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Indledning og opsummering
Vi har afsluttet revisionen af årsregnskaberne for 2020 for Østjysk Bolig (Østjysk 
Boligadministration) med tilhørende afdelinger og opsummerer vores observationer i denne 
revisionsrapportering

Vi fremlægger vores revisionsrapportering side 1 - 39 for 2020-revisionen for bestyrelsen. Vi gør opmærksom på 
følgende hovedbudskaber i rapporteringen:Kvalitet i revisionen er vores 

førsteprioritet. Vi planlægger og 
udfører vores revision for at sikre, at vi 
har fokus på de mest væsentlige og 
risikofyldte forretningsområder og 
administrative funktioner, der har 
betydning for årsregnskaberne.

Advokatundersøgelse og 
besvigelser

Efter ønske fra Tilsynet er der 
gennemført advokatundersøgelse 

af Kromann Reumert og Deloitte, der 
har ført til mistanke om besvigelser og 

uregelmæssigheder i 
driften/administrationen af 

boligforeningen. Ekstraordinære 
omkostninger til advokatundersøgelser 

udgør 8,6 mio. kr. og betales af 
Østjysk Bolig.

Som følge af resultaterne i 
undersøgelsen har tilsynet truffet 

beslutning om udskiftning af ledelse og 
repræsentantskabet har truffet 
beslutning om indsættelse af ny 

revisor.

Egenkontrol og 
forvaltningsrevision

Der er ikke udarbejdet notat 
om forvaltningsrevision og 
egenkontrol. Østjysk Bolig 

udarbejder dette 
fremadrettet.

Udbud af renholdelse og 
vinterarbejde 2021 har vist 

væsentlige besparelser i 
forhold til tidligere års 

kontrakter.

Udlån til afdelinger mv.
Ordinære udlån til 

afdelinger udgør 33.715 
t.kr. pr. 31.12.2020 mod 
8.714 t.kr. pr. 31.12.2019 

og er efter vores opfattelse i 
overensstemmelse med 

gældende regler.
Det er bestyrelsens mål at 

nedbringe disse udlån.

Dispositionsfond
Den forventede udvikling i 

dispositionsfonden er 
kritisk, idet midlerne i 

dispositionsfonden 
forventes at være på et lavt 

niveau i en årrække - og 
dermed har Østjysk Bolig en 
yderst begrænset stødpude 

til at imødekomme 
uforudsete udviklinger.

Forretningsgange og 
interne kontroller 
Beskrivelserne af 

forretningsgange er 
mangelfulde og skal 

udbygges. Tilsvarende 
har det interne 

kontrolmiljø været 
utilstrækkeligt og skal i 

fremtiden skærpes 
væsentligt.

Forsinket 
regnskabsaflæggelse 
Lejerbo blev 12/4-2021 
indsat som midlertidig 

administrator for Østjysk 
Bolig. Der er siden foretaget 

et større afklarings- og 
oprydningsarbejde, ligesom 
der er afdækket flere fejl og 

uhensigtsmæssigheder i 
tidligere års administration.

Erklæring på 
årsregnskaberne

Vi afgiver en 
revisorerklæring uden 
forbehold, men med 

fremhævelser og 
kritisk udtalelse på 

hovedselskabet og øvrige 
afdelinger med undtagelse 

af afdeling 3, hvor der 
tages forbehold for 

anskaffelsessummen.
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Konklusion på revisionen
Vi afgiver en revisorerklæring uden forbehold, men med fremhævelser og kritisk 
udtalelse på hovedselskabet

Konklusion

Årsregnskabet for hovedselskabet udviser følgende:

Regnskabstallene er påvirket af advokatundersøgelse 
udført af Kromann Reumert og Deloitte, den 
igangværende sag om mistanke om besvigelser samt 
afklaring- og oprydning i forbindelse med, at Lejerbo er 
indsat som administrator. Dette har resulteret i en 
række efterposteringer siden juni 2021 og frem til 
30.11.2021. Samlet er der foretaget efterposteringer, 
der netto udgør 12.704 t.kr. (debet/meromkostninger).

Vi har desuden gennemlæst årsberetningen for at påse, 
at informationerne i årsberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskaberne og de 
informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i 
forbindelse med vores revision. 

Vi har afsluttet vores revision af 
årsregnskaberne for 2020 for Østjysk 
og tilhørende afdelinger, som ledelsen 
har udarbejdet med en række 
bemærkninger, som er anført længere 
omme.

Vi har forespurgt ledelsen om 
eventuelle begivenheder indtruffet efter 
balancedagen. Der er intet at 
rapportere med indflydelse på 
revisionen udover den igangværende 
erstatningssager som følge af mistanke 
besvigelser.

Vi har ikke konstateret ikke-
korrigerede fejl i forbindelse med vores 
revision i hovedselskabet.

Som krævet ved lov erklærer vi, at vi
opfylder lovgivningens krav til 
uafhængighed, og at vi under vores 
revision har modtaget alle de 
oplysninger, vi har anmodet om.

Vi forventer at påtegne 
årsregnskaberne uden forbehold, men 
med fremhævelser og kritisk udtalelse i 
hovedselskabet.

Kritisk udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision

Vi har i henhold til standarderne for offentlig revision 
(SOR) gennemgået udvalgte områder inden for 
boligforeningens forvaltning og foretaget revision af 
udvalgte områder med henblik på at foretage 
forvaltnings- og juridisk-kritisk revision. Der er 
konstateret dispositioner i strid med lovgivningen og en 
uhensigtsmæssig styring af boligforeningen. På den 
baggrund har vi afgivet kritisk udtalelse vedrørende 
den udførte juridisk-kritiske revision og 
forvaltningsrevision.

t.kr.
Hovedselskab

2020 2019

Resultat (11.862) (2.043)

Aktiver 171.423 159.570 

Egenkapital 10.559 28.635
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Konklusion på revisionen
Vi afgiver en revisorerklæring uden forbehold, men med fremhævelser og kritisk 
udtalelse med undtagelse af afdelingsregnskabet i afdeling 3, hvor vi tager forbehold

Konklusion

Hvis organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaberne i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskaberne med en revisorerklæring uden forbehold 
men med fremhævelser og kritisk udtalelse.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Østjysk Bolig har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligforeningens regnskabsaflæggelse medtaget 
de af boligforeningens godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været 
underlagt revision.

Overtrædelse af bogføringsloven i hovedselskabet samt afdeling 3, 6, 23, 77, 78, 85 og 87

Boligforeningen har undladt at dokumentere visse bogføringsposteringer med underliggende dokumentation, hvilket er i strid med bogføringsloven, hvorved 
den tidligere ledelse kan ifalde ansvar.

Andre rapporteringsforpligtelser

Som følge af dispositioner i strid med lovgivningen og uhensigtsmæssig økonomisk styring har vi afgivet kritisk udtalelse om udførte juridisk-kritiske revision 
og forvaltningsrevision.

Forbehold for anskaffelsessummen i afdelingsregnskabet for afdeling 3

Det er konstateret, at der er bogført udgifter af privatlignende karakter på byggesagen i afdeling 3. Byggesagen blev afsluttet i 2018. Med henvisning til 
advokatundersøgelsen er anskaffelsessummen sandsynligvis 1,7 mio. kr. for høj. Ved endelig afklaring af forholdene er der også behov for en revurdering af 
finansieringen af byggesagen. Vi afgiver en revisionspåtegning med forbehold for anskaffelsessummen i afdelingsregnskabet for afdeling 3.
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Konklusion på revisionen
Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger

Direktionens regnskabserklæring

Som led i revisionen har direktionen 
afgivet en regnskabserklæring over for 
os vedrørende årsregnskaberne for 2020. 
Heri har direktionen med henvisning til 
årsberetningen bl.a. erklæret:

• at der er konstateret besvigelser i det 
forløbne regnskabsår. Vores 
revisionsindsats har været tilpasset 
hertil.

• at foretagne henlæggelser til 
vedligeholdelse og fornyelser samt tab 
ved fraflytning er tilstrækkelige til at 
dække fremtidige udgifter, herunder i 
overensstemmelse med de udarbej-
dede tilstandsvurderinger og 
vedligeholdelsesbudgetter samt 
forventninger hertil i øvrigt.

• at boligforeningen ikke har overholdt 
lovgivning og der er konstateret en 
uhensigtsmæssig økonomisk styring.

