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PUNKT 4
Indstilling – Organisering af samarbejde med KAB (B)

Organisering af samarbejde med KAB (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- 9. maj 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til bemanding af samarbejdet med KAB samt afslutning
af nuværende følgegrupper med KAB.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at bemanding i forhold til 3B’s samarbejde med KAB besluttes, jf. ’Løsning’.

2.

at der i løbet af 2018 indkaldes til et afrundingsmøde i de to følgegrupper med KAB, henholdsvis Digitaliseringsrådet og følgegruppen for By- og boligudvikling.

Problemstilling
Repræsentantskabet besluttede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. maj 2018 at
3B skal indgå en administrationsaftale med KAB.
Organisationsbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til 3B’s bemanding af en række observatørposter i KAB samt fælles grupper. Derudover skal der tages stilling til det videre forløb med
de nuværende følgegrupper med KAB.

Løsning
KAB-poster
Som en del af forløbet frem mod en administrationsaftale med KAB tilbydes 3B observatørposter i
KAB’s bestyrelse og udvalg.
Samtidig skal der udpeges deltagere til grupper i relation til aftalen med KAB samt nyt domicil.
Den første gruppe er en forhandlergruppe for aftalen med KAB, der skal forhandle selve aftalen.
Den anden gruppe er en politisk styregruppe med KAB hvor gennemførelse af aftale og transition
følges. I denne gruppe rapporteres om fremdrift, større initiativer, risici, kommunikation, trivsel og
medarbejdere, status på det politiske niveau mv. Gruppen kan rapportere i de respektive bestyrelser eller bringe særlige fokuspunkter ind i bestyrelserne eller administrationen. Gruppen mødes
som udgangspunkt tre gange i løbet af 2018 og i 2019 efter behov.
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Endelig tilbydes 3B to repræsentanter i en kundefokusgruppe om det nye domicil, som overordnet
skal drøfte, hvilke behov man som kunde har, når man kommer i KAB, og hvad der i den sammenhæng vil være brug for i det nye domicil mv. Fra KAB forventes næstformanden samt deltagere fra
udvalg samt bestyrelser i KAB-fællesskabet at deltage. Der er lagt op til gruppen afholder en enkelt
workshop den 7. juni kl. 17.30 i KAB. Det bemærkes at det er samme dag som det ordinære repræsentantskabsmøde i 3B.
Bemandingen af nedenstående poster skal besluttes af organisationsbestyrelsen:
Type
Bestyrelse
Formandskab
Rene bestyrelsesudvalg

Navn på post
KAB’s bestyrelse
F-mødet
Strategiudvalg
Økonomiudvalg
Vedtægtsudvalg

Bredt sammensatte
udvalg*

Forhandlergruppe
3B/KAB styregruppe
Fokusgruppe

Forvaltningsudvalg
Byggeri- og teknikudvalg
Kommunikationsudvalg
Udvalg for trivsel og
boligsocialt arbejde
Forhandlergruppe for
aftale med KAB
Politisk styregruppe for
transitionen
Kundefokusgruppe –
domicil

Antal udpegede fra 3B
2 observatører
1 observatør
1 observatør udpeget blandt de to valgte
observatører til KAB’s bestyrelse
1 observatør udpeget blandt de to valgte
observatører til KAB’s bestyrelse
1 observatør udpeget blandt de to valgte
observatører til KAB’s bestyrelse
1 observatør
1 observatør
1 observatør
1 observatør
Deltagere fra 3B (sammen med deltagere fra KAB’s administration)
4 deltagere (sammen med 4 fra KAB’s
bestyrelse inkl. formandskab)
2 deltagere

* Sammensatte udvalg har ikke beslutningskompetence, men høres/orienteres/drøfter mv. jf. kommissorier.

En oversigt med den nuværende sammensætning af KAB’s bestyrelse og udvalg og med markering af tilbud om poster til 3B er vedlagt som bilag 1. Vedtægtsudvalget er ikke beskrevet i bilaget.
I bilag 1 er der under KAB’s bestyrelse desuden beskrevet et F-møde (formandskabsmøde). På Fmødet planlægges og følges op på bestyrelsesmøder. Derudover behandler F-mødet alle forretningsmæssige forhold, der skal forelægges et formandskab og/eller en bestyrelse. Som nævnt i
bilag 1 tilbydes 3B 1 observatørpost i F-mødet, som KAB foreslår, bliver besat af 3B’s formand.
KAB’s bestyrelse er bekrevet her: https://www.kab-bolig.dk/om-kab/organisation/politisk-ledelse
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Forretningsorden for KAB’s bestyrelsesudvalg samt kommissorier for Strategiudvalget, Økonomiudvalget samt de fire sammensatte udvalg er vedlagt som bilag 2-8. Der er ikke et kommissorium
for forhandlergruppen, den politiske styregruppe, kundefokusgruppen samt Vedtægtsudvalget (hvis
opgave er midlertidig og er at revidere KAB’s vedtægter i forhold til en forventet udvidet bestyrelse
samt andre øvrige ændringer).
3B/KAB følgegrupper
Som del af den nuværende strategiske samarbejdsaftale mellem 3B og KAB er der pt. nedsat to
fælles politiske følgegrupper:



Følgegruppe om by- og boligudvikling
Digitaliseringsråd

På baggrund af 3B’s indtrædelse som observatører i de ovenfor beskrevne KAB-fora foreslås det
efter aftale med KAB’s administration, at der i løbet af 2018 indkaldes til et afrundingsmøde de to
følgegrupper, hvorefter grupper nedlægges. Følgegruppernes opgaver vil i stedet varetages via de
faste KAB-fora.
I forhold til digitalisering og IT overvejer KAB at oprette et egentligt digitaliseringsudvalg som en del
af den formelle udvalgsstruktur. Dette skal drøftes videre i den nye KAB-bestyrelse.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Den besluttede bemanding af 3B’s observatørposter vil blive meldt til KAB. De udpegede observatører vil herefter blive indkaldt til møder i bestyrelsen samt de respektive udvalg.
Administrationen vil i samarbejde med KAB’s administration igangsætte forhandlergruppen, den
politiske styregruppe samt kundefokusgruppen.
Administrationen vil samarbejde med KAB indkalde til afsluttende møder i følgegrupperne.

Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nuværende sammensætning af KAB’s bestyrelse og udvalg.
Forretningsorden for KAB’s bestyrelsesudvalg.
Kommissorium for KAB’s Strategiudvalg.
Kommissorium for KAB’s Økonomiudvalg.
Kommissorium for KAB’s Forvaltningsudvalg.
Kommissorium for KAB’s Byggeri- og teknikudvalg.
Kommissorium for KAB’s Kommunikationsudvalg.
Kommissorium for KAB’s Udvalg for trivsel og boligsocialt arbejde.
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Notat
Tilbuddet til 3B er påskrevet med rødt ved hvert udvalg
18. april 2018
ahes/cat
Kontaktoplysninger
Anette Hestlund
Konsulent

Bestyrelsesudvalgenes sammensætning
(opdateret pr. marts 2018)

T 38 38 18 86
F 33 63 10 11
ahes@kab-bolig.dk

Bestyrelsen + 2 3B-medlemmer
F-møde + 1 3B-medlem (formanden)

Rene bestyrelsesudvalg
Strategiudvalget + 1 3B-medlem udpeget blandt de to valgte til KAB’s bestyrelse
Fra bestyrelsen:
John Olsen, formand
Sophus Vørsing
Anette Fogh
Marianne Salomonsen
Laurits Roikum
Karin Ljungberg Bøttger
Søren Kaare-Andersen
Fra administrationen:
Jens Elmelund, administrerende direktør
Sekretær: Maria Frey Fletting, sekretariatschef
Økonomiudvalget + 1 3B-medlem udpeget blandt de to valgte til KAB’s bestyrelse
Fra bestyrelsen:
Bjørn Petersen, formand
John Olsen
Sophus Vørsing
David Nielsen-Ourø
John Bøgelund Sørensen
John Christiansen
Birgitte Steffensen-Kejling
Fra administrationen:
Jens Elmelund, administrerende direktør
Flemming Strøm, viceadministrerende direktør
Sekretær: Mikkel Boel, økonomichef
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Bredt sammensatte udvalg

18. april 2018

Forvaltningsudvalget + 1 3B-medlem
Bestyrelsesudpegede:
John Bøgelund Sørensen, formand
Bjørn Petersen
Sophus Vørsing
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter A:
Frank Sass, Samvirkende Boligselskaber (på valg 2020)
Jørgen Blond, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (på valg 2019)
Claus Aarestrup, Samvirkende Boligselskaber, Suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter B:
Inge Støvring Petersen, Ballerup Ejendomsselskab (på valg 2020)
Erik Moesby Nordstrøm, Furesø Boligselskab (på valg 2019)
Christine Langer, Gentofte Ejendomsselskab, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter C:
Susan Egede, Arresø Boligselskab (på valg 2020)
Henrik Harsberg, Fredensborg Boligselskab (på valg 2019)
Flemming Schandorff, Egedal Boligselskab, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter D:
Karen Levin Nielsen, Boligselskabet AKB, København (på valg 2019)
Hanne Grethe Johnsen, Kastelshaven (på valg 2020)
Rasmus Riley, AKB, København, suppleant (på valg 2019)
Fra administrationen:
Sanne Kjær, kundedirektør
Lone Skriver, kundesupportchef
Kurt Rytter, kundechef
Annette Birkov, kundechef
Sekretær: Anette Hestlund, konsulent
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18. april 2018

Byggeri- og teknikudvalget + 1 3B-medlem
Bestyrelsesudpegede:
John Olsen, formand
Marianne Salomonsen
Anette Ågård Nielsen
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter A:
Lisa Teruel, Samvirkende Boligselskaber (på valg 2020)
Gertie Elleby, Samvirkende Boligselskaber (på valg 2019)
Kate Hjortel, Samvirkende Boligselskaber, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter B:
Flemming Nielsen, Herlev Boligselskab (på valg 2020)
Erik B. Nielsen, Herlev Boligselskab (på valg 2019)
Frank Lind, Herlev Boligselskab, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter C:
Elisabeth Abel, Høje Taastrup Boligselskab, (på valg 2020)
Thorbjørn Rasmussen, Avedøre Boligselskab (på valg 2019)
Lillian Fisker, Høje Taastrup Boligselskab, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter D:
Erik Vinding, Boligselskabet AKB, København (på valg 2020)
John Duus, Boligselskabet AKB, København (på valg 2019) – trukket sig i februar 2018.
Flemming Biirsdal, Boligselskabet AKB, København, suppleant (på valg 2019) Indtrådt
som medlem pr. februar 2018 (på valg 2019)
Vakant, suppleant
Fra administrationen:
Rolf Andersson, byggedirektør
Jonas M. Cohen, kundechef
Sekretær: Stine Kofod, konsulent
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Kommunikationsudvalget + 1 3B-medlem
Bestyrelsesudpegede:
John Olsen, formand
Annette Fogh
David Nielsen-Ourø

18. april 2018

Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter A:
Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (på valg 2020)
Lise Buhelt, Samvirkende Boligselskaber (på valg 2019)
Bjarne Krohn, Samvirkende Boligselskaber, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter B:
Joan Birck-Madsen, Boligselskabet AKB, Herlev (på valg 2019)
Stig Christiansen, Vallensbæk Boligselskab (på valg 2020)
Henrik Hugger, Sydkystens Boligselskab, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter C:
Steen Brandi, Frederikssund Boligselskab (på valg i 2019)
Bo Quist Besser, Tårnby-Kastrup Boligselskab (på valg i 2020)
Lis Wexøe Rasmussen, Boligselskabet Friheden, suppleant (på valg i 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter D:
Rasmus Riley, Boligselskabet AKB, København (på valg 2019)
Hanne Grethe Johnsen, Kastelshaven (på valg 2020)
Lene Nielsen, AKB, København, suppleant (på valg 2019)
Fra administrationen:
Flemming Strøm, viceadministrerende direktør
Ulrik Hjort, chefkonsulent
Maria Frey Fletting, sekretariatschef
Klaus Sivertsen, specialkonsulent
Sekretær: Anders Tybjerg, kommunikationschef
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18. april 2018

Udvalg for trivsel og boligsocialt arbejde + 1 3B-medlem
Bestyrelsesudpegede:
Marianne Salomonsen
Anette Ågård Nielsen
Jens Chr. Aanæs
Medlemmer udpeget af KAB’s bestyrelse repræsenterende boligområder, der har en boligsocial
indsats eller en general trivselsindsats:
Mikkel Warming, Boligselskabet AKB, København
Stine Hellerup Brøndum, Boligselskabet AKB, København
Vakant
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter A:
Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber (på valg 2019)
Helle Nielsen, Samvirkende Boligselskaber, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter B:
Annelise Refshauge, Furesø Boligselskab (på valg 2019)
Kirsten Jensen, Herlev Boligselskab, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter C:
Heidi Rieber Olesen, Avedøre Boligselskab (på valg 2019)
Helle Nielsen, Samvirkende Boligselskaber, suppleant (på valg 2019)
Udpeget af Beboerrepræsentantskabet i Kundecenter D:
Lis Nielsen, Boligselskabet AKB, København (på valg 2019)
Ulla Ekberg, Boligselskabet AKB, København, suppleant (på valg 2019)
Fra administrationen:
Sanne Kjær, kundedirektør
Jonas Mørch Cohen, kundechef Kundecenter D
Lone Skriver, kundesupportchef
Sekretær: Per Faurby, boligsocial koordinator

-o-O-o-
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Notat
#JobInfo Criteria=KABside1#
Notat til:
Udvalgsformænd og sekretærer for bestyrelsesudvalgene

9. januar 2015

Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 33 63 10 00
F 33 63 10 11

Generel forretningsorden for udvalg nedsat af
bestyrelsen

kab@kab-bolig.dk

1. Det er udvalgets ansvar selv at udfylde rammerne i de beskrivelser
af fokusområder og arbejdsopgaver, der fremgår af kommissoriet.
Forslag til ændringer af kommissoriet forelægges for KAB’s
bestyrelse.
2. De enkelte udvalg planlægger hvert år i 4. kvartal møderne for det
følgende kalenderår med udgangspunkt i den generelle
mødekalender for KAB
3. Udvalget mødes efter kommissoriets retningslinjer og tilrettelægger
selv arbejdet, herunder mødernes placering i løbet af året.
4. Forslag til dagsorden aftales i god tid med formanden.
5. Udvalgsmøder indkaldes som hovedregel med 8 dages varsel.
Referat udsendes senest 14 dage efter mødet.
Indkaldelser og referater udsendes både til udvalgsmedlemmer samt
til suppleanter.
Indkaldelser med dagsorden og bilag samt referater sendes tillige til
Sekretariatet.
6. Sekretariatet lægger dagsordener og referater på bestyrelsens
ekstranet KAB//Bestyrelsen.
7. Der afgives en skriftlig rapport til bestyrelsen én gang årligt om
udvalgets arbejde. Tidspunktet for det enkelte udvalgs rapportering
fremgår af bestyrelsens årshjul.
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Notat
#JobInfo Criteria=KABside1#
20. January 2015

8. I forbindelse med afholdelse af møderne kan der bestilles kaffe, te,
sandwich og vand samt frugt.
9. Der er én gang om året mulighed for at arrangere en fælles middag
for udvalgets medlemmer.
10. Ønsker om særligt udgiftskrævende studieture og lignende aktivitter
skal drøftes med KAB’s ledelse. Det samme gør sig gældende ved
særligt arbejdskrævende aktiviteter og ved ønsker om at nedsætte
underudvalg eller lignende.
Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2014.

-o-O-o-
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Notat
9. januar 2015
Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 38 38 10 00
F 33 63 10 11
kab@kab-bolig.dk

Kommissorium for Strategiudvalget
1.
Sammensætning
Udvalget består af følgende medlemmer:
-

7 medlemmer fra bestyrelsen - heraf 1 medarbejderrepræsentant

Fra administrationen deltager den administrerende direktør. Andre
direktører kan inviteres efter behov.
2.
Konstituering
KAB’s bestyrelse udpeger udvalgets formand.
3.
Andres deltagelse i møderne
Efter aftale med formanden kan andre administrative medarbejdere
inviteres til at deltage ad hoc i møderne.
Efter aftale med formanden kan der inviteres eksterne deltagere fx som
oplægsholdere.
4.
Mødehyppighed
Der holdes årligt 4 - 6 møder. Vedr. indkaldelser, referater m.v. se
forretningsordenen for udvalgene.
5.
Sekretariat
Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for udvalget, så vidt muligt
ved sekretariatschefen.
6.
Fokusområder og arbejdsopgaver
Det er Strategiudvalgets overordnede opgave at følge udviklingen i KAB
og foreslå initiativer, der kan styrke mulighederne for at realisere KAB’s
mission, løfte og værdier.
Udvalget fungerer således som overordnet tovholder for de processer, der
forløber i de øvrige bestyrelsesudvalg med henblik på at koordinere
initiativer og forberede større strategiske drøftelser.
1/2

Udvalget har også opgaverne med at tilrettelægge fælles KAB-arrangementer af generel betydning for KAB og de administrerede
boligorganisationer, eksempelvis KAB-konferencen.

9. januar 2015

Udvalget bør således drøfte alle væsentlige strategiske og taktiske
problemstillinger vedrørende rammer og betingelser for KAB og de
administrerede boligorganisationers aktuelle situation og fremtidige
udvikling. Blandt disse peges specielt på følgende:
a. Udvikling af KAB’s serviceydelser og aftalegrundlaget over for de
administrerede boligorganisationer m.v.
b. Vurdering af KAB’s konkurrencesituation og af nye muligheder på
markedet.
c.

Tilpasning af KAB’s mission, løfte og værdier til ændrede
samfundsmæssige eller markedsmæssige betingelser.

d. Udvikling og tilpasning af KAB’s organisation.
e. Udvikling af KAB’s it-systemer og serviceydelser i forhold til de
administrerede boligorganisationer.
7.
Kompetence og ansvar
Udvalget har ansvaret for udarbejdelse og fremlæggelse af ideer og forslag
til behandling i bestyrelsen, og udvalget orienterer løbende bestyrelsen
om sit arbejde.
Udvalget kan beslutte at få udarbejdet rapporter og analyser til brug for
sit arbejde.
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper omkring særlige ad hoc
problemstillinger.
Vedtaget af KAB’s bestyrelse den 9. december 2014.

-o-O-o-
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Notat
9. januar 2015
Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01
kab@kab-bolig.dk

Kommissorium for Økonomiudvalget
1.
Sammensætning
Udvalget består af følgende medlemmer:
-

6 bestyrelsesmedlemmer - heraf 1 medarbejderrepræsentant

Fra administrationen deltager følgende repræsentanter i udvalgets
møder:
-

Den administrerende direktør
Den viceadministrerende direktør

2.
Konstituering
KAB´s bestyrelse udpeger udvalgets formand.
3.
Andres deltagelse i møderne
Efter aftale med formanden kan andre administrative medarbejdere eller
eksterne gæster inviteres til at deltage ad hoc i møderne.
4.
Mødehyppighed
Typisk 3 møder om året: 1 møde i marts vedrørende regnskabet det
forudgående år, 1 møde i august om BUR 2 og 1 møde i
september/oktober om budgettet for det følgende år. Vedr. indkaldelser,
referater m.v. se forretningsordenen for udvalgene.
5.
Sekretariat
Økonomichefen er sekretær for udvalget.
6.
Fokusområder og arbejdsopgaver
Økonomiudvalget (ØKU) skal overordnet behandle KAB’s økonomi med
udgangspunkt i regnskaber og budgetter. Udvalget skal endvidere
behandle og fastlægge rapporteringen vedrørende økonomien til
bestyrelsen.
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Notat
Udvalget skal fungere som sparringspartner over for Direktionen i
forbindelse med økonomianalyser for KAB og økonomiske
sammenligninger med andre større boligadministratorer.

9. januar 2015

Udvalgets konkrete arbejdsopgaver er:
a.

Omkring KAB’s budget
Forudsætningerne for budgettet samt budgetrevisionerne
Forelæggelse af budgettet for bestyrelsen
Budgetanalyser
Procedurer for de kommende år

b.

Omkring KAB’s regnskab
Udkast til årsregnskab til forelæggelse for bestyrelsen
Forelæggelse af regnskab for bestyrelsen

c.

Økonomirapportering
Indhold og omfang af budget- og regnskabsopfølgning
Andre former for økonomirapportering og -analyser
Løbende orientering af bestyrelsen

d.

Investeringsaktiviteter for de administrerede boligorganisationer
Løbende opfølgning vedr. udviklingen i
investeringsforeningerne, som midlerne er placeret i, med
henblik på at opnå det bedst mulige afkast, herunder
vurdering af informationsmaterialet fra administrator.
Vurdering af, om markedet for investeringsforeninger skal
afprøves.
Aftaler om investeringspolitik og kontrol heraf.
Beslutninger om nedlæggelse af en eksisterende eller oprettelse af en ny investeringsforening træffes af KAB’s bestyrelse

7.
Kompetence og ansvar
Udvalget har ansvaret for forberedelse af sager vedrørende budgetter og
regnskaber til behandling i bestyrelsen.
Udvalget skal orientere bestyrelsen om alle relevante økonomiske
problemstillinger.
Udvalget kan beslutte at få udarbejdet andre former for rapportering og
analyser til brug for udvalgets eget arbejde.
Vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2014

-o-O-o-
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Notat
9. januar 2015
Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01
kab@kab-bolig.dk

Kommissorium for Forvaltningsudvalget
1. Sammensætning
Udvalget består af følgende medlemmer:
-

3 medlemmer valgt af KAB’s bestyrelse,
8 som repræsentanter for kundesiden i de 4 kundecentre
med 2 valgt af hvert beboerrepræsentantskab

Fra administrationen deltager følgende repræsentanter i udvalgets
møder:
-

Kundedirektøren
Kundesupportchefen
1-2 kundechefer – fordelt på de fire kundecentre.

2. Konstituering
KAB's bestyrelse udpeger udvalgets formand blandt de tre medlemmer
fra bestyrelsen.
3. Andres deltagelse i møderne
Efter aftale med formanden kan andre administrative medarbejdere samt
eksterne oplægsholdere m.v. inviteres til at deltage ad hoc i møderne.
4. Mødehyppighed
Udvalget mødes efter behov, 2-4 gange om året. Vedr. indkaldelser,
referater m.v. se forretningsordenen for udvalgene.
5. Sekretariat
Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for udvalget, idet en
konsulent udpeges som sekretær for udvalget.
6. Fokusområder og arbejdsopgaver
Forvaltningsudvalget er det forum, der med baggrund i KAB’s gældende
målsætningsprogram og produkter drøfter den konkrete udvikling af
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Notat
KAB’s professionelle profil i relation til administration og forvaltning af
boligorganisationer og boligafdelinger.
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Forvaltningsudvalget sikrer gennem dialog og løbende orientering fra
repræsentanter for kundecentrene, at KAB leverer sine serviceydelser
med den præcision og kvalitet, der kan forventes, og som er forudsat i
lovgivningen.
Blandt sine opgaver har Forvaltningsudvalget særligt ansvar for:
a.

Udvikling af KAB’s kunderettede produkter, der organisatorisk
er placeret i kundecentrene under kundedirektøren og i det daglige
varetages af kundecheferne. Produkterne omfatter KAB’s servic-ydelser og driftsmodeller samt organiseringen af administrationen,
centralt og lokalt.

b.

Drøftelse af og oplæg om KAB’s organisering og opgaveløsning
overfor kunderne, blandt andet for at sikre en hensigtsmæssig
balance mellem central og decentral administration.

c.

Udvikling af forvaltningsrevision i de administrerede boligorganisationer og en proaktiv brug af forvaltningsrevisionen i forhold
til administrative forbedringer.

d.

Udvikling af KAB’s serviceydelser på it-området gennem formulering af behov og ønsker.

e.

Inspirere til udvikling af nye produkttyper på kundeområdet.

f.

Udvikling af metoder og analyser til at sikre, at KAB’s service og
ydelsernes kvalitet er i overensstemmelse med kundernes berettidigede forventninger på alle brugerniveauer.

7. Kompetence og ansvar
Udvalget er en kritisk og konstruktiv sparringspartner for KAB i relation
til udførelsen af det daglige arbejde og udvikling af serviceydelser og
produkter.
Forvaltningsudvalget er høringspart for initiativer fra KAB’s
administration, der vedrører nye it-redskaber, administrative værktøjer
og andre metoder og hjælpemidler til boligorganisationerne og
boligafdelingerne.
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Notat
9. januar 2015
Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01
kab@kab-bolig.dk

Kommissorium for Byggeri- og teknikudvalget
1.
Sammensætning
Udvalget består af følgende medlemmer:
-

3 medlemmer fra bestyrelsen (herunder udvalgets formand)
8 repræsentanter for kundesiden i de 4 kundecentre med 2
valgt af hvert beboerrepræsentantskab

Fra administrationen deltager følgende repræsentanter i udvalgets
møder:
-

Byggedirektøren
1-2 ledende medarbejdere yderligere udpeget af Lederforum Drift

2.
Konstituering
KAB´s bestyrelse udpeger udvalgets formand blandt de tre medlemmer
fra bestyrelsen.
3.
Andres deltagelse i møderne
Efter aftale med formanden kan andre administrative medarbejdere inviteres til at deltage ad hoc i møderne.
Der er også mulighed for at invitere eksterne oplægsholdere.
4.
Mødehyppighed
Udvalget mødes efter behov, dog mindst 2 gange om året. Vedr.
indkaldelser, referater m.v. se forretningsordenen for udvalgene.
5.
Sekretariat
Konsulenten i Sekretariatet for by- og boligudvikling varetager opgaven
som sekretær for udvalget.
6.
Fokusområder og arbejdsopgaver
Byggeri- og teknikudvalget er forum for drøftelser af alle processer
omkring nybyggeri, renovering af bygninger, anlæg og renovering af
udearealer, både når det angår ejendom i KAB-administrerede
boligorganisationer og forretningsføreropgaver for eksterne kunder.
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Notat
Heri indgår også overvejelser om optimal brug af økologiske eller
miljømæssigt bæredygtige løsninger, både ved nybyggeri/renoveringer
og i
den løbende drift af bygninger og udearealer.
Med jævne mellemrum kan der holdes et særligt møde for de
bestyrelsesudpegede medlemmer af udvalget samt de administrative
medarbejdere med henblik på drøftelser af mere strategisk karakter vedr.
KAB’s ydelser.
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Blandt sine mange opgaver bør udvalget prioritere følgende:
a.

