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Udoifter
Ordlnr¡c udollïor

105 t@
Ofbntllor oo end¡¡ frrte udglfbr

348 348

't06

107

109
110
111

Ejcndomsskatter
2 Vandafgift
3 Renovation

Foreikringer
Ejendommens energiforbrug :

1. El

3. Målerservioe
Adminl¡tration:

4 l.Administrationsbidrag
2. Bidrag til dispositionsfonden,

Afdelingene pligtmæsige bidrag
til dispositionsfonden:

2. G-indskud

Oñenüigo og endrc fe¡!¡ udgiftcr i elt

V¡rl¡ble udqifbr
5 Rcnholdelse
6 Almindelig vedligeholdelse
7 Plenlagû og periodisk ved-

ligeholdelse og fomyelser:
f . Afholdte udgifrer
2. DËlcket af henlæggelse, konto 401

lstandsætteleE vEd fraflytning:
L Afholdte udgifter A-ordning
2. Dækket af henlæggelse, konto 402

I Særlige aktiviteter:
1. Vaskeri
3. Selskabslokaler

I Diveree udgifter

Vari¡ble udgiftsr i alt

Hcnlæooel¡er

17 Henlæggelse, planlagû og periodisk

vcdligeholdelse
18 lstandsættclse ved fraf,ytning, A-ordning:
20 Tab ved fraflytninger

Henbggelrer i elt
Ordlnrre udgifbr i elt

760

246

2U
148

114

82

'1.882

.1,682

1.f 01

2'|'0

62

711

253

209

140

1õ4

u

717

r50

1.212
210

1

112

113

114
f15
116

117

118

119

120

121
123

124.920
82.000

577,080
-577.080

68.049
€6.(X9

481

0

2.720 2.674

767

218

144

144

1.O¡fg

-1.043

141

-141

28

t6

1.177 1.161

33

27

1,123

5.608 5.808
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125

126

130

131

Ekrürordlnrn udoll!¡r
Ydelscr vcdr. lån til forbedringsarbcjder mv. :

1. Afdrag, konto 303.1

2, Renter
2. Bidrag

Afskrivning på forbedrirgsarbejder mv. :

1. Afskrivning, konto 303.1
Tab ved fraflytninger:

1. Tab på fraflyttere
2. Dækket af henlæggelser, konto 405
3. Dækket af dispositionsfonden

Andre renter:
3. Diverse renter

10 Konektionertidligere år

Ek¡trrordinar udglfrer i alt
Udgifrer i alt

Aretg ovcrskud, der anvendes til:
Eketraordinær afskdvning, konlo 303

131.229
396.625
4.457

40.991
-39.483
-1.508

907 910

990 1.020

6.598 6.026

0.598 6.626

77

40
.40

0

6

l0¡1

40

40
0

€

0134

14CI
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lndtæqter

201

202 11

203
I
E

206 12

Ordln¡rc lndtaoter
Boligafgifter og lejer
L Beboelse
1.1 Modemiseringer, individuelle
4. lnstitution
6. Garager
9. Mcrleje

Renter
Andre ordinære indtægten

2. lndtægter vaskeri
4. lndtægte¡ møde-l selskabslokale

Ordlnaro indtrgter i alt

Ek¡tnordln¡¡e lndt¡qbr
Korrektioner tidligere år

lndtegûar i alt

5.988.216
113.469
il4.524

1.875
-107.383

5.989

78

546

0
-107

21

5,988

117

545

0

-107

0

80

3

70

¿

6.598 6.626

6.598 6.628

00
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Aktlver

301

303

305

fi7

Anlrqsakt¡vor

13 Ejcndommens angkaffeþessum
14 Forbedringsarbcjdcr mv.:

1. Forbedringsarbejder mv.

Anbgneküver I elt

Om¡atnlnarekllve r

Tilgodehavenden
15 1. Bolþafgifter
21 3, Uahlutt€t varmeregnskab
16 4. Fraf,þinger (heraf til

inka¡¡o kr. 0)