• at der ikke er identificeret yderligere 
fejl under revisionen, der ikke er 
korrigeret i årsregnskaberne.

Forespørgsler om besvigelser

Det er ved lov pålagt os at indhente 
udtalelser fra den daglige og øverste 
ledelse om eventuelle konstaterede 
eller formodede besvigelser eller 
fejlinformationer.

Direktionen og 
organisationsbestyrelsen har oplyst 
over for os, at de har kendskab til 
besvigelser som følge af 
advokatundersøgelse udført af 
Kromann Reumert og Deloitte dateret 
den 6. april 2021. Der er særlig risiko 
for væsentlige fejl i tidligere års 
årsregnskaber som følge af 
regnskabsmanipulation, misbrug af 
boligforeningens og afdelingernes 
aktiver.

Udover ovenstående har ledelsen ikke 
kendskab til eller mistanke om 
yderligere besvigelser, ligesom 
ledelsen vurderer at der ikke er andre 
områder med særlig risiko for 
væsentlige fejl i årsregnskaberne som 
følge af besvigelser.

Vi har i forbindelse med vores revision 
udført visse handlinger i 
overensstemmelse med gældende lov 
og revisionsstandarder vedrørende 
ledelsens påtegninger på 
årsregnskaberne, ledelsens 
regnskabserklæring og forespørgsler 
om besvigelser.

Direktionen har ikke haft tilføjelser til 
regnskabserklæringen.

Vi gør opmærksom på, at vi under 
vores revision har identificeret fejl i 
årsregnskaberne som følge af mistanke 
om besvigelser/regnskabsmanipulation 
og misbrug af boligforeningens samt 
afdelingernes aktiver.

Ledelsespåtegning

Ledelsen skal som krævet ved lov 
afgive en påtegning på 
årsregnskaberne, hvori der 
bekræftes, at årsrapporten:

• Er blevet godkendt.

• Giver et retvisende billede af 
aktiver, passiver, finansiel stilling 
samt resultatet i 
overensstemmelse med lov om 
almene boliger og 
driftsbekendtgørelsens krav til 
almene 
boligforeningers regnskabsaflægg
else.

• Indeholder en årsberetning, som 
indeholder en retvisende 
redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.

Vi er blevet oplyst af ledelsen om, at de 
har kendskab til besvigelser. Der 
henvises til advokatundersøgelsen.
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Konklusion på revisionen
Øvrige ekstraordinære forhold 

Revision af primobalance

Vi har i henhold til § 18 stk. 2 i lov om godkendte revisorer og 
revisionsvirksomheder indhentet udtalelse om årsagen til tidligere revisors 
fratræden.

Endvidere har vi den 4. oktober 2021 udført primorevision i overensstemmelse med 
revisionsstandarderne.

Vi er bekendt med, at Erhvervsstyrelsen har indledt en undersøgelse af tidligere års 
revisionsarbejde, at der er foretaget rettelser til tidligere års regnskaber og at 
advokatundersøgelsens har udtrykt ”undren” vedrørende tidligere års revision.

Erstatnings – og strafansvar

I forlængelse af advokatundersøgelsen og den igangværende undersøgelse hos 
Erhvervsstyrelsen er det vurderingen, at den tidligere ledelse kan ifalde 
erstatnings- og strafansvar. Det er vores vurdering, at den nuværende ledelse ikke 
er omfattet af de i undersøgelsen beskrevne erstatnings- og straffeansvar.

Overholdelse af tidsfrister

Boligforeningen har i strid med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens 
krav ikke indsendt regnskabet, årsberetning og revisionsprotokollen inden for 6 
måneder efter regnskabsårets afslutning, hvorved ledelsen har overtrådt 
lovgivningen. Tilsynet er orienteret herom.

Boligforeningen har i strid med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens 
krav ikke foretaget regnskabs- og låneindberetning i forhold til de gældende frister. 
Tilsynet er ligeledes orienteret herom.

COVID-19

Det vurderes ikke, at krisen med COVID-19 har betydning for 
aflæggelsen af årsregnskaberne og den fortsatte drift, da 
Boligforeningen alt andet lige ikke er væsentligt påvirket heraf.

Fortsat drift (Going concern)

Årsregnskaberne er aflagt ud fra going concern-princippet. 
Advokatundersøgelse udført af Kromann Reumert og Deloitte og den 
efterfølgende oprydning af diverse forhold, har haft negativ påvirkning 
på egenkapitalen, hvilket har afdækket en vis usikkerhed om 
boligforeningens fremtid, som ledelsen har forholdt sig til i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen.

Der er udarbejdet en fremskrivning af den forventede udvikling af 
boligorganisationens egenkapital. Formålet med opgørelsen har været at 
give tilsynet et begrundet grundlag for vurdering af, hvorvidt der er 
risiko for, at boligforeningen Østjysk Bolig inden for kort periode vil 
komme i risiko for betalingsstandsning og/eller konkurs. 

Med de indlagte forudsætninger viser fremskrivningen, at den samlede 
egenkapital – på nær i et år - er positiv i hele opgørelsesperioden. Der 
henvises endvidere til årsberetningen.
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Konklusion på revisionen
Øvrige ekstraordinære forhold 

Fortsat drift (Going concern)

Boligforeningen har modtaget afslag fra tilsynsmyndigheden om 
dispensation vedrørende dispositionsfondens inddækning af lejetab og tab 
på fraflyttede lejere, jf. driftsbekendtgørelsens §43. I opgørelsen er der 
taget højde for dette. Endvidere er der i opgørelsen forudsat, at 
boligforeningen fortsat og fremadrettet finansierer aktuelle investeringer i 
nye køkkener i flere af boligforeningens afdelinger.

Ledelsen har udarbejdet nedenstående prognose for til- og afgange for 
dispositionsfonden:

Samlet set vil dispositionsfonden være positiv over hele perioden, men 
den disponible andel vil i prognosen først blive positiv omkring 2026. 

Vi tilslutter os ledelsens vurdering.
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Særlige forhold vedrørende revisionen 2020 og tidligere år
Øvrige forhold

Krim erstatning 5 mio. kr.:

Østjysk Bolig har efter balancedagen modtaget 5 mio. kr. som 
erstatning fra forsikringsselskab. Erstatningen vedrører de formodede 
besvigelser foretaget af den tidligere ledelse. Erstatningen skal 
tilbagebetales, såfremt der ikke opnås domfældelse mod de sigtede. 
Ledelsen vurderer, at der vil ske domfældelse, hvilket underbygges af 
advokatundersøgelsen samt ledelsens egen vurdering af sagens 
indhold. Vi er enige i ledelsens vurdering.

De 5 mio. kr. præsenteres i hovedselskabet som en skyldig post og 
tilgodehavende, idet der skal foretages en afklaring af, om midlerne 
skal indtægtsføres, tilføjes arbejdskapitalen, dispositionsfonden eller 
overføres til afdelingerne. Dette bør ske i samarbejde med tilsynet.

Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling, som vi vurderer er i 
overensstemmelse med gældende regler.

Udbud af grønne områder:

Ved udbud af grøn/hvid vedligeholdelse er det konstateret, at man 
tidligere år ikke har overholdt udbudsreglerne. I nyt år har vi 
konstateret, at disse regler er overholdt, og der er konstateret 
betydelige besparelser i forhold til tidligere år. De konstaterede 
besparelser udgør ca. 5,4 mio. kr. fordelt på 17 afdelinger i Aarhus 
Kommune. De aftalte fremtidige priser på vedligeholdelse bliver 
indregnet i afdelingernes budgetter for 2022 og frem.

Byggesag – afdeling 3:

Det er konstateret, at der er bogført udgifter af privatlignende karakter 
på byggesagen i afdeling 3. Byggesagen er afsluttet i 2018. Der er ikke 
foretaget løbende oprydning af kontiene og afklaring på åbentstående 
poster, og der foreligger ikke dokumentation på en lang række 
posteringer i byggesagen.

I afdelingsregnskabet for afdeling 3 afgiver vi en revisionspåtegning 
med forbehold for anskaffelsessummen, som sandsynligvis er 1,7 mio. 
kr. for høj.
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Særlige forhold vedrørende revisionen 2020 og tidligere år
Øvrige forhold

Forfalden ikke betalt ydelse på lån:

I afdeling 6 er der på kontogruppe 420 en saldo på 334 t.kr., der har stået 
uændret i mere end 10 år. Beløbet vedrører forfaldne ikke betalte ydelser på 
lån. Der foreligger ikke dokumentation for posten, og der har ikke været 
nogle bevægelser på posten, hvorfor den skulle have været driftsført for år 
tilbage. Dette er blevet rettet i 2020, men ikke for sammenligningsåret. 
Beløbet er ikke væsentligt.