Drøftelse af indholdet af KAB’s ydelse som byggeforretningsfører
og øvrige ydelser, som Center for byggeri har det organisatoriske ansvar for

b.

Udvikling af nybyggeri og løsning af renoveringsopgaver med sig
te på at opnå god totaløkonomi

c.

Udvikling af løsninger med arkitektoniske og miljømæssigt bæredygtige kvaliteter

d.

Udvikling af optimale modeller for varetagelse af større samlede
renoverings- og fornyelsesprojekter, kvarterløft, demonstrationsog omprioriteringsprojekter o. lign. for fremmede kunder

e.

Udvikling af metoder til ressourcebesparelser på varme, el og vand

f.

Udvikling af metoder til effektiv inddragelse af byggeudvalg og
følgegrupper og lignende. på nødvendige trin i bygge- og renoveringsprojekter

g.

Udvikling af modeller for en hensigtsmæssig overgang fra byggeri/renovering til driftsfasen, der blandt andet kan bidrage til en
hurtigere afhjælpning af fejl og mangler

h.

Opsamling af erfaringer og formidling af disse, både når en byggesag går godt, og når den ender i konflikt

i.

Udvikling af udbudsformerne samt systematikken i 1- og 5-års eftersynene

7.
Kompetence og ansvar
Udvalget er en kritisk og konstruktiv sparringspartner for
Kundecentrene og Center for byggeri i relation til udvikling af
områdernes serviceydelser og produkter.
Vedtaget af KAB’s bestyrelse den 9. december 2014.
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Notat
9. januar 2015
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Notat
9. januar 2015
Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01
kab@kab-bolig.dk

Kommissorium for Kommunikationsudvalget
1.
Sammensætning
Udvalget består af følgende medlemmer:
-

3 medlemmer fra KAB’s bestyrelse (herunder udvalgets formand)
8 repræsentanter for kundesiden i de 4 kundecentre med 2
valgt af hvert beboerrepræsentantskab

Fra administrationen deltager følgende repræsentanter i udvalgets
møder:
-

Den viceadministrerende direktør
1-2 ledende medarbejdere yderligere udpeget af Direktionen

2.
Konstituering
KAB’s bestyrelse udpeger udvalgets formand blandt de tre medlemmer
fra bestyrelsen.
3.
Andres deltagelse i møderne
Efter aftale med formanden kan andre administrative medarbejdere inviteres til at deltage ad hoc i møderne.
4.
Mødehyppighed
Udvalget mødes efter behov, dog mindst 2 gange om året. Vedr.
indkaldelser, referater m.v. se forretningsordenen for udvalgene.
5.
Sekretariat
Kommunikationschefen er sekretær for udvalget.
6.
Fokusområder og arbejdsopgaver
Kommunikationsudvalgets hovedopgaver kan deles i to. Dels skal
udvalget sikre, at der stilles de fornødne kursus- og
uddannelsesaktiviteter til rådighed for beboerdemokratiet, samt
beboerhøjskoler. Dels skal udvalget løbende opsamle og drøfte
indtryk/erfaringer omkring KAB's kommunikation overfor de forskellige
kunde- og modtagegrupper.
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Notat
De emner, som Kommunikationsudvalget, der også er forum for dialog,
erfaringsudveksling og produktudvikling, skal arbejde med, tager
udgangspunkt i følgende emne- og opgaveområder:
a.

De uddannelses- og kursusaktiviteter, som tilbydes beboervalgte,
herunder om der skal/bør udvikles nye kursustyper eller -emner

b.

Det årlige kursuskatalog, således at kursus- og uddannelsesaktiviteterne m.v. kan holdes indenfor rammerne af de midler, som
KAB’s bestyrelse afsætter til opgaverne

c.

9. januar 2015

KAB’s kommunikation overfor forskellige kundegrupper – boligorganisationer og -afdelinger, beboere og boligsøgende – herunder
anvendelse af elektroniske medier - eks. KAB’s hjemmeside og eks
intranet

d. KAB's udadvendte profil, herunder markedsføringen af KAB’s
administrative og forretningsmæssige tilbud
Udvalget er et forum, som videregiver synspunkter og erfaringer til brug
for bestyrelsens og administrationens konkrete arbejde med udviklingen
af uddannelsestilbud og kommunikationsydelser.
7. Kompetence og ansvar
Kommunikationsudvalget er sparringspartner og høringspart for
initiativer fra KAB’s administration, der vedrører nye
kommunikationstiltag.
Vedtaget af KAB's bestyrelse den 9. december 2014.
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Notat
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Kontaktoplysninger
Bestyrelsen
T 33 63 10 00
F 33 63 10 01
kab@kab-bolig.dk

Kommissorium
for Udvalget for trivsel og boligsocialt
#JobInfo Criteria=KABside1#
arbejde
1.

Sammensætning

Udvalget består af følgende medlemmer:
-

3 medlemmer fra bestyrelsen
4 medlemmer som repræsentanter for kundesiden i de 4
kundeområder med 1 valgt af hvert Beboerrepræsentantskab
4 medlemmer udpeget af bestyrelsen som repræsentanter for
boligområder, der har en boligsocial indsats eller en generel
trivselsindsats

Fra administrationen deltager følgende repræsentanter i udvalgets
møder:
2.

Kundedirektøren
1 – 2 ledende medarbejdere yderligere udpeget af Direktionen
Den boligsociale koordinator
Konstituering

KAB’s bestyrelse udpeger udvalgets formand blandt de tre medlemmer
fra bestyrelsen.
3.

Andres deltagelse i møderne

Udvalget kan beslutte at invitere repræsentanter for
boligorganisationer/-afdelinger og/eller boligsociale medarbejdere til sine
møder, såfremt der er behov for at drøfte problemstillinger/emner i en
bredere kreds.
Udvalget kan herudover, efter aftale med formanden, beslutte, at andre
administrative medarbejdere inviteres til at deltage i møderne på ad hoc
basis.
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Notat
#JobInfo Criteria=KABside1#
4.
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Mødehyppighed

Udvalget mødes efter behov, dog mindst 2 gange om året. Vedr.
indkaldelser, referater m.v. se forretningsordenen for udvalgene.

5.

Sekretariat

Den boligsociale koordinator er sekretær for udvalget.
6.

Fokusområder og arbejdsopgaver

De problemstillinger, som udvalget skal fokusere på, tager
udgangspunkt i følgende emneområder:
-

-

7.

Intiativer, der kan understøtte frivilligheden og beboernes
engagement og aktive deltagelse i boligområderne
Andre initiativer, der kan fremme den generelle trivsel i
boligområderne
Organisering af og metoder i den boligsociale indsats, herunder
initiativer, der kan fremme best practice i det boligsociale arbejde i
KAB-fællesskabet
Fororankring af den boligsociale indsats og udbredelse af af
erfaringerne fra det boligsociale arbejde
Udvikling af kontakten og inddragelse af beboere i både de lokale
boligsociale aktiviteter og i det brede trivselsskabende og
beboerdemokratiske arbejde
Kompetence og ansvar

Udvalget er ansvarlig for at sikre indsamling, diskussion og formidling
af erfaringerne indenfor trivselsområdet og det boligsociale område samt
af udviklingstendenserne indenfor beboerdemokratiet.
Vedtaget af KAB’s bestyrelse den 9. december 2014.

-o-O-o-
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PUNKT 5
Indstilling – Årsregnskab 2017 (B)

Årsregnskab 2017 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- Forretningsudvalget den 7. maj 2018
- 15. maj 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til foreningens årsregnskab for 2017.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at foreningens årsregnskab for 2017 godkendes, jf. bilag 1.

2.

at revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2017 for foreningen og afdelinger tages
til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til foreningens årsregnskab for 2017 og revisionsprotokollat.

Løsning
Det endelige årsregnskab for 2017 er vedlagt som bilag 1. Udkast til årsregnskabet er revideret, og
der foreligger revisionsprotokollat (bilag 2). Revisionsprotokollatet indeholder forhold vedrørende
foreningen og afdelingerne.
Efter færdiggørelse af alle afdelingsregnskaber udarbejdes spørgeskema for foreningen og afdelinger med tilhørende noter. Årsregnskabet indeholder desuden økonomisk beretning, anvendt
regnskabspraksis, regnskab for sideaktiviteter og påtegninger.
Afdelingsregnskaberne for 2017 blev forelagt Afdelingsudvalget på møde den 8. maj 2018, herunder regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.
Resultat for selskabets drift
Regnskabsresultatet for 2017 er et overskud på 2,1 mio. kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Resultatet overføres til arbejdskapitalen.
3B’s egenkapital
Udviklingen i 3B’s egenkapital fremgår af tabellen nedenfor.

1

3B’s egenkapital. Mio. kr.

Pr. 31/12 2016

Pr. 31/12 2017

Ændring i 2017

Arbejdskapitalen – bundet

11,1

8,7

-2,4

Arbejdskapitalen – likvid

8,7

10,1

+1,4

Arbejdskapitalen – samlet

19,8

18,8

-1,0

Dispositionsfonden – bundet

163,5

171,4

+7,9

Dispositionsfonden – likvid

17,4

10,2

-7,2

Dispositionsfonden – samlet

180,9

181,6

+0,7

Boligorganisationsandele

11,6

11,7

+0,1

3B’s egenkapital

212,3

212,1

-0,2

Arbejdskapitalen
Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31/12 2017 18,8 mio. kr., hvilket er et fald på 1,0 mio. kr. i løbet af
2017. Faldet skyldes, at investeringerne i Fremtidens 3B har været større end årets overskud. Arbejdskapitalen forventes at stige i 2018.
Den likvide del af arbejdskapitalen er imidlertid steget i løbet af 2017, da 3B over driften har afskrevet en betydelig del af anlægsaktiverne i overensstemmelse med 3B’s regnskabsprincipper.
Dispositionsfonden
Dispositionsfonden udgjorde pr. 31/12 2017 181,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,7 mio. kr. i
løbet af 2017. Den disponible del af dispositionsfonden er faldet blandt andet på grund af ekstraordinære tilbagebetalinger af rentesikring på baggrund af genberegning.
Den likvide del af dispositionsfonden udgjorde ved årets afslutning 10,2 mio. kr.
Udvikling i egenkapitalen
Der er i 3B stort fokus på udviklingen i egenkapitalen, jf. særskilte indstillinger herom. Det bemærkes dog, at den samlede egenkapital er faldet i løbet af 2017.
Revisionsprotokollat
Revisionsprotokollat foreligger i udkast. Protokollatet indeholder ingen forbehold eller kritiske bemærkninger.
Væsentlige forhold som fremhæves i revisionsprotokollatet omfatter:


Der er i en række ikke afdelinger ikke tilstrækkelige henlæggelser til at gennemføre fremtidig vedligeholdelse.
2



De nuværende procedurer for afdelingernes likvide midler (afdelingsbestyrelsernes rådighedsbeløb mv.) er uhensigtsmæssige.



Der bør findes en løsning på udfordringerne med Egelunden Erhverv i samarbejde med
Landsbyggefonden.

For så vidt angår de to første punkter, har organisationsbestyrelsen lagt op til, at der skal findes
løsninger på disse forhold i opgavegrupperne om henholdsvis ’Bygningseftersyn og henlæggelser’
og ’Lettere at være afdelingsbestyrelse’. For så vidt angår det sidste punkt vil administrationen
anmode om et møde med Landsbyggefonden med henblik på at finde en permanent løsning på
problemstillingen med egelunden Erhverv.
På organisationsbestyrelsesmødet den 17. maj 2018 deltager 3B’s revisor PwC, som vil fremlægge årsrevisionsprotokollatet.

Økonomi
Økonomien er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil årsregnskabet for 2017 inklusiv revisionsprotokollat blive fremlagt til godkendelse for repræsentantskabet den 7. juni 2018.

Bilag
1. Årsregnskab for 2017.
2. Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2017.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer

2017
01-01-2017
31-12-2017

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

Matrikel Nr.

Boligorganisationen
omfatter i alt:

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

48.736,00
176.483,65
367.105,82
231.862,58
85.452,40
401,70
1.829,60
1.674,60
913.546,35

1.125
2.863
4.538
2.454
759
3
32
71
11.845

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

837.940,35
53.860,70
11.115,00
1.829,60
7.126,10
1.674,60
913.546,35

10.498
831
340
32
73
71
11.845

10.082,25
20.410,90
11.602,00
4.019,00

14.260,63
60.374,78

93
45
6
11
1.093
184
1.432

973.921,13

13.277

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

Lejemålsoplysninger i alt

101

Side 2

á lejemålsenhed

1
1
1
1
1
1

Antal lejemålsenheder

10.498,0
831,0
340,0
32,0
73,0
71,0
11.845,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

182,0
349,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1/5
1/5

70,0
218,6
0,0

819,6
12.664,6

Boligforeningen 3B
Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017
Side
3

Indholdsfortegnelse

4

Økonomisk beretning

7

Anvendt regnskabspraksis

8

Foreningen:
Resultatopgørelse
Balance
Noter

23

Fast note sideaktiviteter

24

Revisionspåtegning

27

Afdeling for ekstern ejendomsadministration:
Resultatopgørelse
Balance
Noter
Påtegninger

32

Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder:
Resultatopgørelse
Balance
Noter
Påtegninger

39

Spørgeskema

41

Noter til spørgeskema

44

Revisorerklæring spørgeskema

46

Administrationspåtegning, bestyrelsens påtegning og
øverste myndigheds påtegning

Side 3

Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Resultatopgørelse
Årets resultat blev et overskud på 2,1 mio. kr., hvilket ledelsen og bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Årets overskud skyldes primært lavere personaleudgifter. Derudover har udgifter til kontorhold, kontorlokaler og særlige aktiviteter været lavere end budgetteret. De samlede bruttoadministrationsudgifter
er ca. 1,7 mio. kr. lavere end budgetteret.
De væsentligste budgetafvigelser i 2017 fremgår af tabellen nedenfor (tal i mio. kr.):
Afvigelse Hovedforklaring på afvigelse

Regnskab

Budget

Personaleudgifter

55,0

56,1

1,1

Mindreudgiften vedrører især løn mv.
og refusioner. Dog merudgifter til
rekruttering og vikarer

Kontorholdsudgifter

8,8

9,1

0,3

Vedrører primært abonnementer mv.
og tryksager

Kontorlokaleudgifter

4,6

4,8

0,2

Mindreudgiften fordeles over flere
konti, men modsvares af merudgifter
på vedligehold

Særlige aktiviteter

0,2

0,4

0,2

Vedrører især ikke realiserede udgifter
til projekter mv.

Administrationsbidrag

58,5

58,2

0,3

Merindtægten vedrører primært
kommunikationsopgaver og
boligsociale aktiviteter

Byggesagshonorarer

9,7

9,5

0,2

Merindtægt på nybyggerisager

Mindreudgifter og merindtægter:

Mindreudgifter og merindtægter i alt

2,3

Merudgifter:
Ekstraordinære poster, netto

0,7

0,4

Budgetafvigelse i alt

-0,3

Merudgifterne består af
kompensationer og tab og
outplacement

2,0

Renter
Der er i 2017 opnået et renteresultat på 9,2 mio. kr., der er fordelt efter indestående til afdelinger,
dispositionsfonden og arbejdskapitalen. Indeståender er forrentet med 1,42 pct. (tal i mio. kr.):
Renter 2017

Regnskab

Samlet renteoverskud

9,2

- Fordelt til afdelinger

8,9

- Fordelt til dispositionsfonden

0,2

- Fordelt til arbejdskapitalen

0,1
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Boligforeningen 3B
Økonomisk beretning
Balance

Foreningens balance udgør 987 mio. kr. pr. 31. december 2017. I 2016 var balancen 905 mio. kr.
Egenkapitalen pr. 31. december 2017 med sammenligning til året før (tal i mio. kr.):
2017

2016

Regnskab Disponibel Regnskab Disponibel
Boligorganisationsandele

11,7

0

11,6

0

Dispositionsfond/særlig henl. konto

181,6

10,2

180,9

17,4

Arbejdskapital

18,8

10,1

19,8

8,7

Egenkapital i alt

212,1

20,3

212,3

26,1

Dispositionsfonden kan opdeles i (tal i mio. kr.):
Regnskab
2017

2016

181,6

180,9

- Udlån til afdelinger

35,7

33,7

- Egen trækningsret m.v.

110,3

105,0

- Administrationsejendommen

25,2

24,6

- Andet

0,2

0,2

Disponibel

10,2

17,4

Dispositionsfond/særlig henl. konto
Heraf bundet i:

Der er udbetalt tilskud, ydelsesstøtte m.v. fra dispositionsfonden og egen trækningsret på i alt 31,6 mio. kr.
i 2017. Til sammenligning blev udbetalt tilskud m.v. på i alt 35,5 mio. kr. i 2016, når der ses bort fra
ekstraordinær forskydning i støtte til afdelingernes hjemfaldsbetaling.
Af dispositionsfondens saldo på 181,6 mio. kr. er 171,4 mio. kr. bundet i indskud i Landsbyggefonden,
finansiering af administrationsejendom og udlån til afdelinger. Den disponible del af dispositionsfonden er
faldet med 7,2 mio. kr. fra 2016 til 2017.
Dispositionsfonden har pr. 31. december 2017 afholdt i alt 94,5 mio. kr. af afdelingernes ydelser på
hjemfaldslån, der er omfattet af 2000-aftalen med Københavns Kommune. Beløbet er optaget i afdelingerne
som eventualforpligtelse over for boligorganisationen.
Arbejdskapitalen
På trods af årets positive resultat, der overføres til arbejdskapitalen, er der sket en afgang i arbejdskapitalen.
Det skyldes, at afholdte udgifter til udviklingsprojekter m.v. overstiger årets resultat.
Der er dog sket en positiv udvikling i den disponible del af arbejdskapitalen, der er steget med 1,4 mio. kr.
Ændringen skyldes, at bindingen i anlægsaktiver er faldet som følge af højere afskrivninger i forhold til
årets køb.
Afdelingernes indestående i boligorganisationen udgør i alt 625 mio. kr. pr. 31. december 2017.
Tilgodehavende hos afdelinger udgør 16 mio. kr.
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Økonomisk beretning
Forvaltningsrevision
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.
Disse initiativer er denne gang beskrevet i 3B's årsberetning, der omdeles til alle beboere. Derudover er
særlige initiativer beskrevet i et notat til revisor.

Fremtiden
Efter regnskabsårets afslutning har repræsentantskabet den 3. maj 2018 truffet beslutning om, at der
indgås administrationsaftale med KAB med ikrafttræden 1. januar 2019.
Administrationsaftalens økonomiske konsekvenser for 3B er ikke endeligt afklaret, men det er en
forudsætning for aftalens indgåelse, at der skabes sikkerhed om 3B's økonomi, så 3B ikke bliver
ringere stillet end nu.
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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 2017, dog undtaget udtrukne obligationer januar 2018,
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. Anskaffelser under 10.000 kr. straksafskrives.
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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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017

Note

Urevideret
budget
2017
t.kr.

Urevideret
budget
2018
t.kr.

597.988
957.497
54.975.334
575.127
8.851.537

597
971
56.038
430
9.105

610
971
61.121
599
9.055

4.621.432
3.009.675
156.147
703.125
74.447.862

4.778
3.075
355
750
76.099

4.626
3.100
600
765
81.447

2017
Ordinære udgifter

1
2
3
4
5

501
502
511
512
513
514

6
7

515
516
521
530

12
8

532
533

9

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

11.665.895

6.860

6.860

540

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

81.238.660
167.352.417

82.250
165.209

82.750
171.057

541
550

Ekstraordinære udgifter
Udgifter i alt

30.518.694
197.871.110

400
165.609

600
171.657

551
560

Overskudsfordeling
Udgifter og evt. overskud i alt

2.103.345
199.974.455

247
165.856

303
171.960

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

57.926.326
582.755
8.963.176
11.778.257

57.709
471
8.958
6.968

60.231
652
8.292
6.860

81.238.660
3.513.460
6.185.547
8.541
170.196.722

82.250
2.000
7.500
0
165.856

82.750
4.000
9.175
0
171.960

611
620

Ekstraordinære indtægter
Indtægter i alt

29.777.732
199.974.455

0
165.856

0
171.960

630

Indtægter og evt. underskud i alt

199.974.455

165.856

171.960
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Balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017

31/12 2016
t.kr.

Aktiver
Anlægsaktiver

14
15
16
17

18

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

89.830.536
1.797.479
3.320.903
1.913.064

90.740
2.214
5.018
2.088

35.683.758
1.706.147
110.316.187
244.568.074

33.717
1.724
104.958
240.460

15.744.031
1.677.512
1.285.271
420.353
100.574.870
1.152.596
37.149.952
400.104.718

17.048
2.671
30.776
126
100.023
1.320
15.320
368.946

183.863.057
741.972.360
986.540.433

1
128.579
664.808
905.268

Omsætningsaktiver

19
20
21
22
23
24
25

26

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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Balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017

31/12 2016
t.kr.

Passiver

27
28
29

30
31
32

33
34

35

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

11.704.575
181.628.242
18.792.280
212.125.097

11.600
180.868
19.775
212.243

Langfristet gæld
811
Prioritetsgæld, administrationsbygning
820
Langfristet gæld i alt

64.648.989
64.648.989

66.151
66.151

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

624.861.498
684.211
48.112.914
1.440.658
14.439.821
2.208.875
11.835.236
6.183.133
709.766.347
986.540.433

583.687
432
0
20.462
2.056
2.512
11.233
6.491
626.874
905.268

Eventualforpligtelser
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Noter til resultatopgørelsen
Note
1

Urevideret
budget
2018
t.kr.

63.447
150.936
32.051
90.556
393.247
227.260
957.497

50
140
46
130
405
200
971

50
140
46
130
405
200
971

45.489.822
5.819.029
710.845
449.838
220.067
40.362
174.002
909.517
664.506
190.009
-996.490
32.363
948.489
322.976
54.975.334

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

50.656
6.119
739
500
100
50
170
1.319
345
203
-434
5
964
385
61.121

108.785
107.262
289.183
69.897
575.127

130
0
300
0
430

130
0
300
169
599

2017
502
1
2
3
4
5
6

2

Urevideret
budget
2017
t.kr.

511
1
2
3
4
5
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
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
89 fuldtidsbeskæftigede ansat.
3

512
1
2
3
4

Forretningsførelse
Ungdomsboliger
Brohuset/Sejlhuset
Høje Gladsaxe
Øvrige
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Noter til resultatopgørelsen
Note
4

513

22
25
26
29

514
1
2
3
4
5
6
7
9

6

7

Urevideret
budget
2018
t.kr.

54.341
204.635
9.745
441.220
1.634.458
132.284
220.474
1.116.713
205.573
153.891
1.450.303
2.007.619

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

75
190
105
445
1.492
155
385
1.000
237
170
1.418
2.013

289.637
53.552
655.275
79.687
142.128
8.851.537

425
150
609
130
160
9.105

425
150
529
130
136
9.055

1.157.637
262.118
78.896
730.247
346.485
99.334
102.634

1.225
260
102
765
369
151
135

1.225
260
0
765
355
151
130

934.179
909.902
4.621.432

861
910
4.778

830
910
4.626

341.115
2.668.560
3.009.675

343
2.732
3.075

329
2.771
3.100

5.760
122.658
27.729
156.147

150
165
40
355

395
165
40
600

2017

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

5

Urevideret
budget
2017
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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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:
Fremtidens 3B
3.042.267
Samarbejdsaftaler
2.209
Tryk af vedligeholdelsesreglem.
41.512
Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden:
Tilskud til afdelinger, diverse
2.950.593
Tilskud til tab ved lejeledighed
553.837
Tilskud til tab ved fraflytninger
656.547
Ydelsesstøtte til afdelinger
9.293.922
Driftsstøtte helhedsplaner
1.154.000
Tilskud, hjemfald 2001
3.326.029
Tilskud, boligsociale aktiviteter
1.413.847
Tilskud, byudvikling og socialøko.
903.855
Fritagelser udamortiserede lån
6.216.268
4 Øvrige ekstraordinære udgifter

10

Urevideret
budget
2018
t.kr.

7.064.381
29.141.740
28.929.320
6.441.288
9.661.932
81.238.660

7.250
24.000
34.000
6.800
10.200
82.250

7.250
30.000
29.000
6.500
10.000
82.750

126.492
613.829

0
400

0
600

3.085.988

0
0
0

0
0
0

26.468.899

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

223.485
30.518.694

0
400

0
600

74.447.862
-582.755

76.099
-471

81.447
-652

-8.963.176
-9.699.007
55.202.924

-8.958
-9.500
57.170

-8.292
-13.175
59.328

4.359

4.410

4.685

3.995
3.685

3.995
3.685

4.200
3.875

105
80
105
170
110

105
80
105
170
110

105
80
105
170
110

2017

1
2
5
6
8

9

Urevideret
budget
2017
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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Noter til resultatopgørelsen
Note

Urevideret
budget
2018
t.kr.

50.471.953
1.223.259
763.067
309.339
5.040
672.973
1.993.020
511.270
11.900
1.001.000
54.994
418.317
486.479
3.717
57.926.326

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

53.222
1.200
770
300
0
700
2.000
500
10
775
60
200
490
4
60.231

582.755

471

652

1.061.832
3.920.217
1.050.359
25.980
342.209
2.316.760
245.819
8.963.176

1.160
3.800
1.150
50
342
2.250
206
8.958

1.100
4.000
400
50
342
2.250
150
8.292

2017
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
2017
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
1
3
6
7

Renteindtægter
Afdelinger
Værdipapirer
Renter egen trækningsret
Andre renter

1.357.642
9.572.879
821.188
26.547
11.778.257
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300
6.638
0
30
6.968

300
6.530
0
30
6.860

Boligforeningen 3B
Noter til resultatopgørelsen
Note

Urevideret
budget
2018
t.kr.

195.846
8.868.553
471.522
805.113
821.188
503.672
11.665.895
112.362

0
4.320
500
1.500
0
540
6.860
108

0
4.320
500
1.500
0
540
6.860
0

9

8

0

176.976
45.870
3.085.988
26.468.899
29.777.732

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2017
532
1
2
3
5
7
8

Renteudgifter
Dispositionsfond
Afdelinger, renteresultat
Bankbeholdning
Kurstab værdipapirer
Egen trækningsret (konto 716)
Andre renter
Nettorenteindtægt/-udgift
Nettorenteindtægt/-udgift pr. lejemålsenhed

13

Urevideret
budget
2017
t.kr.