6. Andrc dcbitorer
7. Forudbetalte udgifler

L¡hrlde bcholdninger:
1. lGesebholdning
3. Tilgodehavende hoe

bollgorganirationen

Om¡rtnlnguktivcr ialt
Adlver i elt

s.505

1

4.956
799.612

0

29.577
49.320

19.404

6
736

2
139
1g

4.157

23.861

o
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Passiver

Henboo¡lr¡r l¡fdsllnocnc oprÞ¡rinol
401 17

402 18

40É19
405 20

409
410
411

413

414

Planlagt og periodisk vedlige.
holdelse og fornyelser
letandsætelse ved fraflytning, A-ordning
lndvendig vedligeholdelse, &ordning
Tab vcd fraflytninger

Henleggelser lalt

Lenofr¡¡tet dæld

Fin¡n¡lering ef anrkaffel¡e¡¡um:
Beboerindgkud
l(apitaltilskud til lejlig heder for mindstbem idlede
Afskrivningskonto

Fln¡n¡i¡ring af an*afirl¡e¡¡um i alt

Andre realkreditlån:
1 . Forbedrlngearbeider

Andre beboerindskud

Lrngfrietet g¡ld I alt

Kortfrigûet orld
2l Uafsluttet varmeregnskab
22 Skyldige omkoalninger

Forudbetalte boligafgifter
Anden kortfristet gæld:

5. Anden kortfristet gæld

Kortfri¡bt gæld i alt
Pa¡siver I alt

3.245
360

14

49

3,658

u1
1.422
3.742

5.505

12.697
707

18,809

1.394

23.861

99t
301

I

93

419
421
423
426
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Afdol 2

2 107 Vend¡fqift
100 Vandafgifr

3 r0¡ B¡ngnüso
100 Dagrenovation
300 Anden renovation

1 10õ ilettok¡pitrludElfbr

10õ B€boerbetallrg vedr. afoiklede priodteter:

I 00 Ovcrfød til diepositionsfonden
2ül OvErfød til Ladsdispoeitionsfondcn

253246

348 348

2U 269

468 62

19

828

E

I
3

I
23

1
l9
14

0

0

10

1

40

4 112 Adminlrtnüon¡bldno
Grundbidra g, 123 leiemålsenheder a kr. 3.806

Tillæosvdelser:
Vermeregnekab, ll7 leiemål a kr. 158

rr4 Fdslslg!¡e
1 00 Løn m.m., ejendornsfunktionærer
400 Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer
41 0 Telefon, ejendomsfunktionærer
420 Kurscr
490 Diverse
ã00 Trappevask
510 Vinducspolering
530 Rengøring
340 Snebekæmpelse
550 Renhold af fortov
600 Skadedyrcbekæmpelse
820 Kontorhold eiendomskontor
830 lT ejendomskontor
950 Vcdllgcholdelse udenomsarealer

18

481486

6

õ46

0
I
6

0

81

I
al
11

7

ã
20

1

0

717767
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Afdeli

6 rfs
1 1 0 Terræn, konstruktion
120 Terræn, teknisk anlæg
130 Tenæn, inventar
140 Tenæn, bePlantning