Manglende dokumentation på driftsstøttelån og andre reserver:

I forbindelse med revisionen er det i afdeling 3, 6, 77 og 78 konstateret, at 
der ikke foreligger dokumentation på driftstabslånene. Der er tale om ældre 
lån, der gennem flere år er godkendt af tidligere revisor og LBF. Den 
oprindelig dokumentation foreligger sandsynligvis i de manuelle arkiver. 
Ledelsen har i samarbejde med LBF forgæves forsøgt at fremfinde 
dokumentation herpå. Låneforholdene er efterfølgende godkendt på 
organisationsbestyrelsesmøde den 1. november 2021.

Finansiering af råderetskøkkener:

Østjysk Bolig har igennem mange år finansieret nye køkkener og hårde 
hvidevarer gennem selvstændige lån fra dispositionsfonden til de enkelte 
lejere i afdelingerne. Lånene til køkkenerne har været ydet i forbindelse med 
anvendelse af den kollektive råderet, men der har ikke været tale om en 
beslutning truffet af afdelingerne men derimod af organisationsbestyrelsen, 
hvilket er i strid med reglerne i almenboliglovens § 37 b, stk. 1. Der kan også 
være tvivl, om der lovligt kan gives lån via dispositionsfonden til dette. 
Østjysk Bolig ønsker fra 2021 at overdrage lånene til afdelingerne.

Lån, oprindelig finansiering:

I forbindelse med revisionen af lån under oprindelig finansiering er der 
foretaget afstemning af lån til årsopgørelser uden bemærkninger, dog 
har det ikke været muligt at fremskaffe dokumentation på de stående 
lån til Landsbyggefonden på afdeling 23, 77, 85 og 87. Der er tale om 
ældre lån, der gennem flere år er godkendt af tidligere revisor og LBF. 
Den oprindelige dokumentation foreligger sandsynligvis i de manuelle 
arkiver. Det anbefales, at ledelsen i samarbejde med LBF får 
fremfundet dokumentationen herpå.

Reguleringskonti – afdragsfri termin ved nybyggeri:

Der er en række afdelinger, hvor der er bogført en reguleringssaldo på 
konto 425.200. Dette vedrører den 4. termin, som er fri ved nybyggeri. 
Den midlertidige forretningsfører for boligforeningen har i forbindelse 
med revisionen informeret os om, at boligforeningen har givet 
afdelingerne mulighed for at anvende disse til udgangen af 2021. 
Såfremt at dette ikke er sker, vil saldo blive driftsført og herefter 
afviklet over 3 år. Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling.

Tilgodehavende i afdeling 23 konto 305.711:

I afdeling 23 er der indregnet et tilgodehavende på 151 t.kr. på konto 
305.711. Vi har fået oplyst, at økonomiafdelingen løbende forgæves har 
forsøgt at få udtræk fra modpartens bogholderi. Vi har endvidere fået 
oplyst, at der ikke foreligger dokumentation herpå samt, at 
tilgodehavendet til ejerforeningen blot vokser år for år. Vi anbefaler, at 
det afklares, om det er korrekt, at dette tilgodehavende indregnes - og 
i så fald skal der fremskaffes dokumentation herfor.
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Særlige forhold vedrørende revisionen 2020 og tidligere år
Øvrige forhold

Reguleringskonto – afd. 3:

Reguleringskontoen for afdeling 3 er endelig opgjort den 2/12-2019 til 
6.707 t.kr., og midlerne er godkendt til anvendelse på særlige områder. 
I januar 2019 flyttes 4.043 t.kr. fra konto 401 til 406, så 
reguleringskontoen stiger til 10.707 t.kr. Der foreligger ikke 
dokumentation på denne postering, hvilket er i strid med lovgivningen. 
Posteringen er tilbageført i forbindelse med dette års revision. 

Tillige har dispositionsfonden givet tilskud på 600 t.kr. i 2019 og 700 
t.kr. i 2020, som der ikke foreligger godkendelse på, hvilket også er i 
strid med lovgivningen. Disse posteringer er ligeledes tilbageført i 2020.

Udlejning af hårde hvidevarer:

Østjysk Bolig har i flere år leaset vaskemaskiner, tørretumblerer og 
opvaskemaskiner fra hovedselskabet til de enkelte lejere over en 7-årig 
periode. Den samlede betaling fra lejerne over den 7-årige periode har 
været ca. 14 t.kr pr. enhed - også selvom maskinen + etablering har 
kostet væsentligt mindre. Ledelsen har vurderet, at dette kan være i 
strid med almen boligloven, hvorfor det er besluttet at afvikle 
ordningen uden merudgifter for den enkelte beboer.

I balancen er der bogført et "varelager" på konto 709, "Andre 
anlægsaktiver". Der er er ikke nogen gruppering til varebeholdning for 
en almen boligforening, da det ikke er tiltænkt, at man skal have en 
sådan. Af mangel på bedre har ledelsen vurderet denne præsentation 
er retvisende. Vi er enige i ledelsens vurdering.

Håndværkerafdeling:

Årsregnskabet for 2020 udviser et underskud på 51 t.kr. Egenkapitalen 
udgør -710 t.kr. pr. 31.12.2020. Vi har fået oplyst, at ledelsen har stor 
fokus på, at den negative egenkapital i Håndværkerafdelingen på sigt 
bliver udlignet.

Håndværkerafdelingen er ikke en selvstændig juridisk enhed, og 
Østjysk Bolig hæfter derfor for den negative egenkapital og øvrige 
forpligtelser mv. Østjysk Bolig er ligeledes forpligtet til løbende at stille 
midler til rådighed for den løbende drift.

Gennemgangen af årsregnskabet har ikke givet anledning til yderligere 
bemærkninger.

Byggesagshonorar i selskab 60

Der er observeret posteringer bogført som byggesagshonorar på 
2.749 t.kr., som ikke har været reelle. Der er foretaget oprydning heri, 
hvilket har resulteret i, at der er ført beløb retur til organisationen.
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Finansiel revision
Vi har revideret årsregnskaberne og fremlægger vores væsentlige observationer fra 
den udførte finansielle revision af årsregnskaberne for 2020

Område Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Forretningsgange og 
kontroller

Revisionen har omfattet en vurdering af, om 
boligforeningens rapporteringssystemer, 
forretningsgange og interne kontroller fungerer 
forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der 
forefindes korrekte, troværdige og rettidige 
bogholderiregistreringer som grundlag for 
regnskabsaflæggelsen.

Boligforeningens bestyrelse skal i henhold til 
bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., §
13, stk. 5 påse, at der foreligger skriftlige 
forretningsgange på alle væsentlige 
driftsområder i boligforeningen.

Beskrivelserne af forretningsgange er 
mangelfulde og skal udbygges. Tilsvarende har 
det interne kontrolmiljø været utilstrækkeligt og 
skal i fremtiden skærpes væsentligt.
Der henvises til bemærkningerne på side 22-25.

Betydelige risici Ledelsens tilsidesættelse af kontroller udgør ifølge 
revisionsstandarder altid en betydelig risiko.

Det interne kontrolmiljø har været utilstrækkeligt 
og skal i fremtiden skærpes væsentligt. Der 
henvises til advokatundersøgelse samt denne 
rapportering.

Regnskabsaflæggelsesproces Vi har kontrolleret, at der foreligger et passende 
grundlag til at identificere og opgøre de enkelte 
regnskaber, regnskabsposter og posteringer.

Ingen væsentlige bemærkninger, dog henvises 
der til kommentarer på side 10-12 ”Særlige 
forhold vedrørende revisionen 2020 og tidligere 
år”.

Fortsat drift Vi foretager en vurdering af om boligforeningen og 
de tilhørende afdelinger har tilstrækkelig ”stødpude” 
i form af disponibel dispositionsfond.