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.
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Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2017
Note
14

15

16

31/12 2017
701

702

704

Administrationsbygning
Saldo primo
Afgang i året - afskrivning
Tilgang i året

90.740.438
-909.902
0
89.830.536

91.650
-910
0
90.740

5.234.824
41.881
5.276.705

5.170
65
5.235

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

-3.020.457
-458.770
-3.479.226
1.797.479

-2.482
-539
-3.020
2.214

It
Anskaffelse:
Saldo primo
Tilgang i året
Samlet anskaffelsessum ultimo

16.492.137
871.037
17.363.174

15.474
1.018
16.492

-11.473.825
-2.568.446
-14.042.271
3.320.903

-8.627
-2.847
-11.474
5.018

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

2.397.044
0
2.397.044

2.385
12
2.397

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

-308.788
-175.192
-483.981
1.913.064

-59
-250
-309
2.088

20.182.136
125.884

20.182
126

84.650.047
9.661.932
-5.125.000
821.188
90.008.167
110.316.187

77.341
10.125
-2.816
0
84.650
104.958

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

19

709

716

721.1

31/12 2016
t.kr.

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
Afdelinger i drift
Side 16
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Noter til balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017
1012 Herlevgårdsvej
1025 Herlev Skole, inspektør- og mødelokaler
1032 Opgangsfællesskabet Taastrup Torv
3035 Vestergården 2
3058 Prangerhuset
3070 Bofællesskabet Valmuen
6066 Stubmøllevej
6192 Dannebrogsgade, serviceareal
3273 Egelunden, erhverv

20

21

22

23

721.2

722

725

726

Afdelinger, sideaktiviteter
Ekstern ejendomsadministration
Indkøbsafdeling

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
1035 Hørgården 3
1038 Skovkvarteret
1039 Teglholmen
1046 LUX
1135 Hørgården 3, serviceareal

Debitorer
Mellemregning fælles køb Havneholmen
Øvrige debitorer

Andre tilgodehavender
Projekter m.v.:
Teglholmen
Fyrtårnsprojekt Kbh. Kommune
Projekt solcelleanlæg
Udbud grundkapital skæve boliger
Projekt Løb mellem Husene
MgO Task force
Generationernes Byhus
Øresundsvej 51
Robuste små boliger
Volumenstudier, Lindehøj Herlev
Herlev Bymidte
Måløv Park, nye boliger
Udlæg Solvangcentret nybyg
Udbud skæve boliger, Oliefabriksvej
Små familieboliger i Egedal Kommune
Salg af areal Tranehavegård, midlertidig
Undersøgelse salg af adm. ejendom
Udlæg 1040 Solvangcentret
Udlæg 1042 Kongelundsvej
Udlæg 1043 Sundholmsvej, fam.
Udlæg 1044 Sundholmsvej, ungd.
Udlæg og fordeling:
Side 17

0
522.219
86.875
0
312.500
669.021
10.811
211.210
309.568
279.672
194.541
14.078
23.750.000
75.000
597.675
4.000
47.500
9.635.020
0
16.446.963
41.821.976

31/12 2016
t.kr.

856.869
43.166
196.348
2.907.864
0
77.214
4.966.740
4.100.695
2.595.134
15.744.031

155
37
573
8.226
9
0
0
4.543
3.504
17.048

44
1.677.468
1.677.512

1.288
1.382
2.671

0
0
1.024.118
261.153
0
1.285.271

29.018
482
678
0
598
30.776

28.455
391.605
420.353

95
29
126

94.988.629

2
522
87
338
313
579
0
111
244
100
90
14
23.750
0
0
0
0
9.255
595
14.928
41.142

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2017
Note

24

25

31/12 2017

727

731

Sociale ydelser og personalegoder
Udgifter driftsorganisation
Energimærkning
Elmehaven, retssag Horten
Øvrige udlæg m.v.

166.781
2.347.681
1.311.174
0
379.993

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

55.259
249.274
1.076.079

Forudbetalte udgifter
Diverse forudbetalte udgifter

Værdipapirer
Anskaffelsessum primo
+ tilgang i året
- afgang i året
Anskaffelsessum ultimo
Nettoopskrivninger primo
+ nettotilgang i året
Nettoopskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

26

27

28

732

801

803

Likvide beholdninger
2 Bankbeholdning
Nordea
Danske Bank
Nykredit Bank
Alm. Brand Bank
Jyske Bank

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
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31/12 2016
t.kr.

4.205.629

154
3.704
1.704
552
405

1.380.612
100.574.870

87
246
1.101
100.023

1.152.596
1.152.596

1.320
1.320

349.854.542
369.234.301
-343.505.022
375.583.821

349.287
206.462
-205.895
349.854

19.091.233
5.429.664
24.520.897

13.747
5.345
19.092

400.104.718

368.946

8.708.149
174.891.859
120.736
141.317
988
183.863.050

1.025
127.524
29
0
0
128.579

11.704.575
11.704.575

11.600
11.600

180.867.880

266.554

7.064.381
195.846
58.071.060
16.103.219
821.188

7.096
720
57.416
16.875
0

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017
803
20
21
22
23
24
25
26
50

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

-9.293.922
-15.964.592
-1.210.385
-14.530.826
-28.929.320
-6.441.288
-5.125.000
181.628.242

-9.509
-112.769
-1.609
-710
-33.629
-6.750
-2.816
180.868

35.683.758
234.520
25.181.547
110.316.187
10.212.230
181.628.242

33.717
235
24.589
104.958
17.369
180.868

806

1.371

19.774.924

24.349

2.103.345
-3.085.988
0
18.792.280

1.525
-2.653
-3.446
19.775

1.706.147
7.031.446
10.054.688
18.792.280

1.724
9.321
8.731
19.775

1.484

1.561

Disponibel del pr. lejemålsenhed

794

689

Afdelinger i drift
1011 Toftegård
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

29.174.189
1.007.639
4.053.228
4.131.827
3.322.139
867.746
110.292.088
3.298.298
3.104.634
445.483
303.347
771.638
2.499.069

26.403
832
3.639
3.859
4.130
705
64.670
5.268
2.750
376
266
691
2.235

Saldo ultimo opdelt:
31 Udlån, jf. konto 714
3064 Grønhøj, medejerboliger
32 Finansiering af administrationsejendom
35 Indskud i Landsbyggefonden (konto 716)
40 Disponibel del
50 Saldo ultimo
Disponibel del pr. lejemålsenhed
29

805

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

30

821.1

31/12 2016
t.kr.
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Noter til balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017
1028 Kongsgården
1029 Møllergården
1030 Sundholm Syd
1031 Taastrup Torv
1036 Midgård
1037 Kløverbladsgade
1041 Toftegård Tag
3031 Danalund
3032 Folehaven
3033 Bærhaven
3034 Vestergården 1
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

1.102.674
289.265
7.435.632
136.520
1.896.980
3.527.046
7.029.077
13.230.418
30.597.424
2.235.702
2.623.499
7.086.785
33.453.882
1.345.147
9.898.272
6.642.450
16.158.833
12.451.871
44.815.806
7.288.429
3.422.816
962.890
1.899.717
1.457.403
2.521.719
4.270.738
4.507.839
592.104
1.407.074
2.341.258
2.126.676
549.807
1.330.269
475.036
1.135.553
0
478.763
6.698.488
867.425
4.167.280
2.203.558
6.209.268
5.461.281
18.358.455
3.720.803
10.991.844
7.136.397
0
12.948.974
1.544.894
3.083.143
20.748.713
9.366.592
27.803.489
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31/12 2016
t.kr.
511
111
8.134
450
1.269
1.337
9.447
10.940
34.821
2.405
1.071
12.904
44.643
1.338
4.832
10.909
21.147
11.163
55.141
7.476
5.058
357
498
1.326
2.441
4.026
4.249
557
1.347
0
2.010
141
1.353
358
626
429
519
6.134
603
3.290
892
5.943
4.856
18.550
3.202
10.434
10.742
5.385
10.429
1.157
2.832
15.442
8.934
22.872

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2017
Note

31/12 2017
6074 Lønstrupgård
6075 Damsøgård
6076 Bryggergården
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
6193 Bogfinkevej, serviceareal

31

32

33

821.2

822

827

Afdelinger, sideaktiviteter
Ekstern ejendomsadministration

Afdelinger under opførelse (nybyggeri)
1035 Hørgården 3
1038 Skovkvarteret
1042 Kongelundsvej
1045 Hulgårdsvej
1135 Hørgården 3, serviceareal

Afsætninger
Revisionshonorar
Tab på tilgodehavender

Side 21

31/12 2016
t.kr.

11.285.435
3.228.167
19.938.451
6.004.854
4.860.670
3.260.124
3.791.437
2.040.377
3.022.662
3.146.419
3.971.982
1.096.769
1.457.609
1.062.152
566.499
1.238.750
2.715.913
631.335
1.305.193
3.748.244
207.852
2.959.464
13.845
624.861.498

11.505
3.497
9.900
3.509
4.512
2.929
4.326
1.854
2.960
3.159
3.643
1.324
1.168
2.919
456
1.551
2.349
585
1.209
3.832
89
2.365
1.182
583.687

684.211
684.211

432
432

41.928.489
1.491.655
874.689
850.540
2.967.542
48.112.914

0
0
0
0
0
0

446.875
1.762.000
2.208.875

750
1.762
2.512

Boligforeningen 3B
Noter til balance pr. 31. december 2017
Note
34

35

31/12 2017
830

Anden kortfristet gæld
Skyldig A-skat, ATP-bidrag m.v.
Skyldig moms
Mellemregning Partnerskabet Amager
Mellemregning Kokkedal på Vej
Mellemregning Høje Gladsaxe
Mellemregning Vigerslev
Mellemregning Kokkedal på Vej 2017-2020
Mellemregning Høje Gladsaxe 2017-2020
Mellemregning Vigerslev 2017-2020
Mellemregning samdrift, Herlev Midt
Mellemregning samdrift, Urban
Mellemregning samdrift, Taastrup
Mellemregning Remisevænget Syd under likvidation
Personaleklubber
Kursuskonto
Kursuskonto Drift
Aktivitetspulje
Øvrig kortfristet gæld

31/12 2016
t.kr.

540.084
177.290
715.068
28.342
23.327
0
575.463
77.628
428.736
362.184
1.275.158
90.394
0
79.848
608.738
386.967
770.288
43.617
6.183.133

677
334
797
634
0
397
0
0
0
336
1.419
0
21
64
812
64
918
19
6.491

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 overskridelsen af byggesagshonoraret
i den pågældende sag. Eventuelle yderligere overskridelser 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 2018.
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Fast note - sideaktiviter pr. 31. december 2017
Omsætning

Driftsresultat

Egenkapital

Afdeling for ekstern ejendomsadministration

7

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

212.501

0

0

Etablering og indskud i selskab, der
udlejer erhvervsarealer (§ 4)
Selskabets omsætning, driftsresultat og
egenkapital

0

-63.296

194.109

Indskud i virksomheder, som leverer
varer, tjenesteydelser eller entreprenørydelser til almene boligorganisationer (§33, stk. 5)

0

45.870

1.512.038

Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder

11
11.1

20

Udenfor sideaktivitetsafdelinger

21

22

26

27

Ejerskab, administration af opførelse
og drift af erhvervslokaler i alment
byggeri (§3)

727.090

Ejerskab, administration af opførelse og
drift af kapitel 12 institutioner og boliger
(§5)

1.394.255

Iværksættelse af sociale aktiviteter
og fritidsaktiviteter o. lign. (§19)

1.001.000

Ejerskab, administration af opførelse og
drift af servicearealer (§13)
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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 giver et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 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 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene 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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. 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 de af bestyrelsen 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.
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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.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 standarderne for offentlig revision, 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 forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen,
der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer,
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der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

17. maj 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700
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Afdeling for ekstern ejendomsadministration
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017

Note

Urevideret
budget
2017
t.kr.

2017
Udgifter

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

212.501
212.501
212.501

160
160
160

212.501
212.501
212.501

160
160
160

Indtægter

1

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

Balance pr. 31. december 2017

31/12 2017

31/12 2016
tkr.

Aktiver

2

Tilgodehavender
1342
Andre tilgodehavender
1350
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger m.v.
1354
Tilgodehavende boligorganisationen
1360
Likvide beholdninger m.v. i alt
1380
Aktiver i alt

44
44

1.288
1.288

684.211
684.211
684.255

432
432
1.721

44
684.211
684.255
684.255

1.288
432
1.721
1.721

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

Urevideret
budget
2017
t.kr.

Ad resultatopgørelse

Note
1

2017
1201

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

14.309
10.370
51.210
9.900
38.224
51.105
37.383
212.501

160

Ad balance

Note
2

3

31/12 2017
1342

1437

Andre tilgodehavender
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Kronprinsessegade 14
Taastrup Torv, serviceareal

Anden gæld
Ejerforeningen Herlev Torv
Ejerforeningen Elmehaven
Ejerforeningen Vinhaven
Ejerforeningen Egelunden
Ejerforeningen Poppelvænget

Administrationens påtegning

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
København, den 17. maj 2018

Morten Boje
Adm. direktør

Solvej Strømsted
Regnskabschef
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31/12 2016
tkr.

44
0
0
44

0
1.288
0
1.288

58.509
0
143.336
415.487
66.880
684.211

71
56
0
220
85
432

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 finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene 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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som
sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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.
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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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 standarderne for offentlig revision, 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 forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

17. maj 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700

Side 31

Boligforeningen 3B
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2017

Note

2017

Urevideret
budget
2017
t.kr.

Udgifter

1

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

32.193

0

63.296
95.489
95.489

0
0
0

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

32.193
32.193

0
0

Ekstraordinære indtægter
1241
Ekstraordinære indtægter
1250
Ekstraordinære indtægter i alt
1260
Årets underskud
1270
Indtægter og evt. underskud i alt

45.870
45.870
17.426
95.489

0
0

Indtægter

2

3
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Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Balance pr. 31. december 2017
31/12 2017

31/12 2016
tkr.

Aktiver

4
5

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

1.512.038
194.109
1.706.147
1.706.147

1.466
258
1.724
1.724

1.706.147
1.706.147
1.706.147

1.724
1.724
1.724

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

2017
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
2017
t.kr.

63.296
63.296

0
0

32.193
32.193

0
0

45.870
45.870

0
0

Ad balance

Note
4

5

6

31/12 2017
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 2016
tkr.

1.512.038
1.512.038

1.466
1.466

194.109
194.109

258
258

1.723.573
-17.426
1.706.147

1.691
33
1.724

Boligforeningen 3B
Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder
Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse.
København, den 17. maj 2018

Morten Boje
Adm. direktør

Solvej Strømsted
Regnskabschef
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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 finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav,
der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i revisionsinstruks for almene 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.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som
sammenligningstal i resultatopgørelsen. 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.
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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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller
fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 standarderne for offentlig revision, 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 forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for,
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er
omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den

17. maj 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700
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Spørgeskema 2017
Boligorganisationen
Note

1

2
3

4

5

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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x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

Irrel.
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Spørgeskema 2017
Afdelinger
Note

6

7

8
9
10
11

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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Boligforeningen 3B
Spørgeskema 2017
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:
b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger?

Der kan være en risiko for, at dispositionsfonden skal dække garantiforpligtelser vedrørende
helhedsplaner og andre byggesager. Dispositionsfonden skal desuden dække afholdte udgifter i
sager, der ikke gennemføres.
Boligforeningen har afgivet moderselskabserklæring vedrørende helhedsplan i afdeling 6074
Lønstrupgård. Erklæringen er gældende indtil skema A godkendes.
Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 Egelunden, erhverv
gældende frem til 31. december 2018. Der henvises til administrationens påtegning i afdelingens
regnskab.
Boligforeningen oprettede i 2014 en indkøbsfunktion, der er omfattet af bekendtgørelse om
sideaktiviteter. Der er pr. 31. december 2017 et opsamlet underskud på 1,3 mio. kr. En prognose
for driften af indkøbsfunktionen viser, at det opsamlede underskud vil være afviklet ved udgangen
af 2021.
Der henvises også til note 35 eventualforpligtelser.

3

Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
c. løbende retssager?

Der er en igangværende retssag vedrørende beboerdemokratiet i afdeling 3045 Egedalsvænge, hvori
der afsiges dom i Landsretten den 9. maj 2018. Selskabets risiko består i at skulle dække sagsomkostningerne til modparten.

4

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

Der er i regnskabsåret anvendt i alt 553.837 kr. vedrørende tab ved lejeledighed i afdelinger.
Tab vedrører hovedsagelig afdeling 3044 Måløv Park og 1012 Herlevgårdsvej.

5

Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af
betydning for bedømmelse af økonomien?

Efter regnskabsårets afslutning har repræsentantskabet den 3. maj 2018 truffet beslutning om, at der
indgås administrationsaftale med KAB med ikrafttræden 1. januar 2019.
Administrationsaftalens økonomiske konsekvenser for 3B er ikke endeligt afklaret, men det er en
forudsætning for aftalens indgåelse, at der skabes sikkerhed om 3B's økonomi, så 3B ikke bliver
ringere stillet end nu.
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Spørgeskema 2017
Noter til spørgeskema

6

Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering?

Underskudssaldo
1025 Herlev Skole, insp./mødelok.
1028 Kongsgården
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
1037 Kløverbladsgade
3034 Vestergården 1
3040 Remisevænget Vest

3045 Egedalsvænge
3050 Rådmandsbo
3067 Jægerbo
3069 Solsikken
3070 Valmuen
3071 Kløvermarken
3073 Egelunden

Underfinansieret anskaffelsessum
1031 Taastrup Torv
1032 Opgangsf. Taastrup Torv
1036 Midgård
1037 Kløverbladsgade

3074 Signalgården
3273 Egelunden, erhverv
3075 Bostedet Amagerfælledvej 6192 Dannebrogsgade, serviceareal
3076 Lampestedet 1
3175 Amagerfælledvej, serviceareal

Underfinansierede forbedringsarbejder
1011 Toftegård
3037 Høje Gladsaxe
1012 Herlevgårdsvej
3038 Søbyvej
1015 Egeløvparken
3039 Remisevænget Øst
1017 Sønderlundvejs Børneinst.
3040 Remisevænget Vest
1019 Teglværkshaven
3041 Remisevænget Nord
3031 Danalund
3045 Egedalsvænge
3032 Folehaven
3051 Østerhøj
3034 Vestergården 1
3052 Vestergården 3
3035 Vestergården 2
6062 Valby

7

3273 Egelunden, erhverv
6068 Australiensvej
6074 Lønstrupgård
6080 Apostelgården
6084 Grønrisvej
6094 Blækhuset
6193 Serviceareal Bogfinkevej

6063 Sangergården 1
6065 Händelsvej
6071 Hørgården 1
6072 Hørgården 2
6074 Lønstrupgård
6076 Bryggergården
6077 Kaysergården
6096 Krattet

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
b. løbende retssager?

Byggebranchen er i 2015 blevet opmærksom på fugtproblemer ved brug af MgO-plader, som er
anvendt i nedenstående afdelinger:
1015 Egeløvparken
1016 Dortheavej

1019 Teglværkshaven
1030 Sundholm Syd

3045 Egedalsvænge

Udgifter til udskiftning af MgO-plader i afdeling 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej og 1019
Teglværkshaven dækkes af Byggeskadefonden, bortset fra selvrisiko på 5% og udgifter, der ikke
er omfattet af dækningen. Byggeskadefonden har foreløbig tilkendegivet delvis dækning af udgifter
i afdeling 3045 Egedalsvænge, mens restfinansiering og finansiering af udgifter i 1030 Sundholm
Syd fortsat er uafklaret.

8

Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:
d. aktiverede projekteringsudgifter?

Der kan være en risiko for, at igangværende byggesager i afdelinger ikke gennemføres, eller
overskrider den budgetterede anskaffelsessum. Afholdte udgifter, der ikke dækkes af
dispositionsfonden skal afholdes af afdelingen.
Der henvises også til note 6 om underfinansierede arbejder, og afdelingernes regnskaber.
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Noter til spørgeskema

9

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

Der kan være risiko for tab på tilgodehavender hos fraflyttede lejere og øvrige debitorer. Der
henvises til afdelingernes regnskaber.

10

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

Der henvises til eventualforpligtelse i afdelingsregnskaberne.

11

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. Dette vil være afsluttet
ved udgangen af 2018 for alle afdelinger. På den baggrund udarbejdes 20-årige drifts- og
vedligeholdelsesplaner. De 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner viser for en række afdelinger,
at henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække de fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
Organisationsbestyrelsen har nedsat en opgavegruppe, der i 2018/19 skal se nærmere på
problemstillingen, herunder hvordan afdelingernes henlæggelser kan blive øget i tilstrækkeligt omfang.
Der er i afdelingerne 3045 Egedalsvænge og 6080 Apostelgården i forbindelse med årsregnskabet for
2017 pålagt afdelingerne et særligt fokus på at sikre tilstrækkelige henlæggelser.

11

Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
b. istandsættelse ved fraflytning?

Nedenstående afdelinger har i årsregnskabet for 2017 ikke haft tilstrækkelige henlæggelser til at
dække årets tab. Afdelingerne er pålagt fokus med henblik på at sikre tilstrækkelige henlæggelser
til istandsættelse ved fraflytning i fremtidige budgetter.
3050 Rådmandsbo
3067 Jægerbo

3070 Valmuen
6093 Bogfinkevej

Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne.
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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 2017 til 31. december 2017.
Spørgeskemaet udarbejdes efter bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 70 af 26.
januar 2018.
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 2017 til 31. december 2017 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. 70 af 26. januar 2018, 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 2017. 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 44

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

17. maj 2018

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
mne28700
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Boligforeningen 3B
Årsregnskab 2017 for foreningen og afdelinger
Administrationspåtegning
Foreningens årsregnskab, spørgeskema og afdelingsregnskaber 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

17. maj 2018

Morten Boje
Adm. direktør

Solvej Strømsted
Regnskabschef

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

17. maj 2018

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

7. juni 2018

formand

dirigenter
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PUNKT 6
Indstilling – Afdelingsregnskaber 2017 (B)

Afdelingsregnskaber 2017 (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- Afdelingsudvalget den 8. maj 2018
- 9. maj 2018 / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til afdelingsregnskaber for 2017.

Beslutningspunkt
Afdelingsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,

1.

at afdelingsregnskaber for 2017 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 2017 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 3.

Problemstilling/Løsning
Oversigt for de reviderede afdelingsregnskaber for 3B’s afdelinger for 2017 er vedlagt som bilag 1.
Overordnede konklusioner for afdelingsregnskaberne for 2017:



Der er samlet udarbejdet 111 afdelingsregnskaber, heraf er 11 byggebalancer og 6 ejerforeninger.



82 afdelingsregnskaber udviser et overskud, 12 afdelingsregnskaber udviser et underskud
og 6 afdelingsregnskaber er nul-regnskaber grundet tilskud/lån.



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:

-

En supplerende bemærkning omkring 3273 Egelunden Erhverv, som handler om afdelingens fremtidige virke.

-

Bemærkning i protokol om at der i afdelingerne 3045 Egedalsvænge og 6080 Apostelgårde ikke været tilstrækkelige henlæggelser til at dækket årets forbrug af vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.

-

Bemærkning i protokol om at der i flere afdelinger er budgetteret med ”anden finansiering” i drifts- og vedligeholdelsesplanerne som udtryk for, at afdelingernes løbende henlæggelser ikke er store nok til at finansiere de planlagte vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver.

-

Bemærkning i protokol om at der i afdelingerne 3050 Rådmandsbo, 3067 Jægerbo,
3070 Valmuen og 6093 Bogfinkevej ikke været tilstrækkelige henlæggelser til at dække
årets forbrug af istandsættelse ved fraflytning.

Som bilag 2 er vedlagt et notat der uddybende gennemgår væsentlige forhold i årsregnskaberne.
I bilag 3 er regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse og byggebalancer samlet.

Økonomi
Den samlede økonomi fremgår af bilag 1.

Videre proces
Fra april 2018 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. I 3B’s øvrige afdelinger orienteres beboerne om regnskaberne på afdelingernes
ordinære afdelingsmøder i efteråret 2018, hvor afdelingsbudgettet ligeledes skal godkendes.

Bilag
1. Oversigt afdelingsregnskaber 2017.
2. Notat - afdelingsregnskaber 2017.
3. Afdelingsregnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2017 og byggebalancer
1. 1017 Sønderlundsvej Børneinstitution
2. 1020 Børneinstitutionen Anishaven
3. 1024 Herlev Skole Motionssal
4. 1025 Herlev Skole, Områdekontor
5. 1026 Bofællesskab
6. 3073 Egelunden
7. 3273 Egelunden, Erhverv
8. 3075 Bostedet Amagerfælledvej
9. 3175 Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer
10. 6092 Dannebrogsgade
11. 6192 Dannebrogsgade, serviceareal
12. 6193 Bogfinkevej, serviceareal
13. 6096 Ved Krattet
14. 6097 Ellehjørnet
15. 1035 Hørgården 3, byggebalance
16. 1135 Hørgården 3, servicearealer, byggebalance

17. 1038 Skovkvarteret, byggebalance
18. 1039 Teglholmen, byggebalance
19. 1042 Kongelundsvej, byggebalance
20. 1043 Sundholmsvej, familieboliger, byggebalance
21. 1046 LUX, ungdomsboliger, byggebalance

Protokolbemærkninger / AU
Afdelingsudvalget godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

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 01.01.2017 - 31.12.2017

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

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1011 Toftegård

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

1.539

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

43.244

3,56% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Afdelingen har også haft færre
udgifter til renovation, da Herlev Kommune
har sænket deres gebyrer for dagrenovation.
Der har også været en besparelse på
forsikringerne, da vi har haft genforhandling
med vores forsikringsselskab, og derved
opnået en reduktion i præmien. Endelig har
afdelingen fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
1012 Herlevgårdsvej

307

3.331

9,22% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er at udgiften til
ejendomsskat er faldet, som følge af lovgivet
skattestop. Herudover er der besparelse på
renovation, da afdelingen efter ombygning
har fået færre lejemål. Samtidig har
forsikringerne været til genforhandling og det
har betydet en besparelse. Ligeledes er
udgiften til trappevask blevet billigere end
forventet og der har ikke været brug for det
afsatte beløb til anden renholdelse. Til sidst
kan nævnes at afdelingens helhedsplan er
blevet renteberegnet for at kompensere for
den negative mellemregning med 3B.
1013 Herlev Torv

79

679

11,63% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at forbruget
og prisen til vand er faldet, og at der har
været få uforudsete vedligeholdelsesarbejder.
Samtidig har der været flere renteindtægter,
da der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.
1113 Ejerforeningen Herlev Torv

52

348

14,94% Der er flere grunde til, at afdelingens

regnskab viser et overskud. Den primære
årsag er, at alle vedligeholdelses arbejder
holdes på et minimum og der har været
meget få nødvendige arbejder i afdelingen.
Derudover har der været færre udgifter til
vand, da både forbrug og pris er faldet.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1014 Martins Gård

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

419

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

11.116

3,77% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at en
medarbejder har været udlånt til en anden
afdeling, derudover har afdelingen haft en
besparelse på udgifterne til renovation, fordi
Herlev Kommune har sat
renovationsgebyrerne ned. Samtidig er
udgiften til lån lavere, da der ikke er afsat til
Nybyggerifonden. Det skyldes, at der ikke
skal betales til Nybyggerifonden vedrørende
afdelingens indekslån.
0,70% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Derudover har afdelingen haft
færre udgifter til renovation, da Herlev
Kommune har sænket deres gebyrer for
dagrenovation. Grunden til at overskuddet
ikke er blevet større er at afdelingen i 2017
har haft flere udgifter til almindelig
vedligeholdelse, heriblandt en udvidet fem
års gennemgang af facadebyggesagen fra
2012, samt mange skimmelsager og
udbedringer af skader på
udendørsbelysningen.