220 Bygning, klimaskærm, facade

250 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper

260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte mm

310 Bygning, bolig/erhverv, konstruktion og inventar

320 Bygning, bolig/erhvarv, tekn. Anlæg/installationer

410 Bygnirg, fælles, indvendig

51 0 Bygning, teknisk anlæg/installation, afløb

520 Bygning, teknisk anlæg/installation, el og belysning

530 Bygning, teknisk anlæg/installation, gas

540 Bygning, teknisk anlæg/installation, vand

550 Bygning, teknisk anlæg/installation, verme

560 Bygning, teknisk anlæglinstallation, vaskeri, fælles

580 Bygning, teknisk anlæg/installation, øvrige

610 Materiel, kørende
620 Materiel, andet

116 Planlaot oa Periodisk ved:
lioeholdelge oo fomvelseq

120 Tcrræn, teknisk anlæg
130 Terræn, inventar
140 Terræn, bePlantning

210 Bygning, klimagkærm, fundament

220 Bygning, klimaskærm, facade

230 BYgning, klimaskærm, tag

250 Bygning, klimaskeerm, trapper og ramper

260 Bygning, klimaskærm,døte, vinduer, porte mm

310 Bygning, bolig/erhverv, konstruktion og inventar

320 Bygning, boliglerhverv, tekn- Anlæg/installationer

410 Bygning, fælles, indvendig

5 1 0 Bygning, tekn¡sk anlæg/installation, afløb

540 Bygning, teknisk anlæg/installation, vand

550 Bygning, teknisk anlæg/i nstallation, verme

560 Bygning, teknisk anlægiinstallation, vaskeri, f¿elles

580 Bygning, teknisk anlæg/installation, øvrige

620 Materiel, andet

401 Dækket af tidligere henlæggebe

248 159

7

541

15

50

40

35

83

0

75

200

155

371

15

10

60

26

7

0

195

0
50

1õ

9B

7

49

200

0

299

l5
l0
60

7

0

13

25

1.682

-1.682

1.043
-1.043
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Afdel

r0 13{

11 202

12 200

I l18 È¡rliqe akt¡vitetsr

t00 V¡tksri:
100 Tilsyn og rengøring
110 Reparation af maskiner
160 Veskekort
190 Diverse

203 200Indtægter

Netto vaskeri

300 Sel¡kabalokaler:

300 Rengøring, optælling mm.
310 Reparation, vedligeholdelse
320 Service, inventar
370 Varme

203 400 Indtægter mñ-l solskabslokale

Netto møde-/ eebkabslokaler

119 Diver¡c udoifbr
200 Afdel ingebcetyrelses udg ifter
440 Telefon elevator
500 Annoncer
000 Bebocnaktiviteter
900 Diverse
950 Uforudsigelige udgiftsstigninger

22

25

1

5

27
-3

33

{0
-47

3

17

2

5

16

-2

I
6

2g

I
6

10

1s0

Kornküoner vsdronndc tidllqen åf
Kopiering 2015
Reguleñng forcikring 2014+2015
Faktura l¡a2015

Kopiering 2015, selvrisko 20f 4 m,m.

Renûer

1. Rentc af mellemrcgning med

bo ligorganisationen, O,1 go/o

Kon¡küoner vedr¡rende $dlloerc år
Regulering vermer€gnskab 201 5 m.m.
lndgået på üdligere afskevno fordringer
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13 301 EiendomFens an¡kafrelsessum

Primoaaldo

Kontant ejendomsværdi

Heraf grundværdi

11 303 Forbedrlnqsgrbeider:

Vlnducr

Primosaldo
+ forbedringsarbeider i året

125 Arets afdrag

Faldst¡mmer

Primoealdo
126 Arets afskrivning
140 Ekstraordinær afskrivning

VermecsntÍel

Primosaldo
+ forbedringsarbejder i året

125 Arets rfdrag
140 Ekstraordinær afskrivning

Kekkcn¡¡oer

Primosaldo
+ forbedringsarbejder i året

125 Arets afdrag

Køkkcn¡aoer ã116

Primosaldo
+ forbadringsarbejder i året

126 Á'rets afskrivning

$tio¡trenoe

Primosaldo
+ forbedrlngsarbejder i âret

140 Ekstraordinær afskrivning

5.505

116,æ0

22.950

f 1.513

0
-292

11.221

684
-3Er

0

782
604
.10

0
229
-50

179

0
0

r3.899

303

820

0
820

0
0

Forbcdringrarbcfder I alt
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15 305 Bollo¡foifbr
Bcboera

rt 8t¡¡

l7 rot

116

120

Fnflvtnlnoer
Frafly{tcde bcboere

Hrnboq¡l¡o ül olenlrot os oeriodlrk
vedlloeholdebe oq lomvelrer
Primo¡aldo
Anvendt

Saldo før henlæggelse
Areta hcnlæggclce

2.589

1.981

3.245

lE 102 lstendsættelse ved frallvtnins. A-ordnlnq

Primosaldo
121 Arets henlæggelse
117 Anvendt
4A Overført til istandsættelee ved fraflyfiing