Den forventede udvikling i dispositionsfonden er 
kritisk, idet midlerne i dispositionsfonden 
forventes at være på et lavt niveau i en årrække 
- og dermed har Østjysk Bolig en yderst 
begrænset stødpude til at imødekomme 
uforudsete udviklinger.
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Finansiel revision
Vi har revideret årsregnskaberne og fremlægger vores væsentlige observationer fra 
den udførte finansielle revision

Område Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Årsberetning Vi har gennemlæst årsberetningen for at påse, at 
informationerne i årsberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskaberne og de 
informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt 
med i forbindelse med vores revision. 

Det er vores vurdering, at årsberetningen er 
i overensstemmelse med det aflagte 
årsregnskab og lever op til bekendtgørelsens 
krav. 

Årsberetningen indeholder oplistning af en 
række forhold og konstateringer, som det er 
vigtig at have in mente ved gennemlæsning 
og gennemgang af årsregnskabet

Hovedselskabets 
mellemregninger

Der er risiko for, at boligforeningens økonomi eller 
likviditet bringes i fare, fordi der udlånes midler fra 
hovedselskabet til afdelinger.

Vi har ikke konstateret risiko for tab. I 2020 
er hovedselskabets mellemregninger steget 
med 25.000 t.kr. Stigningen vedrører 
primært mellemfinansieringer. Desuagtet 
anbefaler vi nedbringelse af hovedselskabets 
udlån.
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Juridisk-kritisk revision
Vi har revideret årsregnskaberne og fremlægger vores væsentlige observationer fra 
den udførte juridisk-kritiske revision

Risiko Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Afdelinger med kontinuerlige 
overskud

Der er risiko for, at reglerne om balanceleje i 
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 
ikke overholdes, fordi der ikke budgetteres 
realistisk.

Der er 2 afdelinger med kontinuerlige 
overskud (overskud 3 år i træk og opsamlet 
overskud udgør mere end 10% af 
huslejeindtægten efter huslejereduktion). 
Gennemgang af ledelsens årsagsforklaringer 
har ikke givet anledning til bemærkninger.

Afdelinger med væsentlige 
opsamlede underskud

Der er risiko for, at reglerne om afvikling af 
opsamlede underskud i Bekendtgørelse om drift af 
almene boliger m.v. ikke overholdes, fordi 
opsamlede underskud ikke afvikles over maksimalt 
10 år.

Der er 2 afdelinger med væsentlige 
opsamlede underskud (underskud 3 år i træk 
og opsamlet underskud udgør mere end 10% 
af huslejeindtægten efter huslejereduktion). 
Gennemgang af ledelsens årsagsforklaringer 
har ikke givet anledning til bemærkninger.

Tilskud fra dispositionsfonden Der er risiko for, at tilskud fra dispositionsfonden 
ikke er i overensstemmelse med kapitel 10 i 
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Ingen væsentlige bemærkninger i 2020-
revisionen.

Ufinansierede forbedringer Der er risiko for, at ufinansierede forbedringer, i 
strid med driftsbekendtgørelsen, afskrives over 
mere end 10 år uden godkendelse fra Tilsynet.

Der er en række afdelinger, hvor der 
afskrives med mere end 10 år. Vi anbefaler, 
at der indhentes godkendelse fra Tilsynet.

Administrationsbidrag Der er risiko for, at der ikke opkræves kostægte 
administrationsbidrag.

Ingen væsentlige bemærkninger i 2020-
revisionen.
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Juridisk-kritisk revision, fortsat
Særlige krav stillet af Aarhus Kommune jf. skrivelse af 18. juni 2018

Risiko Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Tilbud på hver 7. ledige 
ungdoms- og kollegiebolig 
afdelingsvis

Der er risiko for, at Aarhus Kommune ikke bliver 
tilbudt hver 7. ledige ungdoms- og kollegiebolig 
afdelingsvis i henhold til aftale pr. 1. januar 2016

Vi har stikprøvevis kontrolleret, om Aarhus 
Kommune bliver tilbudt hver 7. ledige 
ungdoms- og kollegiebolig afdelingsvis.

Østjysk Bolig anvender tællesystemet 
AARHUSbolig for tildeling af boliger. Det er 
konstateret, at der har været fejl i systemet, 
som har medført, at Aarhus Kommune ikke 
er blevet tilbudt hver 7. ledige lejemål i 
afdeling 17 i perioden 1. juli 2019 og frem til 
primo maj 2020 som følge af fejl i opsætning 
i systemet.

Det anbefales, at man indfører 
forretningsgange, der sikrer bedre kontrol af, 
at Aarhus Kommune får tildelt det korrekte 
antal boliger.

Tilbud på hver 3. ledige 1-
værelses familiebolig 
afdelingsvis

Der er risiko for, at Aarhus Kommune ikke bliver 
tilbudt hver 3. ledige 1-værelses familiebolig 
afdelingsvis i henhold til aftale pr. 1. januar 2016

Vi har stikprøvevis kontrolleret, at Aarhus 
Kommune bliver tilbudt hver 3. ledige 1-
værelses familiebolig afdelingsvis.
Se konklusion under punktet ovenfor.

Tilbud på hver 4. ledige 
familiebolig afdelingsvis (for 
øvrige familieboliger)

Der er risiko for, at Aarhus Kommune ikke bliver 
tilbudt hver 4. ledige familiebolig afdelingsvis (for 
øvrige familieboliger) i henhold til aftale pr. 1. 
januar 2016

Vi har stikprøvevis kontrolleret, at Aarhus 
Kommune bliver tilbudt hver 4. ledige 
familiebolig afdelingsvis (for øvrige 
familieboliger).
Se konklusion under punktet ovenfor.
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Juridisk-kritisk revision, fortsat
Vi har revideret årsregnskaberne og fremlægger vores væsentlige observationer fra 
den udførte juridisk-kritiske revision

Risiko Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Udgifter til aflønning af 
direktør

Der er risiko for, at der ikke er overensstemmelse 
mellem den udbetalte løn til boligforeningens 
direktør og den aftalte løn i direktørkontrakten.

Vi har afstemt udgifter til aflønning af 
direktør til kontrakt uden bemærkninger. 
Aflønning sker i hovedselskabet.

I årsregnskabet er der ikke indregnet 
fratrædelsesgodtgørelse mm. til den tidligere 
direktør, da ledelsen har vurderet at 
direktøren rent juridisk ikke har ret 
hertil. Dette er oplyst i note 2 i 
årsregnskabet.

Vi er enige i den regnskabsmæssige 
behandling heraf.

Tilsynet har i 2017 udtrykt bekymring for 
lønniveauet hos den tidligere ledelse.
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Juridisk-kritisk revision, fortsat
Vi har revideret årsregnskaberne og fremlægger vores væsentlige observationer fra 
den udførte juridisk-kritiske revision

Risiko Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Individuelle lejeforbedringer Der er risiko for, at der ikke opkræves 
lejeforhøjelse på individuelle lejeforbedringer.

Ingen væsentlige bemærkninger, men 
individuelle forbedringer præsenteres ikke 
særskilt i regnskabet. Det er derfor ikke 
muligt at følge sammenhængen mellem den 
enkelte forbedring på konto 303 og 
lejeforhøjelsen på konto 201.

Vedligeholdelsesplaner Der er risiko for, at afdelingerne ikke har 
opsparede midler til udføre de planlagte 
vedligeholdelsesarbejder.

En del af boligforeningens afdelinger har 
behov for fremmedfinansiering i forbindelse 
med planlagt og periodisk vedligeholdelse og 
fornyelse. Det anbefales, at bestyrelsen 
løbende overvåger dette behov og sikrer, at 
afdelingerne har midler til gennemførelse af 
de planlagte renoveringer.

Forventet udvikling i 
dispositionsfonden

Der er risiko for, at boligforeningen og de 
tilhørende afdelinger ikke har tilstrækkelig 
”stødpude” i form af disponibel dispositionsfond.

Der henvises til tidligere omtale på side 8-9.

Korrektion vedrørende 
tidligere år

Der er risiko for fejlagtig anvendelse af konto for 
korrektioner vedrørende tidligere år.

På kontoen vedrørende korrektion 
vedrørende tidligere år er der foretaget 
mindre posteringer, som ikke har givet 
anledning til bemærkninger. Derudover er 
der foretaget korrektioner som beskrevet i 
den øvrige rapportering.
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Forvaltningsrevision
Vi har revideret årsregnskaberne og fremlægger vores væsentlige observationer fra 
forvaltningsrevisionen

Område Vurdering Bemærkninger til den udførte revision

Tab ved lejeledighed Der er risiko for, at tab ved lejeledighed kan medføre 
økonomisk uføre for afdelinger, der ikke kan understøttes 
af dispositionsfonden.