1015 Egeløvparken

136

19.345

1016 Dortheavej

106

4.858

2,18% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden.
Derudover har der været en besparelse i
udgifterne til almindelig vedligeholdelse, det
skyldes, at næsten alt arbejdet er udført som
planlagt vedligeholdelse. Samtidig har afdelingen
fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %.

59

927

6,36% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter falder, fordi ejendomsskatterne
ikke er steget som forventet i 2017. Dette skyldes
Folketingets vedtagelse om fastfrysning af
grundskylden. Derudover har afdelingens
vandforbrug været mindre end forventet, da der er
foretaget vandbesparende tiltag i afdelingen. Der
har også været konverteret et lån i afdelingen,
hvilket har givet afdelingen besparelser på
udgifterne til lån. Til sidst kan nævnes, at
afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %.

1017 Sønderlundvejs
Børneinstitution

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1018 Hjortegården

1019 Teglværkshaven

1020 Børneinstitutionen
Anishaven

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

15.450

100.633

15,35% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der er blevet
genberegnet rentesikring for perioden 2006-2017.
Afdelingen har yderligere haft et faldende
vandforbrug. Derudover har udgifterne til
ejendomsskatter været mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. Samtidig har Herlev Kommune sat gebyr til
dagrenovation ned, hvilket er ensbetydende med
færre udgifter til renovation. Der har desuden
været besparelser på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab, og
derved opnået en reduktion i præmien. Der har
været lavere forbrug på vaskeri hvilket medfører
lavere udgifter på række områder som el, vand og
vaskemidler. Til sidst skal nævnes at afdelingen
har fået flere renteindtægter fra Boligforeningen
3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet
en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.

140

8.298

1,69% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. Derudover er udgiften til renovation blevet
lavere, da Herlev Kommune har sat gebyr til
dagrenovation ned. Samtidig har det på almindelig
vedligeholdelse været muligt, at planlægge flere
arbejder, og dermed anvende langtidsplanen, i
stedet for almindelig vedligeholdelse. Til sidst skal
nævnes, at afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %.

74

1.091

6,78% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %. Derudover er
der ikke opstået nogen uforudsete hændelser på
almindelig vedligeholdelse. Til sidst skal nævnes,
at der har været et mindre forbrug af både vand og
varme i forhold til, hvad der var forventet i
budgettet.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1023 Herlev Skole

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

0

4.813

0,00% Årets resultat inden tilskud fra
kapitaltilførselsdepot, var et underskud på kr.
59.418 og der var forventet et underskud på kr.
400.000. Dette skyldes primært at afdelingen har
haft færre udgifter til renovation, da Herlev
Kommune har sænket deres gebyrer for
dagrenovation. Der har også været færre udgifter
til almindelig vedligeholdelse og endeligt er det
opsparede underskud blevet afviklet i forbindelse
med overskuddet fra regnskabet i 2016. Disse
besparelser har nedsat behovet for kapitaltilførsel i
2017.

1024 Herlev Skole, Motionssal

21

228

9,21% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der var afsat andel
til nybyggerifond, men det skal erhvervsafdelinger
ikke betale til. Herudover har der ikke været behov
for almindelig vedligeholdelse og til sidst kan
nævnes at afdelingen har fået højere
renteindtægter af mellemregning med
Boligforeningen 3B, da afkastet blev højere end
forventet i budgettet.

1025 Herlev Skole, Inspektør/mødelokale

-37

96

1026 Bofællesskab

1027 Søagerpark

26

423

115

5.970

-38,54% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at lejemålet
er lejet ud til eksternt erhverv efter
markedsleje og ikke balanceleje. Dette
modregnes af, at lånene til opførelse af
ejendommen er færdigbetalt.
6,15% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %. Derudover har
afdelingen haft besparelser på vand, hvilket
skyldes mindre forbrug, og lavere pris end
forventet i budget 2017. Endvidere fik
afdelingen et overskud i 2016, som har vendt
det opsamlede resultat til et overskud, og der
skal derfor ikke afvikles på underskud, som
forventet i budgettet.
1,93% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at bidraget til
nybyggerifonden blev lavere end budgetteret.
Det blev det, fordi reguleringsprocenten på
beboernes andel af udgifter til lån, blev lavere
end forventet.
Endvidere har der været flere renteindtægter
fra mellemregningen med 3B, da der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
Til sidst kan nævnes, at
renovationsgebyrerne i Herlev Kommune er
faldet, hvilket har medført besparelser på
renovation.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1028 Kongsgården

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

4

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

2.919

0,14% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Til sidst skal de
nævnes, at afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.
1029 Møllergården

11

994

1,11% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Samtidig har der været
færre og billigere vedligeholdelsesarbejder i
afdelingen. Til sidst skal det nævnes, at
afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
1030 Sundholm Syd

268

4.910

5,46% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der i budget
2017 var beregnet lån til en højere
anskaffelsessum end den endelig opgjorte,
det har givet en lavere udgift til lån i
ejendommen. Herudover er udgiften til
ejendomsskat faldet, som følge af lovgivet
skattestop. Samtidig har forsikringerne været
til genforhandling og det har betydet en
væsentlig besparelse. Til sidst kan nævnes at
der ikke har været det forventet behov for
udgifter til almindelig vedligeholdelse, og at
afdelingen har fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
1031 Taastrup Torv

-76

2.364

-3,21% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
i 2015 og 2016 blev pålignet at skulle betale
dækningsbidrag til Taastrup kommune.
Sagen har været anket og afdelingen har fået
medhold og har fået pengene retur fra
kommunen. Vi har haft udgifterne til
dækningsbidrag afsat som et tilgodehavende,
så det har ikke påvirket afdelingens resultat.
Dog er udgiften til advokat blevet udgiftsført i
2017 under juridisk assistance og påvirker
afdelingens resultat.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1032 Opgangsfællesskabet
Taastrup Torv

1035 Hørgården 3
1135 Hørgården 3 Serviceareal
1036 Midgård

1037 Kløverbladsgade

1038 Skovkvarteret
1039 Teglholmen

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

-46

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

1.199

4.948
2.615
57

10.922
4.306
2.254

-14

3.181

0
0

584
-

-3,84% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
i 2015 og 2016 blev pålignet at skulle betale
dækningsbidrag til Taastrup Kommune.
Sagen har været anket og afdelingen har fået
medhold og har fået pengene retur fra
kommunen. Vi har haft udgifterne til
dækningsbidraget afsat som et
tilgodehavende, så det har ikke påvirket
afdelingens resultat. Dog er udgiften til
advokat blevet udgiftsført i 2017 under
juridisk assistance og påvirker afdelingens
resultat. Deruodver har afdelingen haft flere
udgifter til ejerforeningen end forventet i
budgettet. Dette skyldes især flere udgifter til
forsikringer, el og ejendomsservice. Udover
dette har der har også været flere udgifter til
ejendomskontoret. Til sidst kan nævnes, at
der har været færre indtægter vedrørende
parkering.
Byggebalance
Byggebalance
2,53% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at budget
2017 er baseret på afdelingens
udlejningsbudget, og på ikke afdelingens
faktiske udgifter. Afdelingen har haft
besparelser på udgifterne til løn til
driftspersonale. Derudover har Ballerup
Kommune sænket taksterne på nogle af
renovationsgebyrerne, hvilket er
ensbetydende med færre udgifter til
renovation. Samtidig var der i
udlejningsbudgettet ikke taget højde for
renteindtægter af afdelingens mellemregning
med Boligforeningen 3B, hvor det samlede
afkast blev på 1,42 %.
-0,44% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et underskud. Hovedårsagen er, at ikke alle
afdelingens parkeringspladser har været lejet
ud. Udgifterne til parkeringspladser har dog
også været lavere end forventet, det skyldes,
at de 16 parkeringspladser i nabogrundens
parkeringskælder ikke var klar til brug før
oktober. Der har dog været udlejet 8
parkeringspladser inden denne dato.
Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.

Byggebalance
Byggebalance

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
1041 Toftegård Tag

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

3

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

2.536

0,12% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
renovation er blevet lavere, da Herlev
Kommune har sat gebyret til dagrenovation
ned. Samtidig har der været en besparelse på
almindelig vedligeholdelse, da
omkostningerne har været afholdt på
langtidsplanen i det omfang, det har været
muligt. Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %. Til
sidst skal nævnes, at afdelingen ikke har haft
behov for at øge driftslånet med kr. 270.500,
som forventet på budgetlægningstidspunktet,
men kun med kr. 100.000.

3031 Danalund

961

19.870

4,84% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskat er blevet mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden.
Derudover har afdelingen har haft færre udgifter til
renovation, da Hvidovre Kommune har sænket
deres renovationsgebyrer. Endelig skyldes
besparelserne på forsikringerne, at 3B har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab, og
derved opnået en reduktion i præmien.
Lønudgiften til driftspersonale er faldet grundet
regulering i feriepengeforpligtigelser er faldet. På
den almindelig vedligeholdelse har der været
færre uforsete udgifter end forventet. Der har
været besparelser på ydelserne til
forbedringsarbejder, da to lån er blevet konverteret
i 2016.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3032 Folehaven

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

3.721

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

67.472

5,51% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der er
afskrevet et lavere beløb end budgetteret til
afskrivning på solcelleanlæg, da overskud i
2016 nedbragte denne underfinansiering.
Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.
Derudover er der beregnet renteindtægter
vedrørende flere byggesager. Udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Derudover er udgiften til
renovation blevet lavere, da Københavns
Kommune har sat gebyr til dagrenovation
ned. Samtidig er der besparelser på
forsikringerne, da vi har haft genforhandling
med vores forsikringsselskab, og derved
opnået en reduktion i præmien. På almindelig
vedligeholdelse har der været besparelser,
da det har været muligt at planlægge flere
arbejder, og dermed anvende langtidsplanen,
i stedet for almindelig vedligeholdelse. Til
sidst kan nævnes, at der har været færre
udgifter til juridisk assistance.

3033 Bærhaven

316

5.322

5,94% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter falder, fordi
ejendomsskatterne ikke er steget som
forventet i 2017. Dette skyldes Folketingets
vedtagelse om fastfrysning af grundskylden.
Derudover har der været lavere udgifter til
vand og forsikringer end budgetteret samt
juridisk assistance, hvor der ikke har været
nogen udgifter i året. Udgifterne til almindelig
vedligeholdelse har også været betydelig
mindre, da det har været muligt at planlægge
flere arbejder ved brug af langtidsplanen og
derved reducere brugen af almindelig
vedligeholdelse.
3034 Vestergården 1

482

13.652

3,53% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Afdelingen har også haft færre
udgifter til renovation, da Herlev Kommune
har sænket deres gebyrer for dagrenovation.
Endelig har afdelingen haft en besparelse på
de fælles vandudgifter, da prisen på vand og
spildevand er faldet.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3035 Vestergården 2

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

459

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

19.351

2,37% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
renovation er blevet lavere, da Herlev
Kommune har sat gebyr til dagrenovation
ned. Derudover er udgiften til
ejendomsskatter blevet mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Der er samtidigt
besparelser på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab,
og derved opnået en reduktion i præmien.
Endeligt har der været besparelse på både el
og vand i året, som følge af lavere forbrug.
3036 Højstensgård

3037 Høje Gladsaxe

1.205

1.210

28.715

32.383

4,20% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
renovation er blevet lavere, da Herlev
Kommune har sat gebyr til dagrenovation
ned. Derudover er udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Samtidig har afdelingen
fået flere renteindtægter fra Boligforeningen
3B. Dette skyldes, at der i budgettet var
forventet en renteindtægt på 0,5 % af
afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %. Til sidst kan nævnes, at der
er besparelser på forsikringerne, da vi har
haft genforhandling med vores
forsikringsselskab, og derved opnået en
reduktion i præmien.
3,74% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
haft besparelser på ejendomsskat, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden.
Der har endvidere været en besparelse på
forsikringerne, da vi har haft genforhandling
med vores forsikringsselskab, og derved
opnået en reduktion i præmien. Endelig har
afdelingen fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3038 Søbyvej

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

Total drift Resultat i Uddrag af administrationspåtegning % af total forklaring af resultat
drift
5,93% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskat er blevet mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden. Der
er besparelser på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab, og
derved opnået en reduktion i præmien. Udgifterne
til almindelig vedligeholdelse har været betydelig
højere end budgettet, da det har været
nødvendigt, at udbedre flere arbejder for, at
forebygge og minimere kommende skader. Der er
ikke afskrevet på forbedringsarbejdet opsætning af
vandmålere, da arbejdet ikke er blevet igangsat.
Til sidst kan nævnes at afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %

121

2.040

3039 Remisevænget Øst

4.294

55.441

7,75% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne til
ejendomsskatter er lavere, idet der er sket en
ændring af vurderingen i 2017 efter anke.
Samtidig er der budgetteret med afskrivninger for
isolering af tagrum i 2017. Denne post blev
afskrevet i 2016, med en del af årets overskud
dette har en positiv indvirkning på årets resultat.
Herudover er der ikke hjemtaget lån til
restfinansiering af U2 renoveringen, og derfor er
der en besparelse på denne post.

3040 Remisevænget Vest

-150

27.098

-0,55% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

3041 Remisevænget Nord

311

31.129

et underskud. Hovedårsagen er, at der er
ansat en ekstra mand i forhold til det
budgetterede. Dette modsvares af, at
ejendomsskatterne ikke er steget i 2017 som
forventet, og at renteafkastet fra 3B blev
højere end budgetteret.
1,00% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %. Udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Udgiften til renovation er
blevet lavere, da Københavns Kommune har
sat gebyr til dagrenovation ned. Der er
besparelser på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab,
og derved opnået en reduktion i præmien.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3044 Måløv Park

3045 Egedalsvænge

3046 Hammelstruphus

3047 Hedelyngen

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

119

23.878

0,50% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter falder, fordi ejendomsskatterne
ikke er steget som forventet i 2017. Dette skyldes
Folketingets vedtagelse om fastfrysning af
grundskylden. Samtidig har afdelingen fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %. Dette
modsvares af større udgifter til
skadedyrsbekæmpelse.

-1.206

59.455

-2,03% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at henlæggelserne
ikke kunne dække årets forbrug til planlagte
vedligeholdelsesarbejder. Dette skyldes at der har
været højere udgifter til opretning ved
genudlejning, hærværk samt vedligeholdelse af
døre og udstyr til døre. Samtidig er der større
udgifter på løn til driftspersonalet, både i
forbindelse med udskiftning af personale, samt i
forbindelse med at der er opsamlede flere
feriedage i året. Herudover er reguleringskontoen
vedrørende fremtidssikring/helhedslan blevet
renteberegnet, og det var ikke indregnet i
budgettet. Disse udgifter modsvares dog delvist af
lavere omkostninger på el, grundet nedlukning af
dele af ventilationen, samt besparelse på
forsikringer efter genforhandling, samt
ejendomsskatter, som skyldes fastfrysning af
grundskyld.

28

4.586

0,61% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen ikke
haft det forventede behov for uforudsete
vedligeholdelsearbejder og at afdelingen har fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at det samlede afkast blev på 1,42 %,
mod forventet 0,5%. Dette modsvares af udgifter
til genhusning og juridisk assistance i forbindelse
med en skimmelsvampssag hos en beboer.

292

13.751

2,12% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter er blevet mindre end
forventet, fordi Folketinget vedtog, at fastfryse
grundskylden. Afdelingen har også haft færre
udgifter til renovation, da Herlev Kommune
har sænket deres gebyrer for dagrenovation.
Endelig skyldes besparelserne på
forsikringerne, at 3B har haft genforhandling
med vores forsikringsselskab, og derved
opnået en reduktion i præmien.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

3050 Rådmandsbo

181

4.444

4,07% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at ejendomsskatterne
ikke er steget i 2017 som forventet, og at
renovationsgebyrerne er faldet. Der er besparelser
på forsikringerne, da vi har haft genforhandling
med vores forsikringsselskab, og derved opnået
en reduktion i præmien. Eludgiften er blevet
mindre, da der er installeret nyt ventilationssystem.
Lønudgiften blev ikke så høj som forventet, da en
medarbejder har været udlånt 60 timer, og da der
samtidig har der været mindre behov for
ekstraarbejde i forbindelse med snerydning. Til
sidst kan nævnes en øget lejeindtægt fra udlejning
af grund til byggeplads, og at renteafkastet fra 3B
er blevet højere end budgetteret.

3051 Østerhøj

328

8.703

3,77% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at vandforbruget i
afdelingen er faldet med ca. 20 % i forhold til
sidste år. Derudover blev der afsat for meget til
vandudgifter i 2016, hvilket i 2017 fremgår som en
korrektion. Endelig har afdelingens fællesvaskeri
haft færre udgifter til rengøring og vaskemidler, og
i selskabslokalet har der været udgifter til
vedligeholdelse og fornyelser.

80

2.417

3,31% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at
renovationsudgifterne for tømning og
renovationsgebyret er faldet i Herlev Kommune.
Derudover har der været færre udgifter til
vinduespolering. Til sidst kan nævnes, at
afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %.

166

3.981

4,17% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

3052 Vestergården 3

3053 Elmehaven

et overskud. Hovedårsagen er, at der ikke er
udgifter til nybyggerifonden i regnskabet, da
der ikke skal indbetales vedrørende
afdelingens indekslån. Udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog, at fastfryse
grundskylden. Derudover har der været færre
udgifter til almindelig vedligeholdelse, da det
har været muligt, at planlægge flere arbejder
og dermed anvende langtidsplanen, istedet
for at anvende almindelig vedligeholdelse.
Samtidig har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.

3153 Elmehaven Netto

-9

733

-1,23% Der er flere grunde til, at afdelingens

regnskab viser et underskud. Den største
årsag er, at udgifterne til ejendomskontoret
ikke har været budgetteret.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3054 Vinhaven

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

326

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

5.061

6,44% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der er
korrektioner vedrørende tidligere år, som
vedrører kommunens andel af drift, løn og
faste udgifter fra 1997-2016 og tilbageførsel
af afsatte midler til nybyggerifonden.
Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Udgiften til ejendomsskatter blev mindre end
forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Til sidst kan nævnes, at
afdelingens elforbrug er faldet de sidste to år,
samtidig med, at der er budgetteret med
målerpasning til vand, hvilket først bliver
opkrævet fra 2018.
3055 Dyvekevænget

3056 Egegade

0

14.504

0,00% Regnskabet udviste et overskud, inden der blev
foretaget afdrag på driftslånet, ydet af 3B.
Hovedårsagen er, at udgiften til ejendomsskatter
blev mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog
at fastfryse grundskylden i 2017. Derudover er
udgiften til renovation blevet lavere, da
Københavns Kommune har sat gebyr til
dagrenovation ned. Samtidig har der været
besparelser på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab, og
derved opnået en reduktion i præmien. Til sidst
skal nævnes, at afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %.

41

673

6,09% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at i budget 2017 var
der indregnet indbetaling til Nybyggerifonden. Da
afdelingen har indekslån skal der ikke betales til
Nybyggerifonden. Derudover blev udgiften til
ejendomsskatter mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. Samtidig har det på almindelig
vedligeholdelse været muligt at planlægge flere
arbejder, og dermed anvende langtidsplanen, i
stedet for almindelig vedligeholdelse. Til sidst skal
nævnes, at afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3057 A.F. Beyersvej

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

191

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

3.139

6,08% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der var
indregnet indbetaling til Nybyggerifond, men
da afdeling har indekslån, skal der ikke
indbetales til Nybyggerifonden. Samtidig
havde afdelingen afsat en indbetaling for
2016, som er tilbageført i året. Herudover er
udgifterne til ejendomsskat blevet mindre, da
Folketinget har vedtaget en fastfrysning af
grundskylden. Der har ikke været behov for
større uforudsigelige opgaver, derfor er
udgiften til almindelig vedligeholdelse blevet
mindre. Til sidst kan nævnes at afdelingen
har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B, da afkastet på fælles
formue blev højere end forventet.
3058 Prangerhuset

280

5.324

5,26% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at i budget
2017 var der indregnet indbetaling til
Nybyggerifonden. Da afdelingen har
indekslån skal der ikke betales til
Nybyggerifonden. Udgiften til ejendomsskat
er blevet mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden.
Der er også besparelser på forsikringerne, da
vi har haft genforhandling med vores
forsikringsselskab, og derved opnået en
reduktion i præmien. Samtidig skal det
nævnes, at lønudgifterne til driftspersonalet
er lavere, fordi der har været for meget afsat
til feriepengeforpligtigelse. Til sidst kan
nævnes, at indtægterne fra møde/selskabslokale har været større end
forventet.
3061 Ved Rosenhaven

156

3.936

3,96% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der var
indregnet indbetaling til Nybyggerifonden,
men da afdelingen kun har indekslån skal der
ikke betales andel til Nybyggerifonden.
Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter, hvilket skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %. Udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog, at fastfryse
grundskylden. Til sidst kan nævnes, at der
også har været en samlet besparelse på
almindelig vedligeholdelse, da der har været
færre udgifter til opgaver i terræn og på
tekniske installationer, end forventet.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3064 Grønhøj

3065 Guldbergsgade

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

89

4.318

2,06% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog, at fastfryse grundskylden.
Derudover er renovationsgebyret faldet. Dette
skyldes at afdelingen har færre
dagrenovationscontainere end tidligere, og at
Ballerup Kommune har sænket taksterne for nogle
af gebyrerne. Til sidst skal nævnes, at der er
opnået besparelser på forsikringerne, da vi har
haft genforhandling med vores forsikringsselskab,
og derved opnået en reduktion i præmien.

107

1.473

7,26% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån i 2017 blev lavere end forventet
i budgettet, og samtidig er udgiften til
ejendomsskat blevet mindre, da Folketinget
har vedtaget at fastfryse grundskylden.
Endvidere har der været besparelser på
almindelig vedligeholdelse, da der ikke har
været behov for de forventede reparationer.
Derudover har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B, da
rententeafkastet blev 1,42 %, mod det
budgetterede 0,5 %, og der er korrigeret
vedrørende Ejerforeningen Nørre Allé /
Guldbergsgade.
3067 Jægerbo

5

1.471

0,34% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været
besparelser på udgifter til ejendomskat, som følge
af lovgivet skattestop.

3069 Solsikken

54

2.035

2,65% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog, at fastfryse grundskylden.
Derudover er der besparelser på forsikringerne, da
vi har haft genforhandling med vores
forsikringsselskab, og derved opnået en reduktion
i præmien. Til sidst skal nævnes, at afdelingen har
fået flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3070 Valmuen

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

9

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

2.023

0,44% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Samtidig har afdelingen fået
højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet
en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens
formue, men det samlede afkast blev på 1,42
%. Derudover har afdelingen fået en
ekstraordinær indtægt grundet en korrektion
af el fra grundejerforeningen i 2016.
3071 Kløvermarken

3072 Brohuset

3073 Egelunden

40

1.912

241

6.788

36

5.414

2,09% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Derudover er der besparelser
på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab,
og derved opnået en reduktion i præmien.
Der har også været færre udgifter til løn til
driftspersonalet, da der har været et
mindreforbrug på timer til
ejendomsfunktionærer på det grønne
område.
Til sidst kan nævnes, at afdelingen har fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet
en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens
formue, men det samlede afkast blev på 1,42
%.
3,55% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at Udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.
0,66% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagerne er, at
afdelingen har modtaget højere rentestøtte
end budgetteret, samt at vandudgiften blev
lavere, idet både forbrug og pris pr. m³ blev
mindre end forventet ved budgetlægning.
Afdelingen har fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
3173 Ejerforeningen Egelunden

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

48

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

1.195

4,02% Der er flere grunde til, at afdelingens

regnskab viser et overskud, den største årsag
er et generelt mindreforbrug på planlagt
vedligeholdelse, dette modsvares delvist af
højere udgifter til renholdelse, som skyldes
feriepengeregulering.
3273 Egelunden Erhverv

0

331

0,00% Årsagen til, at driften balancerer er, at budgetteret
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.

3074 Signalgården

131

5.528

2,37% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Derudover er udgiften til ejendomsskatter blevet
mindre end forventet, fordi Folketinget vedtog at
fastfryse grundskylden. Til sidst kan nævnes, at
der i årets løb ikke har været uforudsete arbejder.

3075 Bostedet Amagerfælledvej

387

6.879

5,63% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der var budgetteret
med ydelser på lån til underfinansieringen, men før
skema C er godkendt, kan restfinansieringen ikke
hjemtages. Samtidig har afdelingen haft færre
udgifter til el, som følge af et lavere forbrug.
Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter
fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %. Til sidst skal nævnes, at der under
korrektioner er tilbageført afsætning af el fra 2016.