19 t04 lgt¡nd¡attclse ved fraflvtniejil. B-ordnino

Pdmosaldo
403 Overført fra fælleskonto

20 r[06 T¡b vqg!_fr¡ffvhinaer

Primosaldo
123 Arets henlæggelse
130 Anvendt

21 Forbruosregnskaber:

Varmercgnrk¡b, rkaring pr. 31. deccmbcr

Uaf¡luttet varmereanskab:

419.100 Opkrævet a conto
305.300 Forbrug

22 121 Skvldio¡ omko¡tnlnqer
Diverse kraditorer
Feriepengeforpl igtelse

340
208

-198

0

350

14

0

6E

0
-17

891
-738

255
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Adml n l¡trationspåteonino

Glostrup, den 6. a9nl2017
Pootf un ktio n- 

:, :;,y, 
o*el s-Boli gforen i ns/&^ffi-

direktør

llln u¡flrrnolae revlrorr revirion¡oåbonino

Tll rldcllngrn og ovcrrt¡ myndighed i Logeforenlngens Bollger

Revl¡lonspåtegning på årrregnskabet

Konklu¡lon

Vl har revideret årsrcgnskabet for den almene boligorganisation Lægeforeningens Boliger,

efdeling 2, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter
resultatopgsrelse, balance og noter.
Arcragnekabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almane boligorganieationers reg nskabsaflæggelse.

Det er vorcs opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdellngens aktiver,
pardver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af afdelingcns
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om

almene boligcr og ddftsbekendtgorelsens krav tilalmene boligorganisationert
regnskabsaflæggelsc.

Grundl¡g for konklu¡lon

Vi har udført vores r€vision i overensstemmelse med internationale standardcr om rcvision
og de yderligcre krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet

revisionen udføree på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene
boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav €r nærmere beskrevet i

revisionapåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'. V¡ er
uafhængige af boligorganisationen ioverensstemmelse med internationale etieke regler for
revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmerk, ligesom
vihar opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold tildisse regler og krav. Det er vores
opfattelee, et det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konkluslon.

F¡urnhrvelr ¡f forhold vedrerende revi¡lonen

Afdelingen har i overensstemmelse med lov om alrnene boliger og driñsbekendtgøreleens
krav til almene bollgorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget godkendte budgetter
som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af
ârsrcgnskabet, ikke været underlagt revision.

Side 12 af 14 0044-2017/LES



Lcdcl¡cnr anlvlt for ånarcgn¡kabct

Ledeleen har angvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

ovefpnsstemmelse med lov om almcne boliger og drifrsbekendtgørelsens krav til almene

boligorganisetioners regnekabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansveret for den interne

kontrol, som ledelsen enser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab udcn væsentlig

fejlinformation, uân3et om denne skyldes besvigelser eller fejl'

Ved udarbeidelsen af årsregnskabet Er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingcns evne til

at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er reþvant;

semt at udarbelde årsregnska-bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat dñft,

medmlndrc ledelsan enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke

har andet reali¡tisk alternativ end at gøre dette.

Rcvbor¡ ¡ntvrr for rovlrloncn af årurugnckabct

Vors¡ mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om åsregnskabet som hclhed cr uden

væsonlig feilinformation, uanset om denne skyldes besvþelser eller fcil, og at efgiv€ €n

revlaionsþtãgning med en konklugion. Høj grad af sikkerhed er et høit niveau af sikkerhcd,

mCn Cr ikkc en garantifor, at en revision, der udførse ioverengstcmmelse med

intemationele atãndarder om revision og de yderligere krav, dór er gældendc i Danmark,

iamt god offen¡ig revisionsskik, if. revisionsinstruks for almene boligorganisatbner, altid vil

afd;ñfs væocntÍg fejlinformation, når sådan findes. FejlinÍormationcr kan opstå som følgc

ãt Uesvigetsar ellei tril og kan betragtes som væsentl¡ge, hvie det med rimelþhed kan

fowcntõ, at de enkcitviJelbr samlet har indflydelse på de økonomiske beslutningcr, ¡om

regn3þbsbrugems træffer på grundlag af årsregnskabet'

Som lcd i cn rcvision, der udføres i overensstemmelse med intemationele standarder om

rcvision og ds ydedigore krav, der cr gældende i Danmark, samt god ofientlig rcvigionsgldk,

¡. rrvlrton-oln¡tru¡s fãr ahenc boligorganisationcr, forctager vi faglige wrdcringor og
-opretholder 

profrreionel skepaie under revisionen. Herudoven

ldentificerer og vurderer vi ¡isikoen for væsentlþ fejlinformation i årsregnskabet, uanset

om denne stylOcs besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som

rcakt¡on på disse ñsici eámt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at

Aanne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig

rqi¡"toñtt.t¡oniorårsaget af besvigelser er høiere end ved væsentlig fejlinformation

forârsagct af feJl, idet [esvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,

beviddã udcladelger, vildledning etler tilsidesættelsê af intern kontrol'

Opnår vi forståelge af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne

udforms rcvisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men ikke for at

kunne udtrykke en konklu-sion om effektiviteten af boligorganisationcns internc kontrol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 6r anvendt af ledelsen, er passende,

¡amt om de regnskabsmæssi-ge skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har

udarbcjdct, cr rimelige.
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. Konkludersr vi, om lcdels€ns udarbejdelse af ånregnskabct på grundlag af
rcgnrkabeprincippet om fortsat drift er passende, samt om dcr på grundleg af dct
opnåade revieionsbsvig er væsentlig usikkerhed forþr¡ndet mcd begivcnheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte drifren, Hvie vi
konkludcrer, at der er en væBentlig usikkerhetl, skal vi i voreg revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis eådanne oplysninger ikkc
cr tilstrækkelige, modificcre vorss konklusion. Vorcs konklugioner er baserut på dct
ravi¡lonsbovis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidiga
bcAivenhedcr cllerforhold kan dog medfør€, at aftelingen ikke længera kan fortsætte
drifran.

. Tager vi stilling til dcn samlede præeentation, struktur og intlhold af ârsregnskebct,
herunder notc-oplysningeme, eamt om årsregnskabet aFpojler de underliggcndc
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der glvee et retvisende billede
hcraf.

M kommunikerer med den øvergte ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidrmæssige placcring af revisionen samt b€tydel¡go revisionEmcsssige obrervationer,
hcrundcreventuelle bctydelþe mangler i intem kontrol, som vi identificemr undsr
rcvision€n.

Erklrrlng I henhold til enden lovgivning og øvrlg rcgulering

Udtrl¡lr om furldlrk.krlü¡k ¡¡vl¡lon og tp.Fommellghcd

Lcdcl¡cn cr ansvarlig for, at de dispoeitioner, der er omfattet af rcAnskabsaflæggelaen, er i

overen¡¡tsmmcl¡s med love og andre for¡krtfrer samt med indgåede afraler og sædvanlig
prakei¡; og at der er traget ekyldigrt hensyn tilkravet om spilruommclighed ved forvaltningen
af dc midlcr og driftcn af afdelingen, der er omfattet ef årsregnskebct.

I tilknyûning til vores revision af årcregnskabet er det i overcngstcmmelsc med god offentlig
revisionsskik vores ensvar at udvælge relevante emnertil eåveljuridisk-kritick revigion ¡om
rpvi¡lon af sparsommelighedsaspektet. Ved juridirk-kdtisk revision afterprøver vi med høJ

grad af sikkcrhsd for de udvalgte emn6r, om de dispositioner, der ar omfattet af
rcgnskabsaflaggclsen, er iovarcnsstemmelse mcd love og andre forskrifrer s¡mt med
indgårde afralar og sædvanlig praksis. I relation til spar¡ommclighedsaspektet wrderer vl
mcd høi grad af sikkerhed, om de undersøgte systemcr. proaesser cller diapoeitioner
unda¡¡tøttcr sp¡rsommelþhed ved forvaltninçn af dc midler og drifren af afdelingen, der er
omfattct af årarcgn skabct.

Hvi¡ vi på grundlq af dct udførte arbejde konkltderer. at der er enl€dning til væsentligc
kdtickc bcmarkninger, skal vi rapportere herom.

M har ingen vaeentlige kritiske bcmærkninger at rapporterc iden forbindclse.

København, den 6. agil20fl
AlbJerg
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