Ingen væsentlige bemærkninger for 2020-revisionen.

Tab ved fraflytninger Der er risiko for tab ved fraflytninger kan medføre 
økonomisk uføre for afdelinger, der ikke kan understøttes 
af dispositionsfonden.

Ingen væsentlige bemærkninger for 2020-revisionen.

Økonomisk styring Der er risiko for, at boligforeningen ikke overholder 
bestyrelsens beslutninger, budgetter og lovgivningen som 
følge af en utilstrækkelig økonomistyring.

Den økonomiske udvikling og de økonomiske udfordringer 
boligforeningen står foran viser, at der har været en 
utilstrækkelig økonomistyring. Der henvises til 
efterfølgende omtale af vores gennemgang af 
kontrolmiljøet.

Notat om 
forvaltningsrevision

Der er risiko for, at boligforeningen ikke lever op til 
reglerne for forvaltningsrevisionen og får rapporteret 
utilstrækkeligt herom.

Der er ikke udarbejdet notat om forvaltningsrevision. 
Ledelsen har oplyst, at Østjysk Bolig vil udarbejde dette 
fremadrettet.
Vi anbefaler, at notatet skal være konkret og målbart 
således, at det kan anvendes som et effektivt 
ledelsesværktøj.

Egenkontrol Der er risiko for, at boligforeningen ikke lever op til 
reglerne for egenkontrol, herunder at 
effektiviseringstiltag er vedtaget samt at dokumentation 
og rapportering er utilstrækkelig.

Der er ikke udarbejdet notat om egenkontrol, tilhørende 
budgetter og effektiviseringstiltag. Ledelsen har oplyst, at 
Østjysk Bolig vil udarbejde dette fremadrettet.
Det er vores opfattelse, at den udførte egenkontrol skal 
udbygges således, at den bidrager til at sikre en effektiv, 
sparsommelig og produktiv drift i boligselskabet. Vi 
anbefaler, at rapporten konkretiseres med måltal for de 
enkelte afdelinger og dækker en fireårig periode.
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Oversigt over afdelinger omfattet af revisionen
Resultat Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytninger Opsamlet resultat

t.kr.

% af 
husleje-

indtægter t.kr.

% af 
husleje-

indtægter t.kr.

% af 
husleje-

indtægter t.kr.

% af 
husleje-

indtægter

Afdeling 0, Østjysk Bolig 11.862 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Afdeling 1, Præstehaven 172 5% 0 0% 0 0% -71 -2%

Afdeling 2, Præstehaven 349 4% 0 0% 112 1% 26 0%

Afdeling 3, Ryhaven 1.158 10% 0 0% 0 0% -74 -1%

Afdeling 4, Børnehaven Ryhaven 8 7% 0 0% 0 0% 18 16%

Afdeling 5, Rosengården 379 7% 5 0% 2 0% 275 5%

Afdeling 6, Bispehaven (639) -1% 20 0% 1.151 2% -1.785 -3%

Afdeling 7, Børnehaven Borreparken 7 7% 0 0% 0 0% 16 15%

Afdeling 8, Børnehuset Rosenvænget 119 16% 0 0% 0 0% 51 7%

Afdeling 9, Rønnehegnet 187 1% 0 0% 57 0% -719 -4%

Afdeling 10, Neptunvej (7) -1% 2 0% 0 0% -108 -12%

Afdeling 11, Holbergsgade 30 3% 0 0% 0 0% -34 -3%

Afdeling 12, Bymosevej (64) -2% 2 0% 2 0% -338 -9%

Afdeling 13, Wilstersgade (2) 0% 0 0% 0 0% -18 -4%

Afdeling 14, Tuestensvej 15 1% 0 0% 1 0% 63 4%

Afdeling 15, Stavnsvej (38) -1% 6 0% 5 0% -265 -5%

Afdeling 16, Rytoften/Ryhavevej 76 1% 36 1% 1 0% -217 -4%

Afdeling 17, Atriumhuset (253) -4% 207 3% 21 0% -525 -8%

Afdeling 19, Skødstrup 70 2% 0 0% 17 1% -2 0%

Afdeling 20, Marienlyst 92 4% 0 0% 53 2% -182 -9%

Afdeling 21, Mårslet 42 1% 0 0% 18 0% -310 -5%

Afdeling 22, Bjørnholms Allé (15) -1% 0 0% 0 0% -95 -8%
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Oversigt over afdelinger omfattet af revisionen, fortsat

Endvidere er der foretaget revision af håndværkerafdelingen (afd. 95).

Resultat Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytninger Opsamlet resultat

t.kr.

% af 
husleje-

indtægter t.kr.

% af 
husleje-

indtægter t.kr.

% af 
husleje-

indtægter t.kr.

% af 
husleje-

indtægter

Afdeling 23, Norsgade/Vestergade (49) -1% 0 0% 0 0% 104 2%

Afdeling 25, Gøteborg Allé (106) -3% 0 0% 94 2% -498 -12%

Afdeling 26, Ryhaven 75 3% 0 0% 4 0% 672 28%

Afdeling 71, Mågevej 12 2% 0 0% 0 0% -12 -2%

Afdeling 73, Mågevej 25 7% 0 0% 0 0% 1 0%

Afdeling 74, Ny Kirkevej/Isagervej/Siimvej 9 2% 0 0% 0 0% -12 -3%

Afdeling 75, Ny kirkevej 12 2% 0 0% 0 0% -30 -5%

Afdeling 76, Skansehøj 16 3% 0 0% 0 0% 28 5%

Afdeling 77, Søkildevej (8) -1% 0 0% 69 13% -31 -6%

Afdeling 78, Isagervej 200 3% 0 0% 7 0% 373 6%

Afdeling 80, Jægergårdsvej 7 3% 0 0% 0 0% 31 13%

Afdeling 81, Hovedgaden 1 0% 0 0% 0 0% -22 -6%

Afdeling 82, Skanseparken (22) -3% 0 0% 0 0% 21 2%

Afdeling 83, Skanseparken 16 1% 0 0% 0 0% 12 1%

Afdeling 84, Stadionalle 8 2% 0 0% 0 0% -17 -5%

Afdeling 85, Moselunden (172) -4% 8 0% 46 1% -272 -7%

Afdeling 86, Søkildevej (5) -2% 0 0% 0 0% -16 -6%

Afdeling 87, Gerstedvej 26 4% 0 0% 23 4% 17 3%

Afdeling 88, Skæphøj 40 1% 0 0% 0 0% 7 0%

Afdeling 89, Kildebjerg 191 4% 0 0% 3 0% 55 1%

Afdeling 90, Hjarsbækvej 55 2% 0 0% 11 0% -14 0%
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Forretningsgange og interne kontroller
Konstaterede svagheder og mangler i kontrolmiljøet

Revisionen har endvidere omfattet en 
vurdering af, om 
boligforeningens rapporteringssystemer, 
forretningsgange og interne kontroller 
fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at 
påse, om der forefindes korrekte, 
troværdige og rettidige 
bogholderiregistreringer som grundlag for 
regnskabsaflæggelsen.

Det er vores vurdering, at boligforeningens 
overordnede interne kontrolmiljø ikke har 
medvirket til effektive interne kontroller og 
pålidelig behandling af oplysninger af 
regnskabsmæssig karakter.

Vi anbefaler, at alle forretningsgange og 
politikker ajourføres for at imødegå 
risikoen for bevidste og ubevidste fejl samt 
sikre et godt og effektivt kontrolmiljø.

Vurdering af det overordnede interne kontrolmiljø

Vi har vurderet boligforeningens forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende risikofyldte 
områder:

• Ledelsens overordnede interne kontroller

• Overholdelse af særregler for almene boligforeninger

• Betalingssystemer og fuldmagtsforhold

• Godkendelse af brugere og tilhørende rettigheder

Vi er i forbindelse med vores vurdering af boligforeningens forretningsgange og interne kontroller blevet opmærksom på 
særlige risikofaktorer, hvorfor det er vores vurdering, at boligforeningens overordnede interne kontrolmiljø i 2020 ikke har 
medvirket til effektive interne kontroller og pålidelig behandling af oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Der har 
samtidig ikke været en tilstrækkelig og pålidelig funktionsadskillelse.

Gode forretningsgange og kontrolsystemer kræver:

• At de er passende designet – det vil sige, at de er designet, så de imødegår og/eller opdager væsentlige potentielle fejl og 
mangler.

• At de er implementeret – det vil sige, at de er kendt og indarbejdet i boligforeningen.

• At de har effektivitet – det vil sige, at de har været efterlevet i hele perioden – altså regnskabsåret.

Det er vores vurdering, at forretningsgangene og de interne kontrolsystemer ikke har levet op til disse grundlæggende krav. 
Derfor anbefaler vi blandt andet følgende:
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Forretningsgange og interne kontroller
Konstaterede svagheder og mangler i kontrolmiljøet (fortsat)

Vurdering af det overordnede interne kontrolmiljø

Vi anbefaler at: Der nedfældes detaljerede forretningsgange, der redegør for alle relevante forhold i relation til godkendelsesflow, indkøbsstyring og kreditorhåndtering. 
Herunder retningslinjer for hvornår, der skal indhentes tilbud og arkivering af tilbud, godkendelsesprocedure af bilag herunder beløbsgrænser for hvem der kan godkende, 
og sikre at dette løbende afspejles i de relevante moduler/systemer og løbende opdateres, såfremt der sker ændringer i systemer eller interne procedure. Forbedring af 
forretningsgangene bør fremadrettet blandt andet sikre, at kun godkendte kreditorer anvendes ved indkøb for at mindske risikoen ved anvendelse af 
éngangskreditorer. Samtidig anbefaler vi implementering af funktionsadskillelse ved oprettelse/ændringer/godkendelse af stamdata for kreditorer.

Vi anbefaler at: Der implementeres krav til medarbejderne, hvis boligforeningens leverandører samtidig anvendes privat, herunder skriftligt bekræftelse på, at dette sker 
markedsvilkår og at rabatter eller særaftaler, som Østjysk Bolig har forhandlet sig frem til ikke anvendes ved private køb.

Vi anbefaler at: Der fremadrettet stilles krav til leverandørers faktureringer, så der som minimum fremgår følgende parametre på de fakturaer, der modtages:
1) Hvor er arbejdet udført (adresse, opgange, udendørs specifikke lejligheder mv.)
2) Hvornår arbejdet udføres / er udført, varighed og omfang herunder:
• Timepriser (samt forklaring på hvis de afviger i forhold til det aftale) og evt. en beløbsgrænse for hvis dette overstiger det aftalte tilbud/eller øvrig aftale ved mindre 

ydelser
• Hvem der har udført arbejdet (mester, lærling mv.)
• Hvad der er udført i detaljer
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Forretningsgange og interne kontroller
Konstaterede svagheder og mangler i kontrolmiljøet (fortsat)

Vurdering af det overordnede interne kontrolmiljø

Vi anbefaler at: Der udarbejdes godkendelsespolitikker for medarbejdere, der kan defineres som nærtstående parter (samlever, familie mv.) for at sikre, at der altid er et 
hensigtsmæssigt og troværdigt godkendelsesflow. Dette bør administreres af systemadministratorerne. 

Vi anbefaler at: Der udarbejdes forretningsgange for håndtering af kassebeholdning. Vi anbefaler tillige, at de kontante beholdninger nedbringes fremadrettet.

Vi anbefaler at: Der udarbejdes måneds- eller kvartalsrapportering til bestyrelsen omkring økonomi og øvrige væsentlige forhold 

Vi anbefaler at: Der nedfældes forretningsgange for håndtering af byggesager herunder registrering af omkostninger og budgetopfølgning på disse.

Boligforeningens bestyrelse skal i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv., § 13, stk. 5, påse at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle 
væsentlige driftsområder i boligforeningen. Vi har stikprøvevis påset, at der foreligger skriftlige forretningsgangsbeskrivelser for væsentlige områder, dog skal disse efter 
vores vurdering ajourføres og udbygges, også under hensyntagen til de forventede nationale opstramninger.

Vi skal endvidere henlede opmærksomheden på ændringerne til driftsbekendtgørelsen, herunder dens betydning for bestyrelsens overvågning af boligforeningens økonomi 
og dokumentation herfor.
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Forretningsgange og interne kontroller
Vi har gennemgået forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder
Øvrige konstaterede kontrolmangler i 2020

Observation Påvirket regnskabspost Vurdering

Vi har konstateret, at der er udstedt alene 
fuldmagter til en række afdelingsbestyrelser

Det er identificeret, at der er tildelt alene fuldmagter til en række afdelingsbestyrelser i 
forbindelse med de såkaldte rådighedskonti, hvilket forøger risikoen for tilsigtede og 
utilsigtede fejl og mangler, herunder besvigelser.

Det anbefales, at der altid etableres ”2 i forening” fuldmagter samt, at alle bilag opbevares i 
henhold til bogføringsloven.

Bestyrelsen er opmærksom herpå og foretager vurdering af, om ordningen skal nedlægges i 
2021.

Vi har konstateret, at Østjysk Bolig har udstedt 
Dankort til udvalgte betroede medarbejdere. Dette 
forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede og 
utilsigtede handlinger eller mangler.

Vi skal anbefale, at ledelsen er opmærksom på at fasholde et passende kreditmaksimum 
samt, at der foretages en gennemgang og efterfølgende godkendelse af samtlige 
transaktioner af økonomi og ledelse fx hver måned.

Ledelsen er gjort opmærksom herpå.

Betalinger Ved betalinger dannes en betalingsfil i KTP, der indlæses i netbanken. Det er konstateret, at 
det via KTP er muligt at ændre manuelt i betalingsfiler, da betalingsfilerne ikke er arkiveret 
på et låst drev eller drev med adgangsbegrænsninger. 

Vi anbefaler, at betalingsfilen placeres på et låst drev således, at der ikke kan rettes i filen
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Generelle IT-kontroller
Enkelte mangler og svagheder af betydning for regnskabsaflæggelsen

Generelle IT-kontroller

Til brug for regnskabsaflæggelsen anvendes KTP. Vi har som 
led i revisionen foretaget en gennemgang af 
boligforeningens IT-anvendelse og de generelle IT-kontroller 
inden for følgende områder:

• Anvendelse af brugerprofiler

• Anvendelse af passwords

• Ændring af standardpasswords

• Brugerrettigheder – oprettelse og ændringer

• Brugerrettigheder – funktionsadskillelse

• Brugerrettigheder – udvidede rettigheder

• Brugerrettigheder og -profiler – nedlæggelser

• Ændringskontroller.

På baggrund af gennemgangen er det vores vurdering, at der 
er konstateret mangler eller svagheder i de generelle IT-
kontroller. Vi har tilpasset revisionen for at imødekomme 
risici som følge heraf. 

Systemerklæringen fra KTP er indhentet. Revisor har ikke 
anmærkninger i erklæringen.

Generelle IT-kontroller er de kontroller, 
som er etableret i og omkring 
boligforeningens væsentlige IT-
platforme med henblik på at opnå en 
velkontrolleret og sikker IT-anvendelse 
og dermed også understøtte de IT-
baserede forretningsprocesser, som 
har betydning for boligselskabets 
regnskabsaflæggelse.

På baggrund af gennemgangen er det 
vores vurdering, at der er
mangler og svagheder i de generelle
IT-kontroller, der har væsentlig 
betydning for regnskabsaflæggelsen.

Vi skal anbefale, at Østjysk Bolig
foretager en vurdering af, om dens 
backupprocedurer er tilstrækkelige til 
at sikre, at foreningen overholder 
bogføringslovens krav til opbevaring af 
regnskabsmateriale, og at 
bogføringsmaterialet kan genskabes, 
hvis det går tabt.

Backup-procedurer

Vi skal anbefale, at boligforeningen selv foretager en 
vurdering af, om dens backupprocedurer er tilstrækkelige til 
at sikre, at boligforeningens overholder bogføringslovens 
krav til opbevaring af regnskabsmateriale, og at 
bogføringsmaterialet kan genskabes, hvis det går tabt.

Betalingsfiler

Der henvises til omtale på foregående side.

Posteringstekster

I KTP er det muligt at ændre i posteringstekster i 
bogholderiet. Det anbefales, at der indføres 
forretningsgange, der imødegår denne risiko.

Rettighedsstyring

Det er konstateret, at ændringer i rettigheder foretages på et 
uformelt grundlag, og på den baggrund kan der opstå tvivl 
om, hvorvidt funktionsadskillelse i bogholderiet opretholdes. 
Det anbefales, at der etableres retningslinjer, der sikrer, at 
alle ændringer i rettigheder er ledelsesmæssigt godkendt –
og der løbende foretages opfølgning på tildelte rettigheder.
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Betydelige revisionsrisici
Ledelsens tilsidesættelse af kontroller (formodet risiko) 

Risiko
Ledelsens tilsidesættelse af kontroller 
udgør ifølge revisionsstandard ISA 240 
altid en betydelig risiko. I dette afsnit 
beskriver vi de specifikke områder, der 
medfører risiko for tilsidesættelse. 

Vi har udført revisionshandlinger for at 
identificere eventuelle tilfælde af ledelsens 
tilsidesættelse af kontroller.

Observationer og konklusion
Vi har identificeret fejl og mangler, som 
følge af den tidligere ledelses 
tilsidesættelse af kontroller. 

Vores revisionsmæssige reaktion og væsentlige observationer

En ledelse indtager generelt set en stilling, hvor det er muligt for den at begå besvigelser, fordi den kan manipulere 
regnskabsmaterialet og udarbejde manipulerede regnskaber ved at tilsidesætte kontroller, der ellers synes at fungere 
effektivt.

Vi har drøftet dette med medlemmer af den nuværende ledelse og andre relevante parter, som har konstateret, at der er 
mistanke om besvigelser hos den tidligere ledelse. Der henvises til advokatundersøgelsen udført af Kromann Reumert og 
Deloitte.

Vi har foretaget test af feriepengehensættelse, hensættelser i relation til eventuelle retssager samt andre poster, hvor der 
kan være usikkerhed om værdien eller forpligtelsens størrelse.

Vi har vurderet interne kontroller for årsafslutnings- og rapporteringsprocessen. Vi har derudover testet posteringer og 
kontroller for betydelige usædvanlige transaktioner.

Vi har for at imødegå risikoen testet posteringer omkring balancedagen og regnskabsafslutningen, idet erfaringen viser, at 
risikoen for tilsidesættelse er mere sandsynlig i denne periode. Vi har konstateret, at der forekommer uregelmæssigheder i 
perioden frem til, at der efter aftale med Tilsynet indsættes ny midlertidig forretningsfører (Lejerbo) i oktober 2020, som 
gør, at den tidligere ledelse kan ifalde erstatnings- og strafansvar som følge af besvigelsessagen.

Usædvanlige posteringer

Vi har ved vores udførte revision konstateret, at der i løbet af året har været usædvanlige transaktioner. Der henvises til 
advokatundersøgelsen udført af Kromann Reumert og Deloitte, som har omfattet samtlige posteringer foretaget i 2020.
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Regnskabsaflæggelsesproces og udarbejdelse af årsberetning
Processerne til at understøtte regnskabsaflæggelsen har været mangelfulde

Plan for regnskabsafslutning
Årsluk

Korrek-
tioner og 
afvigelser

Opstilling af 
res+bal

Års-
beretning

Noter og 
opgørelser

Risiko
Der er risiko for, at der sker fejl i 
processen ved regnskabsudarbejdelse, 
herunder risiko for manglende overholdelse 
af regnskabsregler samt indhold i 
årsberetning.

Konklusion på regnskabsudarbejdelse
Vi har gennemgået de processer og interne 
kontroller, som boligforeningen har 
implementeret til sikring af et 
hensigtsmæssigt grundlag for udarbejdelse 
af regnskaberne. Vi har i den forbindelse 
kontrolleret, om der foreligger et passende 
grundlag til at identificere og opgøre de 
enkelte regnskaber, regnskabsposter og 
posteringer samt at der findes et passende 
element af intern kvalitetskontrol. Som 
omtalt har der været en række mangler i 
den økonomiske styring i året, herunder 
kvalitetskontrollen.
Det er dog vores vurdering, at 
regnskaberne er opstillet og aflagt i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning.

Konklusion på årsberetning
Vi har gennemlæst årsberetningen for at 
påse, at informationerne i denne er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og 
de informationer, som vi i øvrigt er blevet 
bekendt med i forbindelse med vores 
revision, samt at den opfylder alle 
relevante krav til årsregnskabet. 
Gennemlæsningen har ikke givet anledning 
til bemærkninger.

Årsberetningen

Vores revision har ikke omfattet årsberetningen i 
årsregnskabet. Lovgivningen kræver imidlertid, at vi 
gennemlæser årsberetningen for at påse, at informationerne 
i årsberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskaberne og de informationer, som vi i øvrigt er 
blevet bekendt med i forbindelse med vores revision. Denne 
gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om 
årsberetningen indeholder de oplysninger, som i henhold til 
driftsbekendtgørelsen skal indgå i årsberetningen.

Opstilling af resultatopgørelser og balancer

Regnskaberne opstilles ved brug af regnskabsmodel, og det 
samlede layout af regnskaberne foretages herefter.

Vi har kontrolleret sammenhængen fra den underliggende 
bogføring til de endelige layout regnskaber og valideret 
tallene, herunder sammenligningstal til sidste års regnskab. 
Vi har kontrolleret alle væsentlige efterposteringer samt 
væsentlige afvigelser mellem budget og tidligere år. 
Revisionen af har ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med revisionen har vi konstateret flere fejl, der 
alle er blevet korrigeret. Der er derfor vores vurdering, at der 
ikke er yderligere ikke-korrigerede fejl over grænsen for klart 
ubetydelige fejl i regnskaberne, dog med undtagelse af 
afdeling 3, der indeholder et forbehold i vores erklæring.

Driftsbekendtgørelse

I årsberetningen skal der redegøres for den økonomiske 
udvikling, den øvede økonomistyring og den gennemførte 
egenkontrol, herunder de omfattede områder, undersøgelser 
og foranstaltninger i både boligforeningen og dens afdelinger.

Såfremt der er særlige økonomiske problemer i 
boligforeningen og dens afdelinger, skal der redegøres for 
dette, ligesom bestyrelsen skal redegøre for fastsatte mål og 
udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter over den 
kommende 4 års periode.

Vurdering

Årsberetningen overholder gældende lovgivning og er i 
overensstemmelse med den udførte revision. Årsberetningen 
indeholder oplistning af en række forhold og konstateringer, 
som det er vigtig at have in mente ved gennemlæsning og 
gennemgang af årsregnskabet
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Gennemgang af advokatbreve og verserende sager

Risiko
Der er risiko for, at boligforeningen har 
forpligtelser, der ikke fremgår af 
regnskaberne.

Vi har indhentet udtalelse fra advokater 
omkring igangværende sager.

Observationer og konklusion
Advokaten beskriver flere sager, som 
advokaten er involveret i. En sag udgør en 
større økonomisk risiko.

Advokatbreve

I forbindelse med statusrevisionen har vi indhentet og gennemgået advokatbreve fra advokatfirmaer, som ledelsen har 
oplyst at have anvendt i løbet af dette regnskabsår.

Vi finder anledning til at omtale advokatbrevet fra Holst, Advokater Advokatpartnerselskab

På baggrund af vores gennemgang af det modtagne advokatbrev skal vi gøre ledelsen opmærksomme på, at der ikke er 
identificeret nogle truende eller verserende sager mod boligforeningen med undtagelse af nedenstående:

Østjysk Bolig har pr. 31.12.2020 indregnet tilgodehavende på 2.440 t.kr. vedrørende afholdte omkostninger til udbedring af 
vandskader i afd. 21 inkl. advokatomkostninger. Sagen drejer sig om vandskade som følge af voldsomme nedbørsmængder i 
perioden januar 2014. Vandskaden er anmeldt til boligforeningens forsikringsselskab, som indledningsvist har afvist 
erstatningspligten, idet nedbørsmængden efter forsikringsselskabets opfattelse ikke kan betegnes som et ”voldsomt 
skybrud”, som der kræves for, at der er dækning i henhold til forsikringsbetingelserne.

Boligforeningen har som følge heraf anlagt sag mod forsikringsselskabet. Retten afsagde i 2017 dom om, at kravet var 
forældet. Højesteret har dog i november 2019 afgjort, at boligforeningens krav ikke er forældet, og sagen er herefter 
hjemvist til fornyet behandling ved Retten i Glostrup. Advokaten har oplyst, at der først foreligger en dom i sagen i 2021.