3175 Bostedet Amagerfælledvej,
Servicearealer

114

2.543

4,48% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der var budgetteret
med ydelser på lån til underfinansieringen, men før
skema C er godkendt, kan restfinansieringen ikke
hjemtages. Samtidig har afdelingen haft færre
udgifter til el, som følge af et lavere forbrug.
Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter
fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %. Til sidst skal nævnes, at der under
korrektioner er tilbageført afsætning af el fra 2016.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

3076 Lampestedet 1

25

10.375

0,24% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der har været en
vakant stilling som varmemester, da
ejendomskontoret i stedet har fået hjælp 20 timer
om ugen fra afdelingen Martinsgård. Derudover
har afdelingen fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %. Samtidig er udgiften til
ejendomsskat blevet mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden.

6061 Hvidbjergvej

86

3.364

2,56% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har fået højere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %. Derudover har der
været besparelser på ejendomsskatter,
renovation og forsikringer.

6062 Valby

268

25.210

6063 Sangergården 1

210

5.479

1,06% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagerne er, at at afdeligens
ejendomsskatter er faldet lidt i forhold til 2016.
Derudover er der en besparelse i udgifterne til
almindelig vedligeholdelse, det skyldes, at næsten
alt arbejdet er udført som planlagt vedligeholdelse.
Samtidig har afdelingen fået højere renteindtægter
fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %.

3,83% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der ikke har været
store udgifter til almindelig vedligeholdelse samt,
at afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Derudover har der ikke været
behov for skadedyrsbekæmpelse og juridisk
assistance, samt færre udgifter til renovation og
forsikringer.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

6064 Damagervej

350

8.985

3,90% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen primært
har fået flere renteindtægter fra Boligforeningen
3B. Dette skyldes, at der i budgettet var forventet
en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %. Udgiften
til ejendomsskat er blevet mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden.
Desuden har der været et mindreforbrug til
almindelig vedligeholdelse som skyldes, at der
ikke har været udgifter til terræn,
bygningskonstruktion og tekniske installationer.
Afdelingen har endvidere haft færre udgifter til
renovation, da Københavns Kommune har sænket
deres gebyrer for dagrenovation. Der er også
besparelser på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab, og
derved opnået en reduktion i præmien.

6065 Händelsvej

254

9.799

2,59% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskat falder,som følge af lovgivet
skattestop. Renovationsudgifterne har været
mindre, da renavationsgebyrerne er blevet
billigere. Samtidig har forsikringerne, været til
genforhandling og det har betydet en
væsentlig besparelse. Til sidst kan nævnes,
den almindelige vedligeholdelse har været
dyrere, da der har være ekstraudgifter til
altaner og at afdelingen har fået højere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.

6066 Stubmøllevej

294

4.728

6,22% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
renteindtægterne er blevet højere end
forventet. Renteindtægerne omhandler
primært byggesagsrenter i forbindelse med
helhedsplanen. Herudover har afdelingen fået
indtægter fra fællesvaskeriet, da der fra start
2017 er blevet indført brugerbetaling. Til sidst
kan nævnes, at afdelingen har haft færre
udgifter til almindelig vedligeholdelse grundet
mindre behov for udskiftning og reparation af
tekniske installationer samt færre uforudsete
hændelser.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6067 Vestergårdsvej

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

-107

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

9.249

-1,16% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at
reguleringen af feriepenge har været højere
end forventet samtidig med, at der er ændring
i antallet af medarbejdertimer tilknyttet
afdelingen. Udgiften til ejendomsskatter blev
mindre end forventet, fordi Folketinget
vedtog, at fastfryse grundskylden. Samtidig
har der været en besparelse på udgifterne til
renovation, fordi Københavns Kommune har
sat renovationsgebyrerne ned. Afdelingen har
dog fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
6068 Australiensvej

6069 Ryesgade

0

89

2.396

2.010

0,00% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskat er blevet mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Herudover er der besparelser
på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab,
og derved opnået en reduktion i præmien.
Lønudgiften blev ikke så høj som forventet,
da en medarbejder har været udlånt i 60
timer, og der har været mindre behov for
ekstraarbejde i forbindelse med snerydning.
Samtidig har afdelingsbestyrelsen haft færre
udgifter end forventet. Til sidst kan det
nævnes, at afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B, da det
samlede afkast blev bedre end forventet i
budgettet.
4,43% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at beboernes
andel af udgifter til lån blev lavere end
forventet i budgettet. Derudover blev
udgifterne til trappevask lavere, og der har
ikke været behov for skadedyrsbekæmpelse.
Til sidst kan nævnes at afdelingen har fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B,
da afkastet blev højere end forventet.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6070 Tranehavegård

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

1.716

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

33.692

6071 Hørgården 1

1.600

29.548

6072 Hørgården 2

1.398

30.846

5,09%

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne
til lån blev mindre end budgetteret, da der
ikke er afsat til Nybyggerifonden. Det skyldes,
at der ikke skal betales til Nybyggerifonden
vedrørende afdelingens indekslån. Samtidig
er det afsatte beløb fra 2016 vedrørende
Nybyggerifonden indtægtsført i regnskabet.
Derudover er afdelingens elforbrug faldet, da
der er sket optimering af belysning i opgange
og elevatorer. Udgiften til ejendomsskatter
blev også mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. Til sidste kan nævnes, at afdelingen
har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
5,41% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter falder, fordi
ejendomsskatterne ikke er steget som
forventet i 2017.
Afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.
Der er opnået en besparelse på renovation,
idet Københavns Kommune har nedsat
taksterne for renovation.
4,53% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. Der er besparelser på forsikringerne, da vi
har haft genforhandling med vores
forsikringsselskab, og derved opnået en reduktion
i præmien. Afdelingen har fået flere renteindtægter
fra Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %. Der er i tidligere år foretaget
afskrivninger på forbedringsarbejder, som har
medført at de budgetterede afskrivninger ikke er
nødvendige. Dette har en positiv effekt på årets
resultat.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

6074 Lønstrupgård inklusiv
Damsøgård

-1.390

25.360

-5,48% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har
fået genberegnet rentesikring til afdelingens lån for
perioden 2006-2017. Genberegningen har
betydet, at afdelingen har betalt for lidt til 3B's
dispositionsfond og Landsbyggefonden
vedrørende færdigbetalte lån. Samtidig har
afdelingen betalt for lidt i rentesikring.
Nettobeløbet for hele perioden 2006-2017 er nu
indregnet i regnskabet.
Dette opvejes delvist af at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. Derudover er det fælles elforbrug faldet i
2017 som følge af energitiltag i afdelingen
deribland opsætning af LED-belysning i kældre og
opgange. Vaskeriet har også haft færre udgifter til
varme, vedligeholdelse og vaskemidler samtidig
med, at vaskeriet også har haft flere indtægter end
tidligere år. Endelig har afkastet af afdelingens
formue givet flere renteindtægter end budgetteret.

6076 Bryggergården

11.556

29.296

39,45% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har fået genberegnet rentesikringen for årene
2006-2017. Derudover har afdelingen fået
konverteret tre lån og derved sænket
udgifterne på lån til forbedringsarbejder.
Samtidig fik afdelingen et overskud i 2016, og
det blev brugt til dækning af opsamlet
underskud. Der er derfor ikke noget opsamlet
resultat, og der skal derfor heller ikke afvikles,
som forventet i budgettet. Derudover er
udgiften til ejendomsskatter blev mindre end
forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Til sidste kan nævnes at
afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6077 Kaysergården inklusiv
plejehjem

6079 Slotsherrenshus

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

2.202

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

12.270

17,95% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har fået genberegnet rentesikringen for årene
2006-2017. Herudover er udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Der er også besparelser
på forsikringerne, da vi har haft
genforhandling med vores forsikringsselskab,
og derved opnået en reduktion i præmien.
Samtidig er der mindreudgifter til den
almindelig vedligeholdelse, da der generelt
ikke har været behov for så mange
vedligeholdelsesarbejder som forventet.
Endelig har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.

182

2.701

6,74% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån blev i 2017 lavere end forventet
i budgettet. Derudover er udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Samtidig har der stort
set ikke været behov for almindelig
vedligeholdelse i afdelingen, da de fleste
arbejder er udført som planlagt og periodisk
vedligeholdelse. Til sidst skal det nævnes, at
afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6080 Apostelgården

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

-161

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

15.363

-1,05% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at der er
afholdt flere udgifter til den planlagte og
periodiske vedligeholdelse, end der var
henlæggelser til, til genopretning ved
fraflytning. Afvigelsen til planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser skyldes
primært, at der har været 50% flere
fraflytninger end tidligere år, samtidig med at
de enkelte fraflytninger har været dyrere end
forventet, da det er politisk besluttet, at
genoprette lejlighederne ved fraflytninger.
Dette bliver imødegået af, at der er opnået en
besparelse på renovation, idet Københavns
Kommune har nedsat taksten for renovation.
Derudover er der besparelser på
forsikringerne, da vi har haft genforhandling
med vores forsikringsselskab, og derved
opnået en reduktion i præmien. Derudover er
der skiftet fem køkkener i forbindelse med en
større skade i afdelingen. Der har også været
et større behov for udskiftning af
stigestrenge.
6081 Sangergården 2

6082 Porthuset

76

3.745

2,03% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen har fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Derudover har der ikke været store uforudsigelige
udgifter til almindelig vedligeholdelse, og der har
ikke været behov for skadedyrsbekæmpelse. Til
sidst kan nævnes, at elforbruget er faldet, og at
udgiften til renovation er blevet lavere, da
Københavns Kommune har sat gebyr til
dagrenovation ned.

222

4.282

5,18% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at der var
indregnet indbetaling til Nybyggerifonden,
men da afdelingen kun har indekslån skal der
ikke betales andel til Nybyggerifonden.
Samtidigt er udgiften til ejendomsskatter
faldet, fordi ejendomsskatterne ikke er steget
som forventet i 2017. Dette skyldes
Folketingets vedtagelse om fastfrysning af
grundskylden. Til sidst kan det nævnes, at
afdelingen har fået flere renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6083 Poppelvænget

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

118

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

4.247

2,78% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgifterne
til lån blev mindre end budgetteret, da der
ikke er afsat til Nybyggerifonden. Det skyldes,
at der ikke skal betales til Nybyggerifonden
vedrørende afdelingens indekslån. Derudover
blev udgiften til ejendomsskatter lavere end
forventet, fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden. Ydermere var der besparelser
på afdelingens udgifter til vand og el.
Samtidig har afdelingen fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue,
men det samlede afkast blev på 1,42 %.

6084 Grønrisvej

6086 Kronprinsessegade

-23

6.466

-6

469

-0,36% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagerne er, at der har været
en brandsag i afdelingen, hvor berørte beboere i
oprydningsperioden har fået en huslejerefusion.
Forsikringen har kun dækket en del af tabet. Dette
har betydet, at der ikke har været nok
henlæggelser, til at dække forbruget på tab af
lejeledighed, og derfor har afdelingen fået en
driftsudgift i året. Derudover har der været en
merudgift til løn, som skyldes ændringer i
bemandingen, samt ekstra udgifter til feriepenge til
fratrådte medarbejdere. Til sidst skal de nævnes,
at afdelingen har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5 %
af afdelingens formue, men det samlede afkast
blev på 1,42 %.
-1,28% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et underskud. Hovedårsagen er, at der har
været korrektioner vedrørende 2016 på både
varmeregnskab samt ejerforeningens
regnskab. Dette modsvares delvist af at
afdelingen fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Dette skyldes, at der i
budgettet var forventet en renteindtægt på 0,5
% af afdelingens formue, men det samlede
afkast blev på 1,42 %.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6087 Norgesgade

6092 Dannebrogsgade

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

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

154

2.178

7,07% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at der i budget 2017
var indregnet indbetaling til Nybyggerifonden, men
da afdelingen har indekslån skal der ikke betales
til Nybyggerifonden. Derudover har afdelingen haft
færre udgifter til løn til driftspersonale. Dette
skyldes, at der er blevet ændret på timefordelingen
i samdriften, efter forhandlinger mellem
afdelingsbestyrelsen og driften. Samtidig har der
været færre udgifter til skaktposer og
skadedyrsbekæmpelse end forventet. Endvidere
har afdelingen haft en indtægt på korrektioner
vedrørende tidligere år, som vedrører refusion af
timeforbrug fra samdriften i 2016, samt
tilbageførsel af afsætning vedrørende
Nybyggerifond i 2016.

5

1.789

0,28% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at afdelingen
har fået flere renteindtægter fra
Boligforeningen 3B. Derudover har der været
færre udgifter til almindelig vedligeholdelse
og ejendomsskatter. Dog har der været flere
udgifter til lån på grund af, at
reguleringsprocenten på beboernes andel af
udgifter til lån blev højere end forventet i
budgettet.
6192 Serviceareal
Dannebrogsgade

6093 Bogfinkevej

449

917

48,96% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at det endelige lån
ikke er hjemtaget endnu, og der har derfor ikke
været udgifter til lån i året. Der har dog været
renteudgifter til 3B i den forbindelse, da afdelingen
har en negativ mellemregning med 3B. Samtidig
har afdelingen fået overført gevinst fra
konvertering af lån i boligafdelingen, svarende til
de afdrag som afdelingen har betalt i lånets
løbetid.

20

2.738

0,73% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
overskud. Hovedårsagen er, at det på almindelig
vedligeholdelse har det været muligt at planlægge
flere arbejder, og dermed anvende langtidsplanen,
i stedet for almindelig vedligeholdelse. Der har dog
være flere udgifter til ekstra leje af lokale til
ejendomskontor, men dette modsvares af flere
renteindtægter, grundet højere afkast på
investeringerne. Derudover er ejendomsskatterne
uændrede i forhold til året før, og samtidig har
Københavns Kommune sat
renovationsomkostningerne ned. Der har
endvidere været besparelse på forsikringerne
grundet genforhandling.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6193 Serviceareal Bogfinkevej

6094 Blækhuset

6095 Arbejderboligerne

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

27

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

1.729

64

2.614

152

3.687

1,56% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at
renteafkastet blev bedre end forventet i
budgettet, samtidig med, at elforbruget har
været lavere end forventet. Derimod har der
været flere udgifter til almindelig
vedligeholdelse, da reparation af elevator har
været nødvendig. Endvidere har der været
færre udgifter til drift af vaskeri.
2,45% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser
et overskud. Hovedårsagen er, at udgifter til
negativ ydelsesstøtte er blevet lavere end
forventet i budgettet. Derudover er udgifterne
til ejendomskatter ligeledes blevet lavere end
budgetteret, fordi Folketinget vedtog at
fastfryse grundskylden. Til sidst skal det
nævnes, at der ikke er opstået uforudsete
arbejder i året, og derfor er alle arbejder
blevet udført som planlagt vedligeholdelse.
4,12% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser

et overskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet,
fordi Folketinget vedtog at fastfryse
grundskylden i 2017. Derudover har der på
almindelig vedligeholdelse været en
besparelse, da det har været muligt at
planlægge flere arbejder, og dermed anvende
langtidsplanen, i stedet for almindelig
vedligeholdelse. Samtidig har afdelingen fået
flere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
Dette skyldes, at der i budgettet var forventet
en renteindtægt på 0,5 % af afdelingens
formue, men det samlede afkast blev på 1,42
%. Derimod har udgiften vedrørende løn
været højere end forventet, da der er sket
regulering af lønnen samtidig med, at der har
været udgifter til barselsvikar.
6096 Ved Krattet

0

549

0,00% Afdelingen har et underskud på kr. 73.739.

Underskuddet bliver dækket af driftstøtte fra
boligorganisationen.
Den faktiske driftstøtte er blevet en del højere
end budgetteret, dette skyldes omfattende
rottesikring under husene, som ikke var
budgetteret.
6097 Ellehjørnet

0

543

0,00% Afdelingen har et underskud på kr. 56.840,

som bliver dækket af driftstøtte fra
boligorganisationen.
Driftstøtten blev en del lavere end
budgetteret, da der ikke har været det
forventet behov for almindelig vedligeholdelse
i 2017.

Afdel- Afdelings navn
ingsnr.
6099 Sejlhuset

Resultat
+ (overskud)
- (underskud)

211

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

5.780

3,65% Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et
underskud. Hovedårsagen er, at udgiften til
ejendomsskatter blev mindre end forventet, fordi
Folketinget vedtog at fastfryse grundskylden i
2017. På almindelig vedligeholdelse har det været
muligt at planlægge flere arbejder, og dermed
anvende langtidsplanen, i stedet for almindelig
vedligeholdelse. Afdelingen har fået flere
renteindtægter fra Boligforeningen 3B. Dette
skyldes, at der i budgettet var forventet en
renteindtægt på 0,5 % af afdelingens formue, men
det samlede afkast blev på 1,42 %.

NOTAT

Afdeling

-

Økonomi

Projekt

-

Årsregnskab for 3B’s boligafdelinger 2017

Dato

-

25. april 2018

Gennemgang af afdelingsregnskaber 2018
I det følgende behandles væsentlige forhold i afdelingernes årsregnskaber for 2017.
Afdelingerne 1018 Hjortegården, 6074 Lønstrupgård, 6076 Bryggergården og 6077 Kaysergården
har fået genberegnet rentesikring, som afdelingerne har modtaget fra Staten til delvis betaling af
de oprindelige lån. Genberegningen er sket for årene 2006-2017 og er også sket på lån som er
færdigbetalt og har derfor betydet at både Landsbyggefonden og 3B’s dispositionsfond har skulle
betale store beløb tilbage til disse afdelinger. I alt 22 millioner kroner, hvoraf 3B’s andel udgør 16
millioner kroner. På formøderne, hvor budget 2019 skal forhandles, vil det samtidig blive aftalt
hvordan disse store overskud skal bruges bedst. Afdeling 6074 Lønstrupgård har betalt for lidt i
rentesikring og har derfor fået et underskud.
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:
1013 Herlev Torv (overskud på ca. 79.000 kr.)
Afdelingen står muligvis overfor ændringer i forbindelse med at Herlev Torv skal renoveres, derfor
er flere lejemål ikke genudlejet og der har ikke været udført andet end højst nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Derudover har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
1018 Hjortegården (overskud på ca. 15.450.000 kr.)
Afdelingen har fået genberegnet rentesikring, ejedomsskatterne er ikke steget som forventet på
grund af fastfrysning af grundskyld. Udgiften til forsikring er faldet efter udbud. Derudover har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
1025 Herlev Skole, Inspektør/mødelokale (underskud på ca. 37.000 kr.)
Underskuddet skyldes at det har været svært at leje erhvervslokalet på Herlev Skole ud, efter at
Områdekontor Vest er flyttet i lejede lokaler. Derfor bliver lejemålet lejet ud til eksternt erhverv til
markedsleje og ikke balanceleje, som giver lejetab.
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6076 Bryggergården (viste et overskud på ca. 11.556.000 kr.)
Afdelingen har fået genberegnet rentesikring, ejedomsskatterne er ikke steget som forventet på
grund af fastfrysning af grundskyld. Udgiften til forsikring er faldet efter udbud. Derudover har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
6077 Kaysergården (viste et overskud på ca. 2.202.000 kr.)
Afdelingen har fået genberegnet rentesikring, ejedomsskatterne er ikke steget som forventet på
grund af fastfrysning af grundskyld. Udgiften til forsikring er faldet efter udbud. Derudover har afdelingen fået højere renteindtægter fra Boligforeningen 3B.
6192 Dannebrogsgade, serviceareal (viste et overskud på ca. 449.000 kr.)
Overskuddet skyldes, at det endnu ikke er hjemtaget lån til finansiering af afdelingen, dog er det
fælleslån med boligafdelingen blevet konverteret og dækker nu kun boligafdelingen. Der fremkom
en gevinst ved konverteringen og servicearealet har modtaget et beløb svarende til de afdrag som
servicearealet har betalt i lånets løbetid.
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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

Liste over afdelinger uden afdelingsbestyrelse samt byggebalancer.

1. 1017 Sønderlundsvej Børneinstitution
2. 1020 Børneinstitutionen Anishaven
3. 1024 Herlev Skole Motionssal
4. 1025 Herlev Skole, Områdekontor
5. 1026 Bofællesskab
6. 3073 Egelunden
7. 3273 Egelunden, Erhverv
8. 3075 Bostedet Amagerfælledvej
9. 3175 Bostedet Amagerfælledvej, Servicearealer
10. 6092 Dannebrogsgade
11. 6192 Dannebrogsgade, serviceareal
12. 6193 Bogfinkevej, serviceareal
13. 6096 Ved Krattet
14. 6097 Ellehjørnet
15. 1035 Hørgården 3, byggebalance
16. 1135 Hørgården 3, servicearealer, byggebalance
17. 1038 Skovkvarteret, byggebalance
18. 1039 Teglholmen, byggebalance
19. 1042 Kongelundsvej, byggebalance
20. 1043 Sundholmsvej, familieboliger, byggebalance
21. 1046 LUX, ungdomsboliger, byggebalance

Byggebalancer

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-12-2017

Byggebalance 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

101

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

Matrikel Nr.

Lejemål:

141 Eksercerpladsen, København

BBR-ejendomsnr.

Bruttoetage-areal
i alt m²

Antal lejemål

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

38
93
7
138

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

3.553,60
3.553,60

138
138

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

03-05-2018

-

3.553,60

2
1
-

á lejemåls-enhed

1
1
1
1
1
1

Antal lejemålsenheder

0,0
138,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138,0

1 pr. påbeg. 60 m²
1 pr. påbeg. 60 m²

0,0
0,0

1/5
1/5

0,0
0,0

3

0,0
0,0

141

138,0

Side 1

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
303

Forbedringsarbejder
1 Igangværende arbejder

247.016.964

186.896

Anlægsaktiver i alt

247.016.964

186.896

0
2.275.091
0
714
2.275.805

17
619
31.536
86
32.259

Likvide beholdninger
1 Tilgodehavende hos boligorganisationen

41.928.489

0

309.9

Omsætningsaktiver i alt

44.204.293

32.259

310

Aktiver i alt

291.221.257

219.155

1
304.9

Omsætningsaktiver
305
2
3
4

307

03-05-2018

Tilgodehavender:
1 Leje incl. varme
2 Uafsluttede forbrugsregnskaber
3 Andre debitorer
4 Forudbetalte udgifter

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Oprindelig prioritetsgæld:
1 Landsbyggefonden
2 Øvrige

36.081.800
104.928.673
141.010.473

36.082
0
36.082

409
411

Beboerindskud
Afskrivningskonto for ejendommen

7.390.484
908.327

2.020
0

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

149.309.284

38.102

417

Langfristet gæld i alt

149.309.284

38.102

Gæld til boligorganisationen
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Skyldige omkostninger
Deposita og forudbetalt leje m.v.
Banklån/byggelån
Anden kortfristet gæld:
1 Afsluttede forbrugsregnskaber
2 Mellemregning fællesskabet

0
503.616
5.169.548
98.549
105.352.729

29.018
126
50.406
0
101.429

421.848
30.365.682
30.787.531

74
0
74

426

Kortfristet gæld i alt

141.911.973

181.053

430

Passiver i alt

291.221.257

219.155

Kortfristet gæld
418
419
421
423
424
425

5
6
7

8

03-05-2018

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

1

186.896
246.830.067
247.016.964

0
186.896
186.896

247.016.964

186.896

Tilgodehavende hos enkeltpersoner

0

17

Tilgodehavende leje incl. varme i alt

0

17

Varmeregnskab
Eludgift

1.863.507
411.583

568
51

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

2.275.091

619

Opkrævning tomgang kommune

0

31.536

Andre debitorer i alt

0

31.536

Varmeregnskab
Vandudgifter
Eludgifter

96.576
140.736
266.304

24
35
67

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

503.616

126

Kreditorer
Andre kreditorer

5.169.548
0

50.299
107

Skyldige omkostninger i alt

5.169.548

50.406

Forudbetalt leje

98.549

0

Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt

98.549

0

Antenneregnskab m.v. (Se særskilt note)

421.848

74

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt

421.848

74

Igangværende arbejder i alt

305.3

305.6

419

421

423

425

2

3

4

5

6

7

8

03-05-2018

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Egen finansiering:
Nybyggeri primo
Tilgang i året

305.1

Balance
31-12-2017

Tilgodehavende leje incl. varme

Uafsluttede forbrugsregnskaber

Andre debitorer

Uafsluttede forbrugsregnskaber

Skyldige omkostninger

Deposita og forudbetalt leje m.v.

Afsluttede forbrugsregnskaber

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Særskilt note til antenneregnskab m.v.
Antenne
Hybridafgift - udgifter
Administrationsgebyr
Antenne udgifter i alt

423.612
12.708
436.320

606
21
628

Hybridafgift - indtægter
Copydan - indtægter
Antenne indtægter i alt
Årets overskud

765.228
19.240
784.468
348.148

700
0
700
72

73.701

2

421.848

74

Opsamlet overskud antenne
Overskud antenne i alt

03-05-2018

Side 5

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Regnskabspåtegninger
Administration:
Byggebalancen fremlægges hermed til godkendelse.
Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen særligt gøres opmærksom på, at afdelingen er delvis, etape 1, pr. den
31. juli 2016 gået i drift. Byggesagen består af 3 etaper.

Projektet omfatter i alt 189 ældreboliger. Der er godkendt Skema A i kommunen i februar 2015 og Skema B den 12. marts
2015. Forventet skæringsdato, etape 3, den 1. april 2019, hvorfor skema C frist er den 1. september 2019

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

03-05-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 6

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1035 Hørgården 3 giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 i
overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1035 Hørgården 3
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter balance og noter (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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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.

03-05-2018

Side 7

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

03-05-2018

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Side 8

Boligforeningen 3B
Afdeling 1035, Hørgården 3

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

København, den

03-05-2018

Side 9

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-08-2017

Regnskab for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1038 Skovkvarteret

Navn
Københavns Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse

Adresse
Njalsgade 13
2300 København S

Ørestads Boulevard 106
2300 København S

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

Telefon

101

Telefon
33661216

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

Matrikel Nr.

Del af 919 Sundby Overdrev,
?
København

Lejemål:

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
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

15-03-2018

Antal lejemål

2.493,00
2.658,00
5.151,00
-

BBR-ejendomsnr.
á lejemåls-enhed

Antal lejemålsenheder

28
24
52
-

-

-

-

-

-

-

-

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 1038, Skovkvarteret
Støtteart:

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

15-03-2018

Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m²

5.151

5.151,00

0

0,00

Tilsagnsdato for
offentlig støtte

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

31. august 2017

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1038, Skovkvarteret
Balance
Pr. 31.08.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-08-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
301

Ejendommens anskaffelsessum
1 Nybyggeri

108.521.299

82.652

Anlægsaktiver i alt

108.521.299

82.652

178.267
108.956
287.223

0
0
0

1.669.672
1.669.672

0
0

1.956.895

0

110.478.194

82.652

Oprindelig prioritetsgæld:
2 Landsbyggefonden

10.822.300

10.822

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

10.822.300

10.822

417

Langfristet gæld i alt

10.822.300

10.822

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

1.155.667
653.829
1.952.121
95.894.276

38
0
0
71.792

426

Kortfristet gæld i alt

99.655.894

71.830

430

Passiver i alt

110.478.194

82.652

1
304.9

Omsætningsaktiver
305

Tilgodehavender:
1 Forudbetalte udgifter
2 Tilgodehavende hos KAB

307

Likvide beholdninger
1 Tilgodehavende hos boligorganisationen

309.9

Omsætningsaktiver i alt

310

Aktiver i alt
Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Kortfristet gæld
418
421
423
424

2

15-03-2018

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1038, Skovkvarteret
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation
301

421

1

2

15-03-2018

Balance
31-08-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Nybyggeri

Nybyggeri primo
Tilgang i året

82.652.283
25.869.016
108.521.299

20.628
62.024
82.652

Igangværende arbejder i alt

108.521.299

82.652

Kreditorer - KAB
Kreditorer - 3B

649.055
4.774

0
0

Skyldige omkostninger i alt

653.829

0

Skyldige omkostninger

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1038, Skovkvarteret

Regnskab 01.01.2017 - 31.08.2017

Regnskabspåtegninger
Administration:
Byggebalancen fremlægges hermed til godkendelse.
Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen særligt gøres opmærksom på:
- at afdelingen er gået i drift pr. 1/9-2017

Projektet omfatter i alt 52 Familieboliger. Der er godkendt Skema A i kommunen i december 2013 og Skema B er
godkendt juni 2015.

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

15-03-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 5

Boligforeningen 3B
Afdeling 1038, Skovkvarteret

Regnskab 01.01.2017 - 31.08.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1038 Skovkvarteret giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 i
overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.

Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1038 Skovkvarteret
for regnskabsåret 1. januar - 31. august 2017, der omfatter balance og noter (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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
15-03-2018

Side 6

Boligforeningen 3B
Afdeling 1038, Skovkvarteret

Regnskab 01.01.2017 - 31.08.2017

konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

15-03-2018

Side 7

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-12-2017

Byggebalance for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1039, Teglholmen

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

101

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

Matrikel Nr.

Lejemål:

415, 416 samt en del af 417 og 387b, Kgs.
BBR-ejendomsnr.
Enghave, København
Kongens Enghave
Bruttoetage-areal Antal lejemål
á lejemåls-enhed Antal lejemålsi alt m²
enheder

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

15-03-2018

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 1039, Teglholmen
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
303

Forbedringsarbejder
1 Igangværende arbejder

106.118.347

2.304

304.9

Anlægsaktiver i alt

106.118.347

2.304

310

Aktiver i alt

106.118.347

2.304

Oprindelig prioritetsgæld:
1 Øvrige

54.884.100

0

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

54.884.100

0

417

Langfristet gæld i alt

54.884.100

0

Gæld til boligorganisationen
Skyldige omkostninger
Banklån/byggelån

1.024.118
6.548.031
43.662.098

678
27
1.599

426

Kortfristet gæld i alt

51.234.247

2.304

430

Passiver i alt

106.118.347

2.304

1

Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Kortfristet gæld
418
421
424

2

15-03-2018

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1039, Teglholmen
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

1

2.304.262
103.814.085
106.118.347

0
2.304
2.304

106.118.347

2.304

Kreditorer

6.548.031

27

Skyldige omkostninger i alt

6.548.031

27

Igangværende arbejder i alt
2

15-03-2018

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Egen finansiering:
Nybyggeri primo
Tilgang i året

421

Balance
31-12-2017

Skyldige omkostninger

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1039, Teglholmen

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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 65 familieboliger og 7 ungdomsboliger. Der er godkendt skema B hos kommunen den 5. september
2017. Forventet skæringsdato er den 1. februar 2019, hvorfor skema C forventes den 1. juli 2019

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

15-03-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1039, Teglholmen

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1039 Teglholmen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 i
overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1039 Teglholmen
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter balance og noter (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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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.

15-03-2018

Side 5

Boligforeningen 3B
Afdeling 1039, Teglholmen

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

15-03-2018

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Side 6

Boligforeningen 3B
Afdeling 1039, Teglholmen

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

København, den

15-03-2018

Side 7

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-12-2017

Byggebalance for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1042, Kongelundsvej

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

101

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

Matrikel Nr.

Lejemål:

(del af) matrikelnr. 24, Sundby Overdrev,
BBR-ejendomsnr.
København
Bruttoetage-areal
i alt m²

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

15-03-2018

á lejemåls-enhed

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 1042, Kongelundsvej
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
303
1
304.9

Forbedringsarbejder
1 Igangværende arbejder

907.357

0

Anlægsaktiver i alt

907.357

0

Omsætningsaktiver
307

Likvide beholdninger
1 Tilgodehavende hos boligorganisationen

874.689

309.9

Omsætningsaktiver i alt

874.689

0

310

Aktiver i alt

1.782.045

0

Gæld til boligorganisationen
Skyldige omkostninger

0
1.782.045

0
0

426

Kortfristet gæld i alt

1.782.045

0

430

Passiver i alt

1.782.045

0

-

Passiver

Kortfristet gæld
418
421

2

15-03-2018

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1042, Kongelundsvej
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

1

0
907.357
907.357

0
0
0

907.357

0

Andel af tilskud fra Københavns Kommune
Byggekreditorer

1.704.545
77.500

0
0

Skyldige omkostninger i alt

1.782.045

0

Igangværende arbejder i alt
2

15-03-2018

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Egen finansiering:
Nybyggeri primo
Tilgang i året

421

Balance
31-12-2017

Skyldige omkostninger

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1042, Kongelundsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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 10 skæve boliger og er ikke skema lagt. Projektet er godkendt hos kommunen og trafik-,bygge-,
boligstyrelsen den 15. marts 2017. Forventet skæringsdato er den 1. oktober 2019.

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

15-03-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1042, Kongelundsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1042 Kongelundsvej giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1042 Kongelundsvej
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter balance og noter (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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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.

15-03-2018

Side 5

Boligforeningen 3B
Afdeling 1042, Kongelundsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

15-03-2018

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Side 6

Boligforeningen 3B
Afdeling 1042, Kongelundsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

København, den

15-03-2018

Side 7

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-12-2017

Byggebalance for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1045, Hulgårdsvej

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

101

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

Matrikel Nr.

Lejemål:

BBR-ejendomsnr.
Bruttoetage-areal
i alt m²

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

15-03-2018

á lejemåls-enhed

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 1045, Hulgårdsvej
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
303

Forbedringsarbejder
1 Igangværende arbejder

569.915

0

Anlægsaktiver i alt

569.915

0

Likvide beholdninger
1 Tilgodehavende hos boligorganisationen

850.540

0

309.9

Omsætningsaktiver i alt

850.540

0

310

Aktiver i alt

1.420.455

0

Skyldige omkostninger

1.420.455

0

426

Kortfristet gæld i alt

1.420.455

0

430

Passiver i alt

1.420.455

0

1
304.9

Omsætningsaktiver
307

Passiver

Kortfristet gæld
421

2

15-03-2018

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1045, Hulgårdsvej
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

1

0
569.915
569.915

0
0
0

569.915

0

Andel af tilskud fra Københavns Kommune

1.420.455

0

Skyldige omkostninger i alt

1.420.455

0

Igangværende arbejder i alt
2

15-03-2018

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Egen finansiering:
Nybyggeri primo
Tilgang i året

421

Balance
31-12-2017

Skyldige omkostninger

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1045, Hulgårdsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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 10 skæve boliger og er ikke skema lagt. Projektet er godkendt hos kommunen og trafik-,bygge-,
boligstyrelsen den 15. marts 2017. Forventet skæringsdato er den 1. oktober 2019

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

15-03-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1045, Hulgårdsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1045 Hulgårdsvej giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 i
overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1045 Hulgårdsvej
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter balance og noter (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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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.

15-03-2018

Side 5

Boligforeningen 3B
Afdeling 1045, Hulgårdsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

15-03-2018

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor

Side 6

Boligforeningen 3B
Afdeling 1045, Hulgårdsvej

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

København, den

15-03-2018

Side 7

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-12-2017

Byggebalance for afdeling
Boligorganisation

Afdeling

Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410

LBF's afdelingsnr.

Kommunenr.

Navn
Boligforeningen 3B

Navn
1046, LUX

Navn
Herlev Kommune

Adresse
Havneholmen 21
1561 København V

Adresse

Adresse
Herlev Bygade 90
2730 Herlev

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

Telefon

Telefon

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

Matrikel Nr.

Lejemål:

BBR-ejendomsnr.
Bruttoetage-areal
i alt m²

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

26-04-2018

á lejemåls-enhed

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 1046, LUX
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
303

Forbedringsarbejder
1 Igangværende arbejder

1.173.853

0

Anlægsaktiver i alt

1.173.853

0

54.000
54.000

0
0

1.227.853

0

Oprindelig prioritetsgæld:
1 Landsbyggefonden

966.700

0

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

966.700

0

417

Langfristet gæld i alt

966.700

0

1
304.9

Omsætningsaktiver
305
309.9

Tilgodehavende hos KAB:
1 Andre debitorer
Omsætningsaktiver i alt

310

Aktiver i alt

2

Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Kortfristet gæld
418

Gæld til boligorganisationen

261.153

0

426

Kortfristet gæld i alt

261.153

0

430

Passiver i alt

1.227.853

0

26-04-2018

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1046, LUX
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

1

0
1.173.853
1.173.853

0
0
0

1.173.853

0

Tilgodehavende hos KAB

54.000

0

Andre debitorer i alt

54.000

0

Igangværende arbejder i alt
2

26-04-2018

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Egen finansiering:
Nybyggeri primo
Tilgang i året

305.6

Balance
31-12-2017

Andre debitorer

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1046, LUX

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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 43 ungdomsboliger. Der er godkendt Skema B i Herlev Kommune den 21. november 2017.
Skæringsdatoen forventes den 6. februar 2019, hvorfor fristen for skema C er den 6. juli 2019

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

26-04-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1046, LUX

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1046 LUX giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 i
overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1046 LUX
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter balance og noter (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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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.

26-04-2018
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Boligforeningen 3B
Afdeling 1046, LUX

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

26-04-2018

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Boligforeningen 3B
Afdeling 1046, LUX

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

København, den

26-04-2018

Side 7

Almene boligorganisationer

Regnskabsår
Regnskabsperiode fra
Regnskabsperiode til

2017
01-01-2017
31-12-2017

Byggebalance 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

101

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

Matrikel Nr.

Lejemål:

141 Eksercerpladsen, København
Bruttoetage-areal
i alt m²

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

15-03-2018

6.317,00

6.317,00
6.317,00

BBR-ejendomsnr.
á lejemåls-enhed

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

1
1

0,0
0,0

1

0,0

Side 1

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal
Balance
Pr. 31.12.2017
Konto Note Specifikation

Balance
31-12-2017

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Aktiver
Anlægsaktiver
303
1
304.9

Forbedringsarbejder
1 Igangværende arbejder

121.118.711

91.573

Anlægsaktiver i alt

121.118.711

91.573

Omsætningsaktiver
305

Tilgodehavender:
1 Leje incl. varme
Likvide beholdninger
1 Tilgodehavende hos boligorganisationen

0

1.987

2.967.542

0

309.9

Omsætningsaktiver i alt

2.967.542

1.987

310

Aktiver i alt

124.086.253

93.561

411

Oprindelig prioritetsgæld:
1 LR-Realkredit
Afskrivningskonto for ejendommen

55.929.538
350.462

0
0

412.9

Finansiering af anskaffelsessum

56.280.000

0

417

Langfristet gæld i alt

56.280.000

0

Gæld til boligorganisationen
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Skyldige omkostninger
Banklån/byggelån

0
671.891
2.096.483
65.037.879

598
198
25.374
67.391

426

Kortfristet gæld i alt

67.806.253

93.561

430

Passiver i alt

124.086.253

93.561

2
307

Passiver

Langfristet gæld
Finansiering af anskaffelsessum
408

Kortfristet gæld
418
419
421
424

3
4

15-03-2018

Side 2

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal
Faste noter til balancen
Konto Note Specifikation

303.9

1

91.573.356
29.545.354
121.118.711

0
91.573
91.573

121.118.711

91.573

Tilgodehavende hos enkeltpersoner

0

1.987

Tilgodehavende leje incl. varme i alt

0

1.987

Varmeregnskab
Vandudgifter
Eludgifter

184.193
100.574
387.124

54
30
114

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt

671.891

198

Kreditorer

2.096.483

25.374

Skyldige omkostninger i alt

2.096.483

25.374

Igangværende arbejder i alt

419

421

2

3

4

15-03-2018

Balance
31-12-2016
(1.000 kr.)

Igangværende arbejder
Egen finansiering:
Nybyggeri primo
Tilgang i året

305.1

Balance
31-12-2017

Tilgodehavende leje incl. varme

Uafsluttede forbrugsregnskaber

Skyldige omkostninger

Side 3

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Regnskabspåtegninger
Administration:
Byggebalancen fremlægges hermed til godkendelse.
Der skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen særligt gøres opmærksom på, at afdelingen er delvis, etape 1, pr. den 31.
juli 2016 gået i drift. Byggesagen består af 3 etaper.

Projektet omfatter serviceareal til i alt 189 ældreboliger. Der er godkendt Skema A i kommunen i februar 2015 og Skema B
den 12. marts 2015. Forventet skæringsdato, etape 3, den 1. april 2019, hvorfor skema C frist er den 1. september 2019

København, den
Boligforeningen 3B

Morten Boje
Adm. direktør

15-03-2018

Solvej Strømsted
Regnskabschef

Side 4

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Den uafhængige revisors påtegning revisionspåtegning
Til afdelingen og øverste myndighed i Boligforeningen 3B
Det er vores opfattelse, at byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling
1135 Hørgården 3 Serviceareal giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationer.
Vi har revideret byggebalancen for den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afdeling 1135
Hørgården 3 Serviceareal for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter balance og noter
(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
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 afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i byggebalancen 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 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.

15-03-2018

Side 5

Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

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
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor

15-03-2018

Lars Ankersen
statsautoriseret revisor
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Boligforeningen 3B
Afdeling 1135, Hørgården 3 Serviceareal

Regnskab 01.01.2017 - 31.12.2017

Bestyrelsen
Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til godkendelse.

København, den

15-03-2018

Side 7

PUNKT 7
Indstilling – Ordinært repræsentantskabsmøde 7. juni 2018 forslag (B)

Ordinært repræsentantskabsmøde 7. juni 2018 forslag (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- Forretningsudvalget den 7. maj 2018
- 9. maj 2018 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til forslag som organisationsbestyrelsen skal stille på det
ordinære repræsentantskabsmøde den 7. juni 2018. Derudover skal der tages stilling til delegering
af kompetencer samt valg af revisor på repræsentantskabsmødet.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

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

2.

at det besluttes hvilke kompetencer der skal stilles forslag til repræsentantskabet om at
delegere til organisationsbestyrelsen.

3.

at det besluttes, om PwC skal indstilles som revisor for 2018.

Problemstilling
Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 7. juni 2018.
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 2017 til 3B’s beboere.

Løsning
Der skal tages stilling til organisationsbestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet, herunder
håndtering af punkterne på selve repræsentantskabsmødet.
Som besluttet den 7. marts 2018 har organisationsbestyrelsen på nuværende tidspunkt et forslag
om politik for anvendelse af dispositionsfond og trækningsret.
Repræsentantskabet kan delegere en række kompetencer til organisationsbestyrelsen. Der skal
derfor tages stilling til, hvilke kompetencer det foreslås at repræsentantskabet delegerer til organisationsbestyrelsen.

1

Ifølge Normalvedtægtens § 6 stk. 5 og 3B’s vedtægters § 6 stk. 5 kan repræsentantskabet delegere følgende kompetencer til organisationsbestyrelsen:









Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme





Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger

Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
Opdeling eller sammenlægning af afdelinger
Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
Grundkøb
Iværksættelse af nyt byggeri
Pantsætning af afdelingernes ejendomme
Etablering af en afdeling til varetagelse af sideaktiviteter
Godkendelse af afdelingernes regnskaber

’Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden’ er ny i forhold til sidste år. Resten af
kompetencerne blev også delegeret ved repræsentantskabet 2017. Derudover er kompetencen
’nedlæggelse af en afdeling’ udgået, da denne ikke kan uddelegeres.
Repræsentantskabets besluttede på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. maj 2018
at 3B skal indgå en administrationsaftale med KAB. Som en del af dette kan der på det ordinære
repræsentantskabsmøde stilles forslag om salg af Havneholmen 21 og en bemyndigelse til organisationsbestyrelsen om at indgå en endelig salgsaftale. Forslag om salg af Havneholmen 21 kan
også afvente, at der foreligger en konkret aftale med en køber, inden det forelægges repræsentantskabet.
Endelig skal organisationsbestyrelsen indstille en revisor til valg. Det foreslås, at PwC foreslås
valgt som revisor for 2018.
Forslag til repræsentantskabet skal udsendes senest syv dage inden mødet.
Som besluttet af organisationsbestyrelsen den 5. april 2018 holdes valgmøde den 7. juni 2018 inden det ordinære repræsentantskabsmøde.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil udsende de forslag til repræsentantskabet som besluttes af organisationsbestyrelsen.
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Bilag
Ingen.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.
FU ønskede ikke, at drøfte salg af Havneholmen på nuværende tidspunkt.
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PUNKT 8
Indstilling – Ny politik for anvendelse af 3B's egenkapital (B)

Ny politik for anvendelse af 3B’s egenkapital (B)
Til
Behandlet på
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- Forretningsudvalget den 7. maj 2018
- 9. maj 2018 / Morten Boje / Solvej Strømsted

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til en ny ”Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital” til
forelæggelse for repræsentantskabet.

Beslutningspunkt
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at en ny ”Politik for Anvendelse af 3B’s egenkapital”, jf. bilag 3, forelægges repræsentantskabet den 7. juni 2018 til godkendelse. Politikken afløser de hidtidige politikker på området.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen tog på bestyrelsesmødet den 7. marts 2018 stilling til en række tiltag
vedrørende 3B´s dispositionsfond.
Organisationsbestyrelsen besluttede herunder, at der i løbet af 2018 udarbejdes et udkast til en ny
politik for anvendelse af trækningsret, og at denne politik også omfatter anvendelse af dispositionsfonden.
Grundet sin principielle karakter besluttede organisationsbestyrelsen, at et tiltag for dispositionsfonden om mulig aftrapning af ydelsesstøtte i såkaldte gamle renoveringssager (omprioriteringssager) med 9 kr. pr. m2 skal drøftes med repræsentantskabet sammen med udkastet til en ny politik
for anvendelse af dispositionsfonden og trækningsret.
Der foreligger pt. ikke en formel politik for anvendelse af 3B’s egenkapital, men det fremgår af materialet til bestyrelsesmødet den 13. oktober 2011, at der i 2007 eller 2008 blev vedtaget en sådan
politik. Politikken er vedlagt som bilag 1.
Derudover behandlede organisationsbestyrelsen den 22. oktober 2015 et udkast til politik for driftslån. Udkastet er vedlagt som bilag 2.
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Løsning
Ny ”Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital”
Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet et oplæg til en ny ”Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital”, herunder mulig aftrapning af ydelsesstøtte i såkaldte gamle renoveringssager (omprioriteringssager) med 9 kr. pr. m2. Oplægget er vedlagt som bilag 3.
Oplægget tager udgangspunkt i den relevante lovgivning og hidtidig praksis i 3B. Oplægget indeholder dog også tre væsentlige ændringer:


Ydelsesstøtten i gamle støttesager aftrappes, jf. nedenfor.



Anvendelse af trækningsretten udvides.



Arbejdskapitalen forbeholdes bred udvikling af 3B og 3B’s afdelinger (og ikke støtte til enkelte afdelinger).

Det foreslås, at udkastet til den nye politik forelægges repræsentantskabet med følgende motivation:
”Organisationsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens
forslag til ’Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital’.
3B er en nyskabende og udviklingsorienteret boligorganisation, der har tradition for at bruge sin
egenkapital aktivt til at udvikle 3B og 3B’s afdelinger med henblik på at skabe attraktive boligafdelinger og mangfoldige fællesskaber.
Den aktive brug af egenkapitalen, blandt andet i form af støtte til fysiske helhedsplaner i mange af
3B’s afdelinger, har bidraget til at skabe velfungerende boligområder. Det medfører imidlertid også
et pres på egenkapitalen, hvor den likvide/disponible del gennem mange år har været faldende.
For at 3B kan fortsætte udviklingen af boligorganisationen og de enkelte afdelinger med henblik på
at indfri 3B’s målsætninger i de kommende år skal anvendelsen af egenkapitalen derfor prioriteres.
Organisationsbestyrelsen foreslår på den baggrund, at repræsentantskabet drøfter og vedtager en
politik for anvendelsen af egenkapitalen.
Udgangspunktet for politikken er, at egenkapitalen skal bruges til at understøtte 3B’s strategiske
målsætninger og indsatser samt understøtte 3B’s kultur og egenart. Med til dette hører at understøtte udviklingen i boligforeningen og de enkelte afdelinger, så der opnås et varieret og attraktivt
boligudbud med plads til mange forskellige beboere.

2

Støtte til de enkelte afdelinger skal ske med udgangspunkt i de enkelte afdelingers økonomiske
formåen og beboersammensætning.
Støtten skal så vidt muligt gives ud fra de samme forudsætninger og derfor lægger organisationsbestyrelsen op til, at støtten til de afdelinger, der i en længere årrække har modtaget ydelsesstøtte,
der blev bevilget, før der var krav om aftrapning, fra og med 2020 skal aftrappes. Det vil bidrage til
en mere rimelig fordeling af udbetalingerne fra dispositionsfonden og sikre mulighed for fremtidig
støtte til andre afdelinger.
Organisationsbestyrelsen lægger også op til, at der bliver større muligheder for afdelingerne til at
søge om tilskud i form af trækningsret til forbedringer i afdelingerne.
Med forslaget vil organisationsbestyrelsen samtidig sikre større gennemsigtighed i anvendelsen af
3B’s egenkapital.”
Aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager)
Den driftsstøtte, der siden 2011 er ydet i forbindelse med fysiske helhedsplaner, aftrappes fast
med 9 kr./m2 årligt (i enkelte sager aftrappes driftsstøtten med 5 kr./m2).
Den ydelsesstøtte, der er ydet i de første fysiske helhedsplaner fra 2008 (de såkaldte ’gamle renoveringssager’ eller ’omprioriteringssager’) bliver ikke automatisk aftrappet, men boligorganisationen
kan vælge at aftrappe ydelsen. 3B’s dispositionsfond yder i dag ydelsesstøtte i disse sager på ca.
10 mio. kr. årligt, som pt. ikke aftrappes.
Organisationsbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal påbegyndes aftrapning af
denne ydelse fra og med 2020. I bilag 1 er skitseret to aftrapningsmodeller med henholdsvis 5 og 9
kr./m2 i årlig aftrapning.
En aftrapning af ydelsesstøtten med 9 kr./m2 vil medføre en årlig huslejestigning på mellem 0,31
og 1,33 pct. årligt i en periode på op til 7 år. Den samlede huslejestigning i de berørte afdelinger vil
blive på mellem 0,31 og 9,15 pct.
Administrationen indstiller, at den nye politik for dispositionsfond og trækningsret indeholder, at
aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager) foretages med 9
kr./m2 årligt svarende til aftrapningen i de fleste øvrige renoveringssager.
Alternativt kan aftrapning foretages med 5 kr./m2 årligt.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden kan ikke opgøres entydigt, men ovenstående
tiltag er med henblik på at styrke den disponible del i dispositionsfonden.
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De økonomiske konsekvenser for de pågældende afdelinger vedrørende aftrapning af ydelsesstøtten i gamle renoveringssager (omprioriteringssager) fremgår af bilag 4.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, skal repræsentantskabet tage beslutning
om ny politik for anvendelse af dispositionsfond og trækningsret på det ordinære repræsentantskabsmøde den 7. juni 2018.
Hvis repræsentantskabet godkender en ny politik for anvendelse af dispositionsfonden og trækningsret, vil administrationen implementere den ny politik og herunder iværksatte aftrapning af renoveringsstøtte i de benævnte afdelinger som det besluttes.
Samtidig vil aftrapningen af renoveringsstøtte blive indarbejdet i fremtidige dispositionsfondsprognoser samt medtaget i fremlæggelse af budgetopfølgning på fremtidige organisationsbestyrelsesmøder.
De forventeligt positive økonomiske konsekvenser for dispositionsfonden af ovenstående, vil blive
beskrevet i den løbende ledelsesinformation til organisationsbestyrelsen.

Bilag
1. Politik for anvendelse af arbejdskapital, dispositionsfond og egen trækningsret.
2. Udkast til Politik for driftslån.
3. Oplæg til ny ”Politik for anvendelse af 3B’s egenkapital”.
4. Oversigt over aftrapning af renoveringsstøtte for samtlige relevante afdelinger.

Protokolbemærkninger / FU
FU godkendte indstillingen til behandling i organisationsbestyrelsen.

Til behandlingen i organisationsbestyrelsen ønskede FU en beregning på, hvad oplægget til ny
politik for anvendelse af 3B’s egenkapital ville have betydet for de sager der er godkendt af organisationsbestyrelsen de sidste to år.
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Notat
Emne:
Bilagsnr.:
Møde:
Dato:
Indstilles af:
Ansvarlig:
Reference:

Politik for anvendelse af arbejdskapital, dispositionsfond og
egen trækningsret
3
Bestyrelsesmøde 13. oktober 2011
28. september 2011
Administrationen
Bent Frederiksen / Peter Juul Andersen
Sammenlængningsbestyrelsesmøde 12. september 2008

3B’s dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret (3B’s fælleskapital) udgør boligforeningens potentielle solidariske kapacitet. Afdelingerne er selvstændige økonomiske enheder, og står som udgangspunkt selvstændigt til ansvar for egne økonomiske dispositioner. Afdelingerne skal således budgettere
under hensyn til det princip. Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen er garant for, at afdelingerne
budgetterer ansvarligt og udviser rettidig omhu. Der vil som udgangspunkt ikke finde anvendelse af
3B’s fælleskapital til afdelinger, der ikke har fulgt disse budgetteringsprincipper.
Afdelinger, der beslutter særlige prioriteringer, skal som udgangspunkt selv finansiere aktiviteterne.
Visse opgaver kan dog have en fremadrettet fordel, som ikke står mål med de udgifter, der knytter sig
til finansieringsperioden eller være af en sådan størrelse, at det ikke vil kunne bæres af en afdeling
alene [i notatet beskrevet som større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder]. Her vil 3B’s fælleskapital kunne medvirke til en gennemførelse. Desuden kan 3B’s fælleskapital finde anvendelse til at
implementere 3B’s strategiske satsninger, som udbygger og udgør 3B’s kultur og egenart [i notatet
beskrevet som moderniserings- og forbedringsarbejder]. Endeligt kan fælleskapitalen anvendes til at
støtte særligt prioriterede afdelinger.
Principperne er ikke til hinder for, at bestyrelsen kan beslutte at anvende eller give tilsagn om anvendelse, hvis særlige ting taler herfor.
Administrationen giver en gang årligt bestyrelsen en redegørelse for anvendelse af 3B’s fælleskapital.
Redegørelsen indeholder dels et overblik over anvendelse af foreningens fællesøkonomi; en status på
3B’s strategiske satsninger samt et 5-7 årigt overblik over, hvor meget foreningens afdelinger modtager
(per kvadratmeter og per lejeenhed).
Bestyrelsen tager, ved tilsagn til anvendelse af fællesmidlerne, hensyn til afdelingens økonomiske formåen, beboersammensætning og udlejningssituation. Afdelingens økonomiske formåen, beboersammensætning og udlejningssituation sættes desuden i relation til afdelingens attraktionsværdi så som
placering og bygningskvalitet. Bestyrelsen kan stille særlige betingelser for at yde tilskud til en afdeling,
herunder at støtten tildeles i form af lån eller lign. eller at afdelingen udarbejder en helhedsplan.
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På baggrund af vedlagte notat indstilles, at
 Arbejdskapitalen som udgangspunkt anvendes til finansiering af udviklingsprojekter i administrationen og i boligafdelingen. I boligafdelingerne finansieres som udgangspunkt alene udviklingselementer.
 Udover de meget præcise angivelser i bekendtgørelsen med hensyn til anvendelsesmuligheder for
dispositionsfonden, kan der anlægges nogle af de samme kriterier som for større og særligt udgiftskrævende arbejder i forbindelse med trækningsretsarbejder, nemlig at det er afdelinger med
særlige økonomiske, sociale og fysiske problemer, hvor der ydes hjælp. Derudover kan dispositionsfonden yde støtte i forbindelse med fremtidssikringsprojekter.
Hjælpen fra dispositionsfonden vil primært blive ydet i form af ydelsesstøtte til eventuelle realkreditlån eller hjælp således at der kan ændres i ydelsesprofilen på lånene. Det forudsættes som udgangspunkt, at afdelingerne medvirker til finansieringen af arbejderne. Fastsættelsen af boligorganisationens deltagelse i finansieringen af disse arbejder vil afhænge af hvilke midler organisationen
råder over på tidspunktet.


Trækningsretten kan med fordel opdeles i moderniserings- og forbedringsarbejder og større og
særligt udgiftskrævende arbejder.




Moderniserings- og forbedringsarbejder
Tilskuddet gives til arbejder, der medfører en øget brugsværdi.



Tilskud ydes med en tredjedel af de samlede udgifter (ud fra licitationsresultat eller tilbud), dog
maksimalt 15.000 kr./lejemål/sag (sammenhængende sager kan ikke adskilles med henblik på
yderligere tilskud). I notatet er givet eksempler på arbejder der prioriteres.




Større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder
I særlige tilfælde kan der gives tilskud til større og særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, der
ikke direkte medfører en øget brugsværdi.



Kun afdelinger med særlige økonomiske problemer kan opnå tilskud til sådanne arbejder.



Tilskud ydes med op til halvdelen af de samlede udgifter (ud fra licitationsresultat eller tilbud), dog
maksimalt 25.000 kr./lejemål/sag. I notatet er givet eksempler på arbejder, hvortil der kan ydes tilskud.



Alle afdelinger kan søge trækningsret.



Principperne for tildeling af trækningsret evalueres i 1. kvartal 2009.
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Politik for tildeling af driftslån fra dispositionsfonden
Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den xxxx
3B’s politik for tildeling af driftslån (midlertidig driftsstøtte) fra dispositionsfonden har som formål at
sikre, at lånene tildeles ud fra ensartede kriterier.
Formål med at regulere
3B er en forening, og det giver et solidarisk ansvar for at hjælpe afdelinger, der uforvarende kommer i ekstraordinære økonomiske vanskeligheder. I en sådan situation er en af 3B’s muligheder
tildeling af et midlertidigt driftslån fra dispositionsfonden.
Kriterier for tildeling
For at en afdeling i 3B er kvalificeret til et midlertidigt driftslån kræver det, at følgende kriterier er
opfyldt:


Afdelingen skal have uforudsete ekstraordinære økonomiske vanskeligheder



Afdelingen skal, såfremt der ikke ydes driftslån, stå over for enten en meget høj procentvis
huslejestigning eller nå et uholdbart huslejeniveau i kroner i forhold til sammenlignelige 3Bafdelinger



Afdelingen skal have afsøgt alle andre muligheder for støtte eller omkostningsreduktioner

Ved behandlingen af ansøgning om driftsstøtte skal der forelægge en redegørelse for afdelingens
huslejeudvikling de senere år.
Der skal også foreligge en plan for tilbagebetaling ved tildelingen. Tilbagebetaling skal ske hurtigst
muligt – dog max over 10 år. Eventuelle overskud de kommende år bruges som afdrag.
Vurdering
Administrationen vurderer, om kriterierne for tildeling er opfyldt og kommer med en indstilling. Det
er Organisationsbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse og bevilliger et eventuelt driftslån
på baggrund af administrationens indstilling.

Sep 2015

POLITIK FOR ANVENDELSE AF 3B’S EGENKAPITAL

3B’s egenkapital består af dispositionsfonden, herunder trækningsretten, og arbejdskapitalen.
Denne politik fastlægger anvendelsen af egenkapitalen.

OVERORDNET FORMÅL
3B er en nyskabende og udviklingsorienteret boligorganisation, der ønsker at bruge sin egenkapital aktivt til at udvikle 3B og 3B’s afdelinger med henblik på at skabe attraktive boligafdelinger og
mangfoldige fællesskaber.
Det overordnede formål med anvendelsen af 3B’s egenkapital er derfor at understøtte 3B’s strategiske målsætninger og indsatser samt understøtte 3B’s kultur og egenart. Med til dette hører at
understøtte udviklingen i boligforeningen og de enkelte afdelinger, så der opnås et varieret og
attraktivt boligudbud plads til mange forskellige beboere.

DISPOSITIONSFONDEN
Dispositionsfondens formål er at sikre afdelingernes fortsatte beståen som tidssvarende og velfungerende bebyggelser ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne.
Dispositionsfonden kan endvidere i særlige tilfælde medvirke til at sikre boligorganisationens fortsatte beståen, herunder i forbindelse med etablering af nye afdelinger og i forbindelse med ekstraordinære tab.

Generelt om støtte fra dispositionsfonden – lån eller tilskud.
Støtte fra dispositionsfonden kan ydes enten som lån eller som tilskud. Støtte bevilges som udgangspunkt kun, når det er påkrævet af hensyn til afdelingens økonomi og beboersammensætning, og når afdelingen selv har gennemført nødvendige tiltag for at reducere støttebehovet.
Udgangspunktet for støtte fra dispositionsfonden er, at støtte bevilges som lån, der tilbagebetales,
når afdelingen er i stand til det, med mindre lovgivningen bestemmer andet, eller det ikke vurderes
realistisk eller rimeligt, at støtten tilbagebetales.
Når støtten bevilges som et lån, skal der som udgangspunkt samtidig besluttes en plan for tilbagebetaling af lånet.
Når støtten bevilges som et tilskud, skal det enten ske som et engangstilskud, eller som et løbende tilskud, der aftrappes.
Det er organisationsbestyrelsen, som bevilger støtte fra dispositionsfonden.

Lån fra dispositionsfonden
Dispositionsfonden kan yde støtte i form af et lån til at sikre en stabil huslejeudvikling i afdelingen,
hvis afdelingen får en større uforudset udgift.
Dispositionsfonden kan i undtagelsestilfælde yde støtte i form af et lån til en afdeling, fx i forbindelse med en forbedring i afdelingen, hvis afdelingen ikke har mulighed for at optage et lån på
rimelige vilkår i et penge- elle realkreditinstitut.

Tilskud fra dispositionsfonden
Dispositionsfonden yder drifts-, ydelses- og huslejestøtte, kapitaltilførsel samt fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden i forbindelse med større renoveringer, herunder særligt fysiske helhedsplaner. Støtten fastsættes i de fleste tilfælde af Landsbyggefonden, og organisationsbestyrelsen godkender denne støttefastsættelse.
Støtten er som udgangspunkt et løbende tilskud, som aftrappes i henhold til Landsbyggefondens
regler.
En række afdelinger har i en årrække modtaget ydelsesstøtte, der blev bevilget, før der var krav
om aftrapning. For at sikre en rimelig fordeling af udbetalingerne fra dispositionsfonden og sikre
mulighed for fremtidig støtte til andre afdelinger, vil denne ydelsesstøtte blive aftrappet med 9
kr./m2 pr. år fra og med 2020 i disse afdelinger.
Dispositionsfonden dækker i henhold til lovgivningen afdelingernes større tab ved lejeledighed og
fraflytninger.
Dispositionsfonden dækker afdelingernes fulde kontante medfinansiering af boligsociale helhedsplaner som et tilskud, hvis afdelingerne selv bidrager med finansiering i form af lokaler mv.
En afdeling kan komme ud for en større uforudset udgift, som afdelingen ikke selv kan afholde
uden betydelige huslejekonsekvenser. Det kan ofte ske i forbindelse med en byggesag, herunder
ved etableringen af afdelingen. I sådanne tilfælde kan afdelingen få et tilskud til helt eller delvist at
dække udgiften. Et sådant tilskud kan også blive bevilget, hvis organisationsbestyrelsen vurderer,
at det vil være urimeligt, at afdelingen selv skal dække den uforudsete udgift. Det generelle udgangspunkt er dog, at afdelingerne er selvstændige økonomiske enheder, der selv skal dække
uforudsete udgifter, eventuelt ved hjælp af et lån fra dispositionsfonden.
Dispositionsfonden kan give tilskud til udviklingsprojekter, der understøtter en positiv udvikling i
afdelingerne.

Støtte i forbindelse med hjemfaldslån
Dispositionsfonden yder i overensstemmelse med aftalerne med Københavns Kommune støtte til
afdelingernes betaling af lån til betaling af hjemfald.
I afdelinger beliggende uden for Københavns Kommune ydes støtten som et lån, der skal tilbagebetales, når hjemfaldslånet er afbetalt efter tredive år.

I afdelinger beliggende i Københavns Kommune ydes støtten pt. som et tilskud. 3B vil tage initiativ
til en dialog med Københavns Kommune om konvertere tilskuddet til et lån, så afdelingerne på lige
fod med afdelingerne uden for Københavns Kommune tilbagebetaler støtten, når hjemfaldslånet
efter tredive år er tilbagebetalt.

Trækningsret
Trækningsret er en særlig form for tilskud fra dispositionsfonden, som kan ydes til forbedringer i
afdelingerne.
Afdelingerne kan søge om trækningsret til kollektive råderetsarbejder og forbedringsarbejder, fx
køkken- og badeværelsesmoderniseringer, etablering af altaner, etablering af sikkerhedsdøre,
opsætning af solceller, fornyelse af forældede installationer, forbedring af klimaskærmen, fornyelse af udearealer mv. Tilskuddet kan gives i forbindelse med større renoveringer og fysiske helhedsplaner.
Tilskuddet bevilges inden for følgende retningslinjer:


Der bevilges efter ansøgning som udgangspunkt et tilskud på maksimalt en tredjedel af
udgifterne, dog maksimalt 15.000 kr. pr. lejemål pr. forbedringstiltag.



I afdelinger med særlige økonomiske vanskeligheder kan tilskuddet udgøre op til to tredjedel af udgifterne, som udgangspunkt dog maksimalt 25.000 kr. pr. lejemål pr. forbedringstiltag.



Til tiltag, der medvirker til en effektiv drift på tværs af flere afdelinger, fx indretning af et nyt
ejendomskontor, ydes et tilskud på op til to tredjedel af udgifterne.

ARBEJDSKAPITALEN
Arbejdskapitalen anvendes til indsatser, udviklingsprojekter og investeringer, der bredt understøtter udviklingen af 3B og 3B’s afdelinger, herunder særligt realiseringen af 3B’s strategiske målsætninger og indsatser.
Det er en grundlæggende værdi i 3B at være nyskabende. 3B ønsker derfor at skabe rum og frihed til at investere i udviklingen af 3B og dermed bidrage til udviklingen af den almene sektor.
Derfor opkræves der som udgangspunkt et bidrag fra afdelingerne til arbejdskapitalen.
Det er organisationsbestyrelsen, der bevilger midler fra arbejdskapitalen og træffer beslutning om
opkrævning til arbejdskapitalen.

Bilag 1 - Ydelsesstøtte gamle renoveringssager (omprioritering)

Afdelinger
1023
3039
3041
3046
3051
6071
6072
6074
6076
6079

Herlev Skole
Remisevænget Øst
Remisevænget Nord
Hammelstruphus
Østerhøj
Hørgården 1
Hørgården 2
Lønstrupgård
Bryggergården
Slotherrenshus

Ydelsesstøtte
M²
3.430,00
56.445,56
35.029,60
4.248,40
7.568,30
29.425,00
25.316,00
20.566,30
10.764,90
2.718,20
I alt

i 2017
12.694,20
3.645.000,00
1.961.000,00
57.953,32
53.502,07
1.360.924,00
919.857,00
678.991,41
522.000,00
82.000,00
9.293.922

Nedtrapning
5 kr.
12.694
282.228
175.148
21.242
37.842
147.125
126.580
102.832
53.825
13.591
973.107

9 Kr.
12.694
508.010
315.266
38.236
68.115
264.825
227.844
185.097
96.884
24.464

Lejestigning i %

Stigning pr. måned

5 kr.
0,31%
0,71%
0,74%
0,50%
0,46%
0,60%
0,49%
0,56%
0,39%
0,56%

5 kr.
3,70
39,10
36,98
32,15
36,58
40,93
34,50
35,32
34,22
42,21

9 Kr.
0,31%
1,28%
1,33%
0,89%
0,83%
1,08%
0,89%
1,00%
0,69%
1,00%

9 Kr.
3,70
70,38
66,57
57,86
65,85
73,68
62,09
63,57
61,59
75,98

1.741.435

1023 Herlev Skole og 3051 Østerhøj er ikke omprioriteringssager, de har fået tildelt ydelsesstøtte, fordi det ikke har været muligt at optage støttet lån.
Leje pr. måned er beregnet på den højeste af de tre typiske lejemål, som vises i budgetfolderen og på lejen i 2018.
Nedtrapningen er indregnet med start i 2019.

Stigning i alt - 5 kr.
%
0,31%
9,15%
8,25%
1,36%
0,66%
5,57%
3,59%
3,67%
3,74%
3,37%

År
1
13
11
3
1
9
7
7
10
7

Stigning i alt - 9 kr.
%
0,31%
9,15%
8,25%
1,36%
0,66%
5,57%
3,59%
3,67%
3,74%
3,37%

År
1
7
6
2
1
5
4
4
5
3

Lejegrundlag
4.052.525
39.824.673
23.765.192
4.273.453
8.164.912
24.441.129
25.637.348
18.505.601
13.958.147
2.436.245
165.059.225

Leje pr. måned
8.002
5.517
5.018
6.467
7.893
6.800
6.987
6.356
8.873
7.566
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Ledelsesinformation - 1. kvartal 2018 (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- 9. maj 2018 / Morten Boje

Organisationsbestyrelsen skal forelægges Ledelsesinformation – 1. kvartal 2018

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at Ledelsesinformation 1. kvartal 2018 tages til efterretning, jf. bilag 1.

2.

at det godkendes, at 800.000 kr. afsat til udvikling af byggeområdet i forbindelse med
Fremtidens Byggesager ikke længere er disponeret til formålet på grund af indgåelse af en
administrationsaftale med KAB.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen skal forelægges udviklingen på relevante nøgletal i 3B.

Løsning
Administrationen har udarbejdet ’Ledelsesinformation – 1. kvartal 2018 (bilag 1).
Ledelsesinformationsrapporten giver et overblik over udviklingen på relevante nøgletal for 3B’s
virke i 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.
Prognosen for regnskab 2018 viser et forventet overskud på 2,4 mio. kr.
I prognosen for arbejdskapitalen er et afsat beløb på 800.000 kr. i 2018 til professionalisering af
byggeafdelingen til blandt andet kontraktparadigmer udtaget, da disse udgifter ikke forventes afholdt på grund af indgåelse af en administrationsaftale med KAB. Der er ikke disponeret yderligere
fra arbejdskapitalen siden sidste prognose. Arbejdskapitalen forventes at være stigende i de kommende år til ca. 25 mio. kr. i 2021.
For dispositionsfondens vedkommende viser den aktuelle prognose, at den disponible del ved udgangen af 2018 vil udgøre 4,9 mio. kr.
Derudover viser ledelsesinformationen en stabil udvikling på følgende forhold:


Antal fraflytninger er stabilt
1



Antal udsættelser er stabilt



Antal rykkere er stabilt



Antal beboerklagenævnssager er på et lavt niveau



Korttidssygdom er på et stabilt niveau



Der er kun afsluttet byggeregnskab. Det er afsluttet rettidigt. Det er et typisk billede, at færre byggeregnskaber afsluttes i første kvartal, da afdelingsregnskaber har førsteprioritet i perioden hos revision og administration

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


Personaleomsætning er faldende i forhold til 2017. Omsætningen var dog høj i 2016 og
2017 og derfor følger ledelsen udviklingen tæt.

Økonomi
Er beskrevet ovenfor.

Videre proces
Ledelsesinformation forelægges løbende organisationsbestyrelsen hvert kvartal.

Bilag
1. Ledelsesinformationsrapport – 1. kvartal 2018.

2

Ledelsesinformationsrapport – 1. kvartal 2018
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Kort om rapporten og de enkelte målepunkter
Dette er ledelsesinformationsrapport for 1. kvartal 2018.
Selskabets økonomi
Prognosen for regnskab 2018 viser et forventet overskud på 2,4 mio. kr. Punktet rummer samtidig en opfølgning på 3B’s arbejdskapital og
dispositionsfond. Derudover er der en opfølgning på 3B’s investeringsafkast.
Beboerklagenævnssager
I 2017 var der en stigning i antal klagesager, som skyldes individuelle forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge. De fleste af sagerne er
efterfølgende vundet i beboerklagenævnet. I første kvartal 2018 er der kun startet en ny sag.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt.
Rykkere
Antal rykkede beboere i 3B er stabilt efter en mindre midlertidig stigning i andet kvartal 2017.
Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. I første kvartal 2018 var der seks udsættelser.
Tomgang
3B har et lavt aktuelt tomgangstab.
Byggeregnskaber
I 2017 blev 73 pct. af regnskaberne afsluttet rettidigt. 77 pct. blev afsluttet indenfor budget, mens 13 pct. med en overskridelse på under 10
pct. I første kvartal 2018 er der pga. fokus på afdelingsregnskaber kun afsluttet ét byggeregnskab.
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Sygefravær
Der er generelt en stabil udvikling på sygefraværet, særligt når der tages højde for naturlige sæsonudsving. For 3B var det samlede fravær
(korttids og langtids) i første kvartal 2018 som helhed 5,2 pct. Det svarer til 3,2 sygedage pr. fuldtidsansat i kvartalet.
Personaleomsætning
Personaleomsætningen er faldet i første kvartal 2018 – til 3,3 pct., hvilket omregnet til årsbasis svarer til 13,2 pct. Det er et fald i forhold til
niveauet i 2016 og 2017 på hhv. 17,2 pct. og 19,4 pct. Selvom personaleomsætningen aktuelt er faldende, ligger den på et relativt højt niveau. En del af forklaringen er at mobiliteten på arbejdsmarkedet er stigende. Et vilkår som også påvirker 3B. Ledelsen har øget opmærksomhed på at følge personaleomsætningen.
Den tekniske definition af alle målepunkterne er angivet som appendiks sidst i rapporten.
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1.1 Selskabets økonomi
2018
Realiseret pr.
31/3

Budget pr.
31/3

Forventet
resultat

Forventet
afvigelse

Budget

UDGIFTER
Bestyrelsesvederlag

148.050

152.500

605.550

610.000

-4.450

Møder mv.

125.752

227.750

970.002

971.000

-998

Personaleudgifter

13.547.376

15.041.625

57.489.435

61.120.500

-3.631.065

Forretningsførelse

34.579

-250

608.579

599.000

9.579

Kontorholdsudgifter

3.128.011

2.966.250

9.418.117

9.055.000

363.117

Kontorlokaler

1.366.418

1.345.750

4.663.968

4.626.000

37.968

Afskrivninger

678.267

775.000

3.003.267

3.100.000

-96.733

12.333

115.000

497.333

600.000

-102.667

0

0

765.000

765.000

0

84.530

150.000

534.530

600.000

-65.470

19.125.316

20.773.625

78.555.781

82.046.500

-3.490.719

13.894.494

16.412.000

60.805.209

60.883.000

-77.791

2.102.978

1.987.500

8.485.228

8.292.000

193.228

Byggesagshonorarer

393.650

3.293.750

11.675.000

13.175.000

-1.500.000

Nettorenteindtægt

-18.496

1.005.000

0

0

0

34.632

0

34.632

0

34.632

INDTÆGTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)

16.407.258

22.698.250

81.000.069

82.350.000

-1.349.931

SAMLET RESULTAT

-2.718.058

1.924.625

2.444.288

303.500

2.140.788

Særlige aktiviteter
Revision
Ekstraordinære udgifter
UDGIFTER I ALT (EKSKL. DISPOSITIONSFOND)
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Gebyrer mv.

Ekstraordinære indtægter mv.
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Årets resultat forventes at udgøre 2,4 mio. kr. Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. Den samlede ændring udgør altså 2,1 mio. kr.
Resultatet skyldes især ændringer i personaleudgifter, der dog modsvares af færre indtægter fra byggesagshonorarer. Den forventede besparelse på personaleområdet skyldes ændringer i flere (administrative) afdelinger samt forudsat besparelse på lønreserven. Derudover
regnes med en besparelse på udgifter til rekruttering.
Der forventes en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. på kontorhold, der hovedsagelig skyldes øgede udgifter til licenser og serviceaftaler.
Gebyrindtægterne forventes at stige med 0,2 mio. kr. Merindtægten vedrører især ventelistegebyrer, der er realiseret i 1. kvartal.
Indtægter fra byggesagshonorarer mv. ventes at udgøre ca. 11,7 mio. kr. i 2018, svarende til færre indtægter på 1,5 mio. kr. Dette hænger
blandt andet sammen med forventet lønbesparelse under personaleudgifter, der skyldes, at den planlagte opnormering med en projektleder
ikke realiseres. Der forventes færre indtægter fra nybyggeri- og renoveringsopgaver, mens indtægter fra byggesagsadministration ventes at
stige væsentligt i forhold til budgetteret.
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1.2 Dispositionsfond og arbejdskapital
Den aktuelle prognose viser, at dispositionsfondens disponible del ved udgangen af 2018 vil udgøre 4,9 mio. kr.
Den disponible del forventes dog at falde i de kommende år.
Med de givne forudsætninger forventes den disponible del af dispositionsfonden at blive negativ i 2019 og forblive det frem til ca. 2035. Denne udvikling forventes dog korrigeret, da der kun er indregnet forhøjede indskud fra afdelingerne i 2017 og 2018 (som Landsbyggefonden
tager stilling til år for år), og da der ikke er indregnet aftrapning af ydelsesstøtten i ældre renoveringssager, jf. nedenfor.
På mødet den 7. marts 2018 besluttede organisationsbestyrelsen en række tiltag for at korrigere den forventede udvikling. En beslutning i
forbindelse med 3B’s repræsentantskab i juni 2018 om at aftrappe ydelsesstøtten i ældre renoveringssager (omprioriteringssager) fra 2020
vil medføre en mærkbart forbedret prognose for dispositionsfonden.
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Prognose for dispositionsfond til 2045
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

DISPOSITIONSFONDEN EKSKL. TRÆKNINGSRET:
Indtægter:
Indbetaling fra afdelingerne pr. lejemål
Ydelser på færdigbetalte lån
Renter af dispositionsfonden
Renter af egen trækningsret

7.096

7.064

7.243

7.352

7.448

7.949

8.482

9.048

9.650

0

23.787

29.142

30.856

22.799

23.181

25.594

29.164

40.527

46.204

46.395

719

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

821

0

0

0

0

0

0

0

0

Samlede indtægter

31.602

37.223

38.099

30.150

30.629

33.543

37.646

49.575

55.855

46.395

710

14.531

0

0

0

0

0

0

0

0

Dækning af tab:
- Tab ved lejeledighed
- Tab ved fraflytninger

1.609

1.210

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

114

554

500

500

500

500

500

500

500

500

1.495

656

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Tilskud til betaling af hjemfaldslån i København
Lån til hjemfald omegns kommuner (trak fra disponibel til bunden)

91.216

3.326

4.396

4.408

4.419

4.474

4.525

0

0

0

5.894

719

6.939

5.557

5.549

5.510

5.470

5.477

5.448

734

Løbende støtte til helhedsplaner og renoveringer:
- Ydelsesstøtte til ældre renoveringer (omprioriteringssager)
- Aftrapning af ydelsesstøtte til ældre renoveringer

13.529

9.294

14.297

14.297

14.297

14.297

15.297

12.689

12.607

4.277

9.509

9.294

11.020

11.020

11.020

11.020

11.020

8.412

8.330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udgifter:
'Pligtmæssig støtte (LBF-opgørelse)':
Korrektion vedr. tidligere år - tilbagebetaling rentesikring mv.
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2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

0

0

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.277

3.350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

400

400

500

500

500

500

500

500

500

0

400

200

100

0

0

0

0

0

0

0

0

200

400

500

500

500

500

500

500

112.958

29.480

27.532

26.262

26.265

26.281

27.291

20.166

20.055

7.011

9.860

7.743

10.567

3.889

4.364

7.262

10.355

29.408

35.799

39.384

Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner:
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - besluttede
- Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner - forventede

1.514

1.414

2.648

2.648

2.648

2.172

2.172

2.172

2.172

2.172

1.514

1.414

2.648

2.648

2.648

172

172

172

172

172

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Fritagelser for afviklede lån - tilbagebetaling gamle driftslån

4.551

6.216

2.725

1.922

1.329

240

240

0

0

0

119.023

37.110

32.905

30.832

30.242

28.693

29.703

22.338

22.227

9.183

3.795

113

5.194

-681

387

4.850

7.943

27.236

33.627

37.212

- Fritagelser for afviklede lån - afsluttede sager
- Huslejestøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - afsluttede sager
- Driftsstøtte - forventede sager
Tilskud til finansiering af byggesager:
- Kapitaltilførsler mv. - besluttede
- Kapitaltilførsler mv. - forventede
Samlet 'pligtmæssig støtte (LBF opgørelse)'
Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig støtte' (LBFopgørelse)
'Øvrig pligtmæssig støtte':

Samlet 'pligtmæssig støtte '
Påvirkning af den disponible del efter 'pligtmæssig' støtte
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'Egen støtte':
2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

10.903

2.550

14.377

7.640

7.040

7.040

7.000

7.000

7.000

7.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.903

2.550

11.777

640

40

40

0

0

0

0

0

0

2.600

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

565

904

1.683

1.031

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

565

904

1.483

531

100

100

100

100

100

100

0

0

200

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Samlet 'egen støtte'

11.468

3.454

16.060

8.671

8.140

8.140

8.100

8.100

8.100

8.100

Samlet støtte, inkl. lån til hjemfald i omegnskommunerne

130.491

40.564

48.965

39.503

38.382

36.833

37.803

30.438

30.327

17.283

Støttens samlede påvirkning af dispositionsfondens saldo
(ekskl. lån til hjemfald i omegnen)

-1.779

-2.622

-3.927

-3.795

-2.203

2.220

5.312

24.614

30.976

29.846

Indbetalinger fra afdelingerne (A- og G-indskud)

16.875

16.103

17.296

17.510

17.727

18.858

20.065

21.353

22.729

24.199

Indbetalinger til Nybyggerifonden (LBF)
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - besluttede
Udbetalinger til afdelingerne af trækningsret - forventede

-6.750

-6.441

-6.918

-7.004

-7.091

-7.543

-8.026

-8.541

-9.092

-9.679

-2.816

-5.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Trækningsrettens samlede påvirkning af dispositionsfondens saldo

7.309

4.537

5.377

5.506

5.636

6.315

7.039

7.812

8.638

9.519

Egen støtte til afdelinger med udfordringer:
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Løbende tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - besluttede
- Tilskud til afdelinger med udfordringer - forventede
Sociale projekter og udviklingsprojekter i boligorganisationen
- Besluttede udviklingsprojekter
- Forventede udviklingsprojekter

TRÆKNINGSRET:
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2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

-85.686

1.915

1.450

1.711

3.433

8.535

12.351

32.426

39.613

39.365

Saldo primo
Årets resultat

266.554

180.868

182.782

184.233

185.943

211.731

267.470

367.565

544.818

755.069

-85.686

1.915

1.450

1.711

3.433

8.535

12.351

32.426

39.613

39.365

Saldo ultimo

180.868

182.782

184.233

185.943

189.376

220.266

279.821

399.991

584.431

794.434

33.952

35.919

37.901

43.436

48.916

74.856

100.648

126.469

152.425

173.596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.575

11.295

18.234

23.791

29.340

56.970

84.400

111.763

139.063

161.530

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

Samlet påvirkning af dispositionsfondens saldo (inkl. trækningsret)
BALANCE:

heraf:
Udlån til afdelingerne:
- Hjemfald - Københavns Kommune
- Hjemfaldslån - omegnskommunerne
- Medejerboliger Grønhøj
- Midlertidige lån til afdelinger
- Forbedringslån til afdelinger
- Driftslån til afdelinger
- Underskudsdækning skæve boliger (lån)
- Forventede lån

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

12.601

13.989

13.697

13.376

13.024

11.100

9.150

7.222

5.331

3.431

3.997

3.725

3.919

4.077

4.219

3.749

3.355

3.035

2.878

2.778

1.544

1.675

1.816

1.957

2.098

2.803

3.508

4.213

4.918

5.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egen trækningsret (ultimo året)

104.958

110.316

115.693

121.199

126.836

157.035

190.761

228.255

269.770

315.579

Administrationsejendom

24.589

25.182

25.722

26.262

26.802

29.502

32.202

34.902

37.602

40.302

Bunden del i alt

163.499

171.416

179.316

190.897

202.554

261.393

323.611

389.625

459.796

529.478

Disponibel del

17.369

11.366

4.916

-4.953

-13.177

-41.127

-43.790

10.366

124.635

264.957
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2016

2017

2018

2019

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Samlet påvirkning af den disponible del af dispositionsfonden

-18.986

-6.003

-6.450

-9.870

-8.224

-3.645

-9.216

9.470

25.256

28.826

Dispositionsfonden pr. lejemålsenhed:
Dispositionsfonden samlede saldo
Disponibel del

13.913

14.060

14.172

14.303

14.567

16.944

21.525

30.769

44.956

61.110

1.336

874

378

-381

-1.014

-3.164

-3.368

797

9.587

20.381
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Oversigt over besluttede tilsagn dispositionsfonden 1.kvartal 2018
Nedenstående tabel viser organisationsbestyrelsens besluttede tilsagn 1. kvartal 2018 – opdelt på pligtmæssige bevillinger, egen støtte og
garantier. Den samlede støtte bevilliget jf. beslutninger i 1. kvartal beløber sig inkl. garantier til i alt 22,6 mio. kr. Hvis der ses bort fra garantier beløber støtten sig til 10,1 mio. kr.
Afdeling

Sag

Disponeret
Pligtmæssige bevillinger

Lønstrupgård

Kapitaltilførsel vedr. fysisk helhedsplan i Lønstrupgård, som
en del af Landsbyggefondens finansieringsskitse

Lønstrupgård

Huslejestøtte på 25 pct., svarer til ca. kr. 1.500.000 pr. år

Lønstrupgård

Hvis Landsbyggefonden ikke godkender huslejestøttesagen:
Driftsstøtte på 100 pct. svarer til ca. 6.100.000 pr. år

200.000
1.515.500
6.063.000
7.778.500

Egen støtte
Støtte til afdelinger
Herlevgårdsvej

Byggeregnskab for fysisk helhedsplan

Lønstrupgård

Egen trækningsret, som en del af Landsbyggefondens finansieringsskitse

250.000
1.980.000

Støtte til udviklingsprojekter
Selskabet

3B’s deltagelse i udviklingsprojekter på energi- og miljøområdet

100.000
2.330.000

Garantier
Hedelyngen
Hørgården 2

Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan

4.500.000

Finansiering af forundersøgelser for nybyggeri på eget og
eksternt areal

650.000
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Store Solvænget

Finansiering af projektering af familieboliger frem til skema B

3.300.000

Sundholmsvej

Totalentreprisekonkurrence

1.000.000

Tranehavegård

Finansiering af udarbejdelse af endelig fysisk helhedsplan

3.000.000
12.450.000

Bevillinger i alt inkl. garantier

22.558.500
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Arbejdskapital
Arbejdskapitalen udgjorde ved udgangen af 2017 18,8 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. var disponible. Når det forventede driftsresultat for 2018
indregnes, viser prognosen for 2018 en ultimo saldo på 22,2 mio. kr.
I prognosen for arbejdskapitalen er et afsat beløb på 800.000 kr. i 2018 til professionalisering af byggeafdelingen til blandt andet kontraktparadigmer udtaget, da disse udgifter ikke forventes afholdt på grund af indgåelse af en administrationsaftale med KAB.
Der er ikke disponeret tilskud i første kvartal 2018. Arbejdskapitalen forventes at være stigende i de kommende år til 26,1 mio. kr. i 2021.

Arbejdskapitalen - 2017-2021
2017
Årets til- og afgang:
Tilgang:
Årets overskud
Opkrævning: 160 kr. pr. lejemålsenhed
Tilgang i alt

2018

2019

Realiseret

2020

2021

Prognose

2.103
0
2.103

2.444
2.072
4.516

0
2.086
2.086

0
2.099
2.099

0
2.109
2.109

-2

0

0

0

0

-42

0

0

0

0

0

0

-388

0

0

-69

-100

-100

-100

-100

0

-104

-104

-104

0

Afgang:
Tilskud mv.:
Samarbejdsaftaler
Tryk af vedligeholdelsesreglementer
Løb Mellem Husene
3B - Sammen mod 2020
Opgavegrupper
Ph.D: Opgavegrupper
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Fremtidens 3B:
Lederudvikling

0

-400

0

0

0

Professionalisering af Byg

-851

0

0

0

0

Specialiseret sagsbehandling indenfor økonomi

-923

0

0

0

0

Analyse om digitalisering og IT

-481

0

0

0

0

Kommunikation og sociale medier

-417

-250

0

0

0

Regnskabsproces

-301

0

0

0

0

0

-250

-500

-500

-500

-3.086

-1.104

-1.092

-704

-600

-983

3.412

994

1.395

1.509

2018

2019

2020

Andet:
Nye initiativer
Afgang i alt
Resultat af til- og afgang

Arbejdskapitalen - 2017-2021
2017
Realiseret
Arbejdskapitalens saldo
Saldo primo

2021

Prognose

19.775

18.792

22.204

23.198

24.593

-983

3.412

994

1.395

1.509

18.792

22.204

23.198

24.593

26.102

Indskud i sideaktiviteter*

1.706

1.706

1.706

1.706

1.706

Anlægsaktiver*

7.031

5.689

5.419

4.906

4.443

Bundet i alt*

8.737

7.395

7.125

6.612

6.149

Resultat af til- og afgang
Saldo ultimo
heraf:
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Disponibel del*

10.055

14.809

16.073

17.982

19.953

* Det bemærkes, at den bundne del af arbejdskapitalen i forbindelse med en administrationsaftale med KAB forventes frigjort i
betydeligt omfang fra og med 2019. De præcise konsekvenser er ikke aftalt endnu med KAB.
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1.3 Investeringsafkast
3B har placeret en meget stor del af sin kapital (ca. 544 mio. kr. pr. 31. marts 2018) i fem investeringsporteføljer.
Nettoafkastet pr. den 31. marts 2018 ser således ud:
Investeringsportefølje

Afkast i 1. kvartal 2018

Afkast i 2017

0,24 pct.

2,49 pct.

Nordea Markets

- 0,05 pct.

1,68 pct.

Nykredit Asset Management

-0,10 pct.

2,87 pct.

Alm. Brand Bank Asset Management

-0,36 pct.

( 1,3 pct. )

Jyske Bank Capital (likviditetsportefølje)

0,10 pct.

I/R

Danske Bank Asset Management

Samlet set er der tale om et acceptabelt afkast i 1. kvartal. 3B måler i forhold til et benchmark (med en korrigeret varighed på tre år), som
består ligeligt af stats- og realkreditobligationer. Benchmark viser et afkast på -0,03 pct. for 1. kvartal 2018.
Investeringsporteføljen hos Alm. Brand Bank er anderledes end de øvrige og vil typisk vinde ved perioder med rentestigninger. Da renterne
globalt igen faldt i løbet af marts måned 2018, har de tre traditionelle porteføljer samt den betydeligt mindre risikofyldte likviditetsportefølje i
Jyske Bank Capital været bedst i dette kvartal.
Administrationen følger fortsat nøje Nordeas performance-udvikling.
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2.1 Beboerklagenævnssager
Grafen viser antal beboerklagenævnssager i 3B i de tre foregående år. I første kvartal 2018 har der kun været én ny beboerklagenævnssag.
I 2017 var antallet af sager på et noget højere niveau end tidligere. Det skyldtes sager vedrørende forbrugsregnskaber i afdeling Egedalsvænge i forbindelse med overgang til individuelle forbrugsregnskaber, der udgør 23 af sagerne fra 2017.
Sagerne fra Egedalsvænge er afsluttet, og Beboerklagenævnet har godkendt 3B’s varme- og vandregnskab i 21 sager. To sager er tabt, idet
beboerklagenævnet har vurderet, at sagerne er indbragt for sent af 3B.
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3.1 Fraflytning
Fraflytningsprocenten på familieboliger ligger stabilt. Den samlede fraflytningsprocent ligger stabilt med en fraflytningsprocent på 9,4 for
2017 samlet set på tværs af alle boligtyper. I første kvartal 2018 var den samlede fraflytning 2,1 pct. - svarende til et årsniveau på 8,4 pct.
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4.1 Rykkere
Statistikken viser, at antal rykkede beboere i 3B er forholdsvis stabilt.
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4.2 Udsættelser
Antallet af udsættelser er stabilt – på et relativt lavt niveau set i forhold til antal boliger i 3B. Som det fremgår, kommer de fleste udsatte beboere fra kommunal anvisning. I første kvartal var der seks udsættelser i 3B.
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5.1 Tomgang
Oversigten viser antal tomgangsdage i 3B’s lejemål. Som det fremgår af grafen er antallet af tomgangsdage i 3B aktuelt lavt.
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6.1 Byggeregnskaber
Tabellen viser rettighed for afslutning af byggeregnskaber samt i hvilket omfang, regnskaberne er afsluttet indenfor budget.
I første kvartal 2018 er der kun afsluttet ét byggeregnskab. Det er et typisk billede, at færre byggeregnskaber afsluttes i årets første kvartal,
da afdelingsregnskaber har førsteprioritet i perioden hos administration og revision.
I 2017 blev 73 pct. afsluttet rettidigt. 77 pct. blev afsluttet indenfor budget, 13 pct. med en overskridelse på under 10 pct.
Byggeregnskabet defineres som afsluttet, når direktionen/organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet. Ved rettidig afslutning forstås,
at regnskabet er godkendt af førnævnte inden for gældende frist, herunder fristforlængelser, til kommunen og/eller Landsbyggefonden.
2017 samlet

1. kvartal 2018

Antal
30

Procentandel

Antal
1

Procentandel

Byggeregnskaber inden for budget
Byggeregnskaber 0-10 pct.
Byggeregnskaber over 10 pct.

23
4

77 pct.
13 pct.

1

100 pct.

3

10 pct.

Antal rettidigt afsluttet
Antal ej rettidigt afsluttet

22
8

73 pct.
27 pct.

1

100 pct.

Byggeregnskaber afsluttet
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7.1 Sygefravær
Nedenstående graf viser udviklingen i 3B’s ansattes korttidssygdom – defineret som en periode under 14 dage. Den stiplede linje viser gennemsnittet for hele perioden (for 3B samlet).
Sygefraværet har været moderat stigende i 1. kvartal til 5,2 pct. – svarende til 3,2 sygedage pr. ansat. Det kan skyldes sæsonudsving, da
sygefraværet typisk er højest i vintermånederne. Ifølge Danmarks Statistik var sygefraværet i kommunerne i 2016 på 5,7 pct. – svarende til
12,9 dage på årsbasis. Der laves ikke branchestatistik for den almene sektor.
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7.2 Personaleomsætning
Første graf viser udviklingen de seneste fire kvartaler – og på næste side ses udviklingen de sidste tre år. Personaleomsætningen er opgjort
som antal fratrådte medarbejdere i kalenderåret i forhold til det samlede (gennemsnitlige) medarbejderantal.
Personaleomsætningen er faldende i 1. kvartal 2018 set i forhold til de foregående kvartaler. I 1. kvartal 2018 fratrådte 9 medarbejdere - svarende til 3,3 pct. Fortsætter udviklingen uændret i resten af 2018, vil det svare til en årlig omsætning på 13,2 pct.
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Nedenstående graf viser udviklingen 2016-2018. Bemærk at 2018-tallet er akkumuleret og derfor for nuværende kun indeholder 1. kvartal.
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Definition af målepunkter
Investeringsafkast
Oversigt over afkastet hos 3B’s investeringsforvaltere. I de fire forvaltede beholdninger forefindes der stort set ’kun’ danske realkreditobligationer.
Beboerklagenævnssager
Beboerklagenævnet er et uafhængigt klageorgan administreret af de enkelte kommuner – hvortil beboere kan rette klager mod 3B og 3B’s
afgørelser. Der er meget få sager hvert kvartal – statistikken er derfor som en sum af nye sager. Der kan være lange sagsbehandlingstider
før afgørelse, men statistikken opdateres løbende med afgørelse af sager påbegyndt i tidligere kvartaler.
Fraflytningsprocent
Fraflytningsprocent opgjort på boligtypekategorier – ældre, ungdoms- og familieboliger.
Tomgang
Oversigt over tomgang i afdelinger dækket af 3B’s dispositionsfond. 3B har traditionelt meget få ledige boliger.
Rykkere
Udviklingen i antal rykkere udsendt - hvert lejemål tæller kun én gang i statistikken, uanset om lejeren evt. er rykket flere gange i perioden.
Udviklingen i rykkere er en tidlig og vigtig indikator på beboernes betalingsmuligheder.
Udsættelser
Oversigt over udviklingen i antal udsættelser opgjort på anvisningskategori ved indflytning.
Byggeregnskaber
Byggeregnskabet defineres som afsluttet, når direktionen/organisationsbestyrelsen har godkendt regnskabet.
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Ved rettidig afslutning, forstås at regnskabet er godkendt af førnævnte inden for gældende frist, herunder fristforlængelser, til kommunen
og/eller Landsbyggefonden.
Sygefravær
Sygefravær er i statistikken opgjort på administrationen og drift – som kortidssygdom. Ledelsen observerer også udviklingen på langtidssygdom, men her vil udsving i en virksomhed på 3B’s størrelse ofte bero på længerevarende sygdom hos enkelte medarbejdere. Bemærk at
der i grafen ovenfor er tale om tendenslinjer, da der ikke er lige mange dage i hver måned.
Personaleomsætning
Antal fratrådte i forhold til antal ansatte.
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PUNKT 11
Indstilling – Deltagelse i tænketanken Demokratisk Erhverv
(B)

Deltagelse i tænketanken Demokratisk Erhverv (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 17. maj 2018
- 9. maj 2018 / Mikkel Warming

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til 3B’s deltagelse som medstifter af tænketanken Demokratisk Erhverv.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B deltager i tænketanken Demokratisk Erhverv.

Problemstilling
3B ønsker som en del af 3B – Sammen mod 2020 at præge vores omverden og arbejde nyskabende for et attraktivt og aktivt beboerdemokrati. Herunder arbejdes med fællesskaber inden for
socialøkonomi og øvrige fællesskaber med demokratisk funderede aktører.

Løsning
Demokratiske erhverv er virksomheder, som er medlemsdemokratiske, det vil sige, hvor medlemmer varetager styringen af organisationen. Dette gælder for 3B og den almene boligsektor generelt, men også virksomheder inden for detailhandel, forsikring, forsyning mv.
Ved at stifte tænketanken Demokratisk Erhverv er det målet at genoplive bevidstheden om erhvervsdemokratiske virksomheders styrker og udvikle nye måder at drive erhvervsdemokratisk
virksomhed på. Samtidig skabes et netværk for institutioner og virksomheder på tværs af brancher,
som kan være til fælles nytte og gavn.
3B og KAB har deltaget i de indledende møder om etablering af netværket samt stiftelsen, og det
vurderes at kunne skabe værdi for 3B at deltage i tænketanken. Det er i den sammenhæng med
KAB aftalt, at 3B deltager i tænketanken på 3B og KAB’s vegne, og at 3B og KAB deler udgifterne
til stiftelsesgebyr og kontingent.
Øvrige deltagere i tænketanken er blandt andet COOP, Logik & Co. og Merkur Bank. En samlet
liste over deltager fra opstartsmødet om tænketanken er vedlagt som bilag 1. Oplæg til vedtægter
for tænketanken er vedlagt som bilag 2.
Tænketankens bestyrelse blev konstitueret efter afholdelse af generalforsamling den 25. april
2018.
1

Økonomi
3B og KAB er i fællesskab benævnt som en ’større virksomhed’ i tænketanken. Større virksomheder har et kontingent på 50.000 kr. om året, hvoraf 3B skal dække 25.000 kr.
Derudover er der et stiftelsesgebyr, som beløber sig til 30.000 kr., hvoraf 3B skal dække 15.000 kr.
Den samlede udgift for 3B er dermed 40.000 kr. i 2018, og herefter 25.000 kr. om året. Midlerne
foreslås dækket af selskabets drift.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil 3B deltage i tænketanken Demokratisk
Erhverv.
Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om tænketankens arbejde.

Bilag
1. Deltagerliste – opstartsmøde om tænketanken Demokratisk Erhverv.
2. Oplæg til vedtægter – Tænketanken Demokratisk Erhverv.
3. Bilag 1 til oplæg til vedtægter – Tænketanken Demokratisk Erhverv.

2

Deltagere i stiftergruppemøde d 31.01.2018
Deltagere
Dagligvarer
Forsikring

Coop

GF Forsikring
LB Foreningen

Håndværk og
Fiskeri

Energi

Logik og Co
Thorup Strand Fiskerlaug
ENIIG

Repræsentant

Mail

Mike Dranov (Foreningsdirektør) og Flemming
Jørgensen (Redaktionschef)

mike.dranov@coop.dk, Flemming.Joergensen@coop.dk

Gunnar Hansen (Bestyrelsesformand)

formanden@gfforsikring.dk

Mikkel Klausen (CSR Chef)

mikl@lb.dk

Balder Johansen (Byggeleder)
Thomas Højrup (Bestyrelsesformand)

Logik@logik.dk
nordstrandconsult@altiboxmail.dk

Martin Romvig (Direktør)
Eva Ryberg (Formand)

mro@eniig.dk

NRGi

Boligforeningen 3B

Steffen Morild (Formand)

Boligforeningen 3B

Mikkel Warming (Chef for social indsatser)

stmo@3b.dk
Miwa@3b.dk

UBS bolig

Iben Koch (Direktør)

IKO@ubsbolig.dk

Finansiel

Merkur Bank

Lars Pehrson (direktør) el. Morten Gunge
(Bestyrelsesformand)

lp@merkur.dk

Forsyning

Danske vandværker

Martin Gertz Andersen (Politisk Chef)

mga@danskevv.dk

Affaldsforeningen

Mikkel Brandrup (Specialkonsulent, Public Affairs)
mb@danskaffaldsforening.dk

KnowledgeWorker

Frederik Petersen (Direktør)

fp@knowledgeworker.dk

Rabotnik
Analyse og Tal

Rune Bødker (Ejerrepræsentant)
Maj Baltzarsen (Ejerrepræsentant)

rb@rabotnik.coop
maj@ogtal.dk

Kooperationen
Demokratisk

Susanne Westhausen (Direktør)

sw@kooperationen.dk

eva@evaryberg.dk

Bolig

Konsulent og
medier

Foreninger

Erhvervsnetværk

Anders Ehlers (Næstformand)

ae@ehlersadvokatfirma.dk

I alt
Projektsekretariat

Associerede medlemmer
Dansk Energi
KAB
ARLA
Forenet Kredit
Thise Mejeri

Andreas Pinstrup Jørgensen
Magnus Skovrind Pedersen
Frederikke Nayberg

andreas@demokratisk.dk
magnus@demokratisk.dk
frederikke@demokratisk.dk

Eva Tinkær (Kommunikationschef)
Jens Elmelund (Direktør)
Jan Toft Nørgaard (Næstformand)
Nina Smith (Formand)
Karen Wammen (Udviklingschef)
Poul Pedersen (Direktør)

eti@danskenergi.dk
jes@kab-bolig.dk
Jan.toft.norgaard@arlafoods.com
nsmith@econ.au.dk
klw@forenetkredit.dk
poul.pedersen@thise.dk

Bilag 1

De erhvervsdemokratiske principper
Frit og ligeværdigt medlemskab
Demokratiske virksomheder er organisationer, der er åbne for alle, som vil benytte sig af deres ydelser,
og som er villige til at bidrage aktivt til udviklingen af organisationen.
Demokratisk medlemskontrol
Demokratiske virksomheder kontrolleres af sine medlemmer. Medlemmerne deltager aktivt i at
fastlægge politikker og træffe beslutninger. Valgte repræsentanter står til ansvar overfor medlemmerne.
Princippet om et medlem en stemme vejer tung.
Medlemmernes økonomiske deltagelse
Medlemmerne bidrager på en retfærdig måde til og kontrollerer virksomhedens økonomi på
demokratisk vis.
Selvstændighed og uafhængighed
Demokratiske virksomheder er selvstændige og uafhængige organisationer, som styres af
medlemmerne. Indgås der aftaler med andre organisationer, herunder offentlige myndigheder eller
rejses der kapital fra eksterne investorer, sker det på vilkår, der sikrer medlemmerne demokratisk
styring og kontrol og bevarer den demokratiske virksomheds uafhængighed og handlefrihed.
Uddannelse, oplysning og information
Demokratiske virksomheder stiller uddannelse og viden til rådighed for medlemmerne, valgte
repræsentanter, ledere og ansatte sådan, at de kan bidrage effektivt til udviklingen af deres
virksomheder.
Samarbejde mellem demokratiske virksomheder
Demokratiske virksomheder varetager medlemmernes interesser og fremmer den demokratiske
bevægelse mest effektivt ved at arbejde sammen. Gerne i lokale, regionale, nationale og internationale
organisationer.
Interesse for samfundet
Demokratiske virksomheder arbejder for en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet gennem politikker
vedtaget af medlemmerne.
Ovenstående afspejler den internationale forståelse af demokratiske virksomheder som senest udtrykt
af ICA.coop

