
































ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16

Boligselskab Administrator Tilsynsførende kommune
Fyns Almennyttige Boligselskab Odense Kommune

Vestre Stationsvej 5 Nørregade 36 - 38
5000 Odense C 5000 Odense C

Tlf. 63 12 56 00 Tlf. 66 13 13 72

Vejledning

Noter Spørgsmål Sæt kryds
Ja Nej Irrelevant

Boligorganisationen
1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammen-

holdt med byggeaktivitetens omfang set over de
seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt ud-
gifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance X

2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt
eller ændret X

3. Er der foretaget opskrivning på aktiver X
4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller

likviditetsproblemer som følge af:
a. investeringer (herunder projekteteringsudgifter) X
b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller ga-

rantistillelse til afdelinger X
c. løbende retsager X
d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser

(herunder afdelingernes forpligtelser), veksler, leje-
og leasingkontrakter eller andre væsentlige økono-
miske forpligtelser X

e. andre forhold X
5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden/hen-

læggelseskontoen til dækning af afdelingers tab
1. som følge af lejeledighed X

6. Er forfaldne ydelser betalt for sent X
7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soli-

ditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt
der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorgani-
sationens forpligtelser, herunder normal afvikling
af mellemregningsgæld til afdelinger X

8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begiven-
heder af betydning for bedømmelsen af økonomien X

Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til
under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen
"Irrelevant".



ALMENE BOLIGORGANISATIONER S P Ø R G E S K E M A Regnskabsperiode: 2015/16

Noter Spørgsmål Sæt kryds
Ja Nej Irrelevant

Afdelinger
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 X

2. b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering X
10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder X
11. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likvi-

ditetsproblemer som følge af:
a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast

ejendom X
b. løbende retsager X
c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum

(skema B) for ejendomme under opførelse X
d. aktiverede projekteringsudgifter X
e. udestående fordringer, herunder udlån til boligor-

ganisationen eller andre debitorer X
f. andre forhold X

3. 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæg-
gelser skønnes utilstrækkelige i relation til de for-
ventede fremtidige udgifter vedrørende
a. Planlagt og peiodisk vedligeholdelse og fornyelse X
b. Istandsættelse ved fraflytning X
c. Tab ved fraflytning X

13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uom-
tvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte X
midler



FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB

NOTER TIL SPØRGESKEMA FOR ÅRET 2015/16

Note 1
Der er anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingernes tab som følge af

lejeledighed for samlet DKK 1.864.239.

Note 2
Underskudssaldi:
Afdeling 1 51.389
Afdeling 9 76.781
Afdeling 87 9.593

137.763

Underfinansiering forbedringsarbejder:
Afdeling 1 544.485
Afdeling 2 948.704
Afdeling 3 1.014.372
Afdeling 4 1.593.865
Afdeling 5 36.889
Afdeling 6 31.087
Afdeling 8 295.319
Afdeling 11 6.365.247
Afdeling 12 15.725.321
Afdeling 14 12.978.821
Afdeling 15 10.273.343
Afdeling 16 3.567.401
Afdeling 17 8.130.053
Afdeling 19 3.644.793
Afdeling 20 929.071
Afdeling 21 4.886.468
Afdeling 22 2.178.965
Afdeling 23 2.508.565
Afdeling 24 26.279
Afdeling 25 2.135.868
Afdeling 26 921.141
Afdeling 27 3.068.412
Afdeling 29 776.161
Afdeling 31 3.105.781
Afdeling 32 611.285
Afdeling 33 453.137
Afdeling 34 42.024.143
Afdeling 35 8.477.570
Afdeling 36 260.813
Afdeling 37 462.004.215
Afdeling 40 2.852.746
Afdeling 41 1.699.410
Afdeling 45 718.671
Afdeling 46 2.606.859
Afdeling 47 150.219
Afdeling 49 4.687.487
Afdeling 50 176.211
Afdeling 51 11.713.945
Afdeling 52 504.930
Overført til næste side 624.628.052



FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB

NOTER TIL SPØRGESKEMA FOR ÅRET 2015/16 - Fortsat

Note 2 - Fortsat
Overført fra forrige side 624.628.052
Afdeling 53 185.905
Afdeling 54 916.367
Afdeling 55 79.572
Afdeling 56 797.339
Afdeling 61 818.057
Afdeling 62 706.509
Afdeling 63 29.207
Afdeling 65 1.659.589
Afdeling 66 375.002
Afdeling 68 192.360
Afdeling 69 521.989
Afdeling 70 1.476.833
Afdeling 71 27.908
Afdeling 74 516.940
Afdeling 75 1.300.125
Afdeling 76 82.196
Afdeling 78 1.283.270
Afdeling 82 751.961
Afdeling 84 12.498.529
Afdeling 90 137.469
Afdeling 93 33.892

649.019.069

Ovenstående underfinansieringer på forbedringsarbejder afvikles i overensstemmelse
med reglerne herom.

Underfinansiering anskaffelsessum:
Afdeling 26 337.686
Afdeling 93 398.894

736.580

Note 3
Utilstrækkelige henlæggelser på konto 402 Istandsættelse ved fraflytninger i afdeling:
1, 70 og 88
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Direktørens påtegning: Bestyrelsens påtegning (formand):

Odense, den 24. november 2016

Odense, den 24. november 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Cvr.nr.: 33771231

Line Hedam Mette Holy Jørgensen
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Uafhængig revisors erklæring om spørgeskema

Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Fyns Almennyttige Boligselskab for
regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Spørgeskemaet udarbejdes efter bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 1540 af 16. december 2013.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed.

Besvarelsen af spørgeskemaet er udarbejdet for at give tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden mulighed for at
vurdere, om der er særlige regnskabsmæssige forhold for Fyns Almennyttige Boligselskab for regnskabsåret 1. juli 2015
til 30. juni 2016 og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

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

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at spørgeskemaet er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 3 til bekendtgørelse om drift af
almene boliger mv. nr. 1540 af 16. december 2013, og at besvarelsen af spørgeskemaet er i overensstemmelse med
boligorganisationens registreringer.

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

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

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

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors
etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Vi har tilrettelagt vores undersøgelser på grundlag af vores kendskab til boligorganisationens forhold, herunder
boligorganisationens interne kontrol. Vores undersøgelser har omfattet forespørgsler til selskabets ledelse og
medarbejdere samt analytiske handlinger. Ved vores undersøgelser har vi vurderet, om besvarelsen af spørgeskemaet er
i overensstemmelse med de revisionsbeviser, vi har indhentet i forbindelse med vores revision af årsregnskaberne for
2015/16. 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.

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.