På baggrund af ovenstående er det ledelsens vurdering, at tilgodehavende kan indregnes i balancen. Vi er enige i ledelsens 
og advokatens vurdering heraf.
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Nærmere oplysninger - forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskaberne
Forventet udvikling i dispositionsfonden - væsentlige bemærkninger

Forventet udvikling i dispositionsfonden
Boligforeningens ledelse har opgjort forventede tilskud til afdelinger fra dispositionsfonden og forventede 
indbetalinger af udamortiserede låns ydelser til boligforeningens dispositionsfond mv. frem til 2031.

Den forventede udvikling er i betydeligt omfang påvirket af advokatundersøgelse udført af Kromann Reumert og 
Deloitte. Der er samtidig foretaget større oprydning og afklaring af en række forhold (nævnt under ”Særlige 
forhold ved revisionen 2020”), som samlet set har negativ påvirkning på egenkapitalen.

Den nuværende ledelse har udarbejdet en fremskrivning af den forventede udvikling af 
boligforeningens egenkapital, som vi har gennemgået. Formålet med opgørelsen er at give tilsynet et begrundet 
grundlag for vurdering af, hvorvidt der er risiko for, at boligforeningen Østjysk Bolig inden for kort periode vil 
komme i risiko for betalingsstandsning og/eller konkurs.

Opgørelsen er udarbejdet under forudsætning af, at boligforeningen ikke modtager tilsynsmyndighedens 
dispensation om dispositionsfondens inddækning af lejetab og tab på fraflyttede lejere jf. driftsbekendtgørelsens 
§ 43. Endvidere er der i opgørelsen forudsat, at boligforeningen fortsat og fremadrettet finansierer aktuelle 
investeringer i nye køkkener i flere af boligforeningens afdelinger.

Der henvises til opgørelsen på side 9. Idet opgørelsen viser en yderst beskeden "stødpude", kræver det en tæt 
opfølgning på alle bevægelser på dispositionsfonden.

Risiko
Der er risiko for, at boligforeningen og 
de tilhørende afdelinger ikke har 
tilstrækkelig ”stødpude” i form af 
disponibel dispositionsfond.

Vurdering af interne kontroller
Vi har konstateret, at den nuværende 
ledelse har relevante og effektivt 
udformede, implementerede og 
fungerende kontroller i forbindelse med 
den fremtidige udvikling i bolig-
foreningens dispositionsfond. 
Udviklingen følges tæt af ledelsen.

Observationer
Vi har væsentlige observationer om 
den forventede udvikling
i boligforeningens dispositionsfond.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at 
boligforeningens forventning til 
udviklingen i dispositionsfonden er 
realistisk ud fra udarbejdede forecasts.

Den faktiske udvikling vil sandsynligvis 
afvige fra den forventede udvikling, 
idet forudsatte begivenheder ofte ikke
indtræder helt som forventet.
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Revision af almennyttige boligselskaber er underlagt standarderne for offentlig revision (SOR), hvilket betyder at vi skal foretage juridisk-kritisk revision (SOR 
6) og forvaltningsrevision (SOR 7). Standarderne har til formål at sikre en ensartet revision på det offentlige område på tværs af forskellige offentlige 
institutioner. SOR er målrettet den offentlige sektor og skal derfor anvendes på boligforeninger i det omfang, det er muligt.

Revisionen af de pligtige områder i henhold til SOR skal gennemføres efter en rotationsplan, således at de pligtige områder er dækket over en 5-årig periode. 
Vi har udarbejdet rotationsplan og har på den baggrund gennemgået følgende områder ved dette års revision:

SOR 6 – Juridisk-kritisk revision:

• Låneoptagelse

• Ufinansierede forbedringer

• Afvikling af opsamlet resultat og bundne reserver

• Individuelle lejeforbedringer

• Forrentning af mellemregning

• Lønindberetning

• Vedligeholdelsesplaner og henlæggelser

SOR 7 - Forvaltningsrevision:

• Tab ved lejeledighed og fraflytninger

• Økonomisk styring

• Boligforeningens notat om forvaltningsrevision og gennemført egenkontrol.

• Vores gennemførte revision af ovenstående områder har givet anledning til bemærkninger, der er opsummeret på side 10-12 og 15-19.

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

§ • Overholdelse af udbudsregler

• Udlån fra dispositionsfond

• Tilskud

• Indeksering af indskud for afdelinger, der er 
ældre end 1. april 1975

• Resultatdisponering

• Over-/underfinansiering  

• Bidrag til dispositionsfond og arbejdskapital 

• Afdelinger med kontinuerlige over-/underskud 

• Korrektioner vedrørende tidligere år

• Tilbud på hver 7. ledige ungdoms- og 
kollegiebolig afdelingsvis, tilbud på hver 3. ledige 
1-værelses familiebolig afdelingsvis samt tilbud 
på hver 4. ledige familiebolig afdelingsvis (for 
øvrige familieboliger).
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Nærmere oplysninger - forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskaberne
Hovedselskabets udlån til afdelinger via mellemregninger – steget væsentligt i forhold 
til sidste år.

Udlån til afdelinger

Hovedforeningen har ydet lån til afdelinger pr. 
31.12.2020 for 33.715 t.kr. (2019: 8.714 t.kr.)

I forbindelse med revisionen har vi konstateret, at disse 
udlån ikke er bundet på dispositionsfonden, hvorfor vi 
har bedt ledelsen årssagsforklare baggrunden for 
udlånene. Udlånene er specificeret til højre.

Vi har på baggrund heraf anbefalet 
boligforeningens ledelse, at boligforeningen arbejder på 
at nedbringe udlånene mest muligt.

Ledelsen har oplyst os, at man ikke anser udlånene for 
at kunne medføre tab for dispositionsfonden eller øvrige 
afdelinger som følge af, at der forventes hjemtaget 
realkreditlån eller lignende, hvorfor udlånene ikke er 
bundet på dispositionsfonden.

Ledelsen oplyser endvidere, at den løbende arbejder på 
at nedbringe udlånene, således disse alene udgøres af 
mellemfinansiering. Det er ledelsens opfattelse, at 
udlånene i løbet af 2021 vil være reduceret yderligere.

Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden 
betragtning. Vi anbefaler bestyrelsen at følge 
nedbringelsen.

Risiko
Der er risiko for, at tab på udlån til 
afdelinger belaster dispositionsfonden 
og påfører andre afdelinger tab. 

Observationer
Vi har konstateret, at der er betydelige 
udlån til afdelinger som følge af intern 
byggefinansiering (mellemfinansiering).

Konklusion
Vi har ikke konstateret risiko for tab. 
Desuagtet anbefaler vi nedbringelse af 
hovedselskabets udlån således, at disse 
alene består af mellemfinansiering

228 t.kr.

18.553 t.kr.

15.586 t.kr.

2.998 t.kr.

-3.650 t.kr.

33.715 t.kr.

Afdelinger i drift

Selskab 53, Storbylandsby II (afdeling under opførelse, nybyggeri)

Selskab 51, Journalisthøjskolen (afdeling under opførelse,
nybyggeri)

Selskab 55, Bjørnholms Alle (afdeling under opførelse, nybyggeri)

Selskab 60, Udviklingsplanen (afdeling under opførelse, nybyggeri)
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Juridisk kritisk revision
Afdelinger med kontinuerlige overskud

Afdelinger med kontinuerlige overskud

Afdelingerne, som er vist til højre, har væsentlige 
opsamlede overskud som følge af kontinuerlige 
overskud de seneste 3 år. (opsamlet overskud udgør 
mere end 10% af huslejeindtægten efter husleje-
reduktion).

Vi gør opmærksom på, at afdelingerne i henhold til lov 
om drift af almene boliger skal budgettere med balance 
mellem de enkelte afdelingers indtægter og udgifter.

Det er vores anbefaling, at organisationsbestyrelsen 
har fokus på at sikre, at afdelingernes huslejeindtægter 
tilpasses det faktiske niveau for omkostninger, så der 
sikres balance mellem afdelingernes indtægter og 
udgifter under hensyntagen til afvikling af overskud fra 
tidligere år.

Vi har gennemgået afdelingerne med ledelsen og 
modtaget årsagsforklaring herpå. Gennemgangen heraf 
har ikke givet anledning til bemærkninger. Ledelsen har 
endvidere oplyst, at der er øget fokus på overskuddene 
i afdelingerne.

Risiko
Der er risiko for, at reglerne om balan-
celeje i Bekendtgørