allé
Arbejderboligerne
Ved Krattet
Ellehjørnet

5.713
6.206
4.880
5.530
0
3.540
33.445
7.678
11.563
8.947
4.278
10.202
2.986
2.302
38.212
36.823
35.793
21.739
27.415
27.849
11.849
3.235
16.520
3.519
3.813
4.746
6.399
2.244
1.458
1.424
2.888
4.708
443
410

JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

JA

PUNKT 12
Indstilling – 3B’s bestyrelsesuddannelse hold 2 (B)

3B’s bestyrelsesuddannelse hold 2 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Afdelingsudvalgsmødet den 3. maj 2017
- 10. maj 2017 / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til oplæg om indhold og økonomisk ramme for 3B's bestyrelsesuddannelse for afdelingsbestyrelser, der foreslås afholdt fra november 2017 til maj 2018.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at oplæg til indhold for 3B’s bestyrelsesuddannelse godkendes.

2.

at der afsættes 250.000 kr. til afholdelse af bestyrelsesuddannelsen. Udgifterne
finansieres af Kursuspuljen.

Problemstilling
Afdelingsudvalget besluttede den 24. januar 2017, at 3B’s bestyrelsesuddannelse skulle udbydes
igen, og at administrationen skulle udarbejde et oplæg til program og forslag til økonomisk ramme.
3B afsluttede den 5. april 2017 det første hold af bestyrelsesuddannelsen, og deltagerne har taget
godt imod det, jf. bilag 3. Der er udover den formelle undervisning blevet oprettet et netværk, der
har som intention at fortsætte fremadrettet og være udgangspunkt for vidensdeling og erfaringsudveksling beboerdemokrater imellem. Det første bestyrelsesuddannelsesforløb holdt sig inden for
den økonomiske ramme på 250.000 kr. med en samlet udgift på 249.863 kr., jf. bilag 1.

Løsning
3B’s bestyrelsesuddannelse - hold 2
Det foreslås, at bestyrelsesuddannelsen inkluderer:
1. at der i lighed med sidste forløb arbejdes med en gennemgående ekstern underviser til at
forestå uddannelsen.
2. at uddannelsen starter og slutter på en lørdag, og at undervisningen derimellem placeres
på hverdagsaftener.
3. at der inviteres eksterne eksperter ind til dele af undervisningen i lighed med første hold.
4. at uddannelsen også åbnes for deltagere, der ikke sidder i afdelingsbestyrelserne, men
som afdelingsbestyrelser identificerer som kernefrivillige.
5. at der maksimalt er 20 deltagere på uddannelsen, gerne mere end én fra hver afdeling.
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6. at Afdelingsudvalget fungerer som styregruppe for uddannelsen.
7. at uddannelsen afkortes fra 1 år til et halvt år, men indeholder samme elementer.
8. at uddannelsen løber i tidsrummet november 2017 til maj 2018.
9. at der igen anvendes InSights personprofiler til deltagerne på uddannelsen.
10. at der ikke arbejdes med selvvalgte projekter, og at Aktivitetspuljen derfor ikke bliver involveret, da erfaringen fra det første forløb viste, at indsatsen ikke stod mål med resultaterne.
11. at der oprettes netværk for deltagere ved afslutningen på uddannelsen, som afholdes hos
3B første gang og derfra går på tur mellem deltagerne.
Det foreslås, at der bevilges 250.000 kr. til bestyrelsesuddannelsen jf. bilag 2. Udgiften foreslås
afholdt af Kursuspuljen. I modsætning til det første forløb er der budgetteret med en intern projektleder, der kan forestå nogle af de ydelser, man før har købt sig til. Da meget materiale er produceret og genbruges, er udgiften til den gennemgående eksterne underviser mindre end første gang,
uddannelsen blev afholdt, hvorfor den samlede udgift med tilføjelse af en intern projektleder stadig
er den samme.

Økonomi
Afholdelsen af bestyrelsesuddannelsen har en budgetramme på 250.000 kr. Udgiften afholdes af
Kursuspuljen. Pr. den 10. maj 2017 var saldoen i Kursuspuljen på 844.946 kr.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen igangsætte uddannelsesforløbet i samarbejde med Afdelingsudvalget.

Bilag
1. Budget og regnskab bestyrelsesuddannelse 2016.
2. Budget bestyrelsesuddannelse 2017.
3. Evaluering – 3B’s bestyrelsesuddannelse 2016-2017.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstilling til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Bestyrelsesuddannelse 2016
Budgetteret
Der afsættes følgende beløb til
Planlægning og forberedelse (afholdes i 2015)
Gennemgående ekstern underviser inkl. Kørsel
Evaluering
Mellemregning

25.000
90.000
10.000
125.000

Eksterne undervisere (BL, Detaildivisionen m.m.)

20.000

Test og tilbagemelding på Insights profil
(2.250kr. Pr. profil)

45.000

Forplejning i alt
Forplejning syv hverdagsaftener á 6000kr
Forplejning to lørdage á 9000kr

60.000

I alt

250.000

Faktisk
Ingerfair (planlægning, forberedelse, kompendium, evaluering)
Ingerfair (gennemgående underviser og transport)
Ingerfair (evaluering)
ex moms incl moms
Ingerfair i alt
128.175 136.218,75
Eksterne undervisere

18110

Test og tilbagemelding på Insights i alt

46.000

Forplejning: 3 lørdage, 6 aftener, 1 reception

I alt

49534,08

249.862,83

Bestyrelsesuddannelse 2017

Der afsættes følgende beløb til
Gennemgående ekstern underviser
Undervisers justering af materiale
Mellemregning

incl. moms
76.000

Eksterne undervisere (BL, Ministry of Music m.m.)

20.000

Test og tilbagemelding på Insights profil

50.000

Forplejning i alt
Forplejning 5 hverdagsaftener á 6000kr
Forplejning to lørdage á 10000kr

50.000

Intern projektleder
52 timer á 942kr.

48.984

I alt

244.984

Evaluering – 3Bs bestyrelsesuddannelse 2016-2017
Generelle betragtninger fra forløbet (oplevet og hørt undervejs)
 Det har været for bundet op på, at det var muligt at lave projekter og/eller få bestyrelsens
opbakning. De færreste har haft det.
 Der har været for lange pauser over sommer og jul
 Det skal være nemmere ’hjemmeopgaver’ som kun afhænger af den enkelte
 Bestyrelserne derhjemme skal informeres bedre – tages ’i ed’
 Deltagerne skal informeres mere om hvad der forventes af dem, og hvad forløbet går ud på.

Den skriftlige evaluering:
I hvor høj grad synes du, at din nuværende (eller tidligere) bestyrelses samarbejde fungerer
hensigtsmæssigt?

Kommentarer:
 Det er faktisk lykkedes at få givet alle nogle ansvarsområder, og på den måde fungerer det
fantastisk. Men ikke rigtig nogen har overskud til meget mere end møderne og en smule snak på
mailen.
 Vi har en professionel tilgang, og respekterer hinandens forskellige holdninger/synspunkter.
 Der bliver ikke stemt, beboerne bliver ikke hørt.
 Jeg tror jeg er blevet bedre til få de andres bestyrelsesmedlemmers opmærksomhed.
 Der er for mange der har siddet i lang tid og gene vil gøre tingene som de plejer
 Vi supplere hinanden
 Fungerede ikke særlig godt i den tid jeg var med
 Vores formand har siddet i mange bestyrelser, og nedstemmer mange forslag ved at sige, sådan
plejer vi at gøre, osv. Det har været en øjenåbner, at finde ud af hvad en bestyrelse, kan og må

Hvor godt synes du din afdeling fungerer i forhold til beboernes engagement - også når det ikke
gælder de formelle møder?

Kommentarer:
 Vi har en gruppe meget aktive beboere, der er født af en gammel bestyrelse. Men i dag ville de have
fungerer også uden afdelingen og har ingen kontakt.







Beboernes engagement er meget splittet. De er meget engagerede, men der er ikke noget fælles
engagement.
Folk er nok bange for at bevæge sig for langt væk fra deres kontaktperson.
Vi er en almen plus afdeling og der er meget engagement men der er stadig nogle enkelte
husstande der ikke deltager - så vi er der ikke helt endnu.
Det er lidt svært at få nogen i bestyrelsen til at deltage
Afdelingen er en plus afdeling, og det medfører meget tæt Sam arb. Engagement

Hvad har du fået ud af dette forløb i forhold til nedenstående?

Kommentarer:
 Utroligt hvad jeg har lært som jeg ikke troede man kunne.
 Det ser lidt mærkeligt ud med alle de "ved ikke". Det skyldes formentlig. at et seniorbofællesskab
fungerer ganske forskellige fra "almindelige" almene boliger. Ikke desto mindre synes jeg det har
været interessant at deltage.
 Jeg tror at jeg stille og roligt kan bygge et bedre beboerdemokrati op.
 Helt fantastisk og er blevet meget klogere og det kan bruges overalt og bruger det i mit frivillige
arbejde i folehaven,
 Min afdeling lever stort set op til ovennævnte

Hvordan vil du vurdere dit udbytte af kursusdagene?

Hvordan vurderer du følgende undervisere?

Kommentarer:
 Jeg synes helt klart at det var godt med denne insightprofil. Derimod syntes jeg ikke jeg rigtigt




kunne bruge nabomæglerne til noget, da vores konflikter har en helt anden alvorlig karakter end
det der blev undervist i.
Der var en eller to gange jeg ikke var med men syntes de skal have 5 taller, alle for det har været
såå spændende og jeg kan virkelig bruge det i mit forhold til alle mennesker,

Jeg har fået et godt udbytte af bestyrelsesuddannelsen

Hvordan vurderer du nytten af følgende andre elementer ved uddannelsen?

Kommentarer:
 Det var godt at arbejde med præsentationen da man rent faktisk fandt ud af at man havde lært



noget.
Det gav god mening at arbejde med det på en kreativ måde
Vi var meget klare i hovedet for hvad vi ville med de værktøjer vi lærte af de søde medarbejdere i 3
b og syntes det er noget der skal tilbydes fremover, helt fantastisk føler jeg har fået en ballast til at
klare mange flere situationer i forbindelse m arbejde i bestyrelsen og frivillige.

Hvordan vil du vurdere følgende forhold omkring uddannelsen?

Kommentarer:
 Informationsniveauet har jeg sat til middel. Der blev startet reklame for det meget sent.
 Jeg har fravalgt Facebook.
 jeg kan ikke komme på facebook
 Jeg synes ikke rigtigt at man fik at vide da man meldte sig hvor omfangsrig kurset var og hvor
meget det krævede.
 Hverdagsaftner er bedre end weekender da det går mere ud over familien at sætte en hel lørdag af
 God forplejning ingen kommentarer superb dejlige undervisere og var ikke på Facebook gruppen
 Det næste kursus må gerne starte i september. Oktober, da de fleste bestyrelser blive valgt i
efteråret

PUNKT 13
Indstilling – Fællesskabsundersøgelse i 3B’s afdelinger (B)

Fællesskabsundersøgelse i 3B’s afdelinger (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 18. maj 2017
- Afdelingsudvalget den 3. maj 2017
- 10. maj 2017 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal iværksættes en fællesskabsundersøgelse i såvel 3B’s boligsociale helhedsplaner som 3B’s øvrige afdelinger.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B iværksætter en fællesskabsundersøgelse i 3B’s boligsociale helhedsplaner.

2.

at 3B iværksætter en fællesskabsundersøgelse i 3B’s øvrige afdelinger.

3.

at der afsættes 220.000 til gennemførelse af fællesskabsundersøgelsen i 3B’s øvrige afdelinger, og at udgifterne afholdes af dispositionsfonden.

Problemstilling
Med afsæt i 3B’s strategi er et centralt fokus i de boligsociale helhedsplaner at understøtte synlige
og åbne fællesskaber. For at kunne dokumentere effekten af de boligsociale indsatser iværksættes
en undersøgelse, der kan tilvejebringe data om disse mål, som de er specificeret herunder:
Valby
Mål At der kommer mere liv
og fællesskab i området.

Kokkedal

Høje Gladsaxe

Fællesskab og tillid mel-

At der dannes stærke civile fæl-

lem beboerne forbedres.

lesskaber, der bygger bro mellem
forskellige beboergrupper.

Den nye boligsociale helhedsplan for Urbanplanen er under udarbejdelse, hvorfor fællesskabsmålet for dette område ikke fremgår af ovenstående.
I de boligsociale helhedsplaner for Valby, Kokkedal og Høje Gladsaxe har 3B forpligtiget sig til at
tilvejebringe data om disse målsætninger ved opstart og afslutning af helhedsplanerne. Der skal
således være ensartethed i spørgsmålene, så det er muligt at vurdere udviklingen i forhold til den
baseline, der etableres i helhedsplanens første år.
Undersøgelsen udarbejdes i en form, der muliggør, at spørgsmålene senere kan anvendes i 3B’s
øvrige afdelinger i forbindelse med en evt. vurdering af målopfyldelsen af 3B – Sammen mod
2020.
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Administrationen vurderer, at en fællesskabsundersøgelse i 3B’s øvrige afdelinger vil give et værdifuldt billede af oplevelsen af fællesskab i 3B, og samtidig gøre det muligt at vurdere, om det lykkes at styrke fællesskabet på baggrund af strategi 3B - Sammen mod 2020.

Løsning
En arbejdsgruppe og styregruppe på administrativt ledelsesniveau afgrænser og konkretiserer undersøgelsesområdet. Center For Boligsocial Udvikling (CFBU) tilbyder sin ekspertise i metodiske
diskussioner i arbejdsgruppen. Denne organisering skal blandt andet sikre, at design og udførelse
tager højde for læring fra de undersøgelser, 3B tidligere har foretaget.
I processen med nærmere at beskrive, hvad fællesskab betyder i regi af 3B’s strategi, opfordres
medlemmer af organisationsbestyrelsen til at melde sig til at indgå i et fokusgruppeinterview i løbet
af maj 2017.
Når undersøgelsesområdet er afgrænset og operationaliseret, tilkøbes konsulentbistand til udformning af undersøgelsen.
Undersøgelsen gennemføres efter sommerferien 2017 i de boligsociale helhedsplaner, dog muligvis senere i Urbanplanen.
Undersøgelsen gennemføres i 3B’s øvrige afdelinger efter sommerferien 2017, så der foreligger en
analyse til organisationsbestyrelsen i begyndelsen af 2018.
Samtidig vil resultaterne for hver afdeling være tilgængelig for afdelingerne.
Administrationen undersøger om det er muligt at hente finansiering hos eksterne parter som fonde
og samarbejdspartnere.

Økonomi
Der afsættes en ramme på 220.000 kr. fra dispositionsfonden til gennemførelse af fællesskabsundersøgelsen i 3B’s afdelinger uden for de boligsociale helhedsplaners områder, herunder omdeling
af breve, kommunikation til beboerne og analyse af resultaterne. Midlerne er både til gennemførelse af undersøgelsen i efteråret 2017 samt en opfølgende undersøgelse i 2020, således at udviklingen kan følges.
Fællesskabsundersøgelserne i 3B’s afdelinger beliggende i områderne med boligsociale helhedsplaner finansieres under helhedsplanerne.
Midler til konsulentbistand, kommunikation til beboerne og analyse af resultaterne er i forvejen afsat i de boligsociale helhedsplaner, og andrager i alt ca. 140.000 kr.
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Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, forventes undersøgelsen i de boligsociale
helhedsplaner udført efter sommerferien 2017, og i 3B’s øvrige afdelinger kort tid efter.

Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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PUNKT 14
Indstilling – Folehaven - Økonomi i moderniseringssag (B)
Fortrolig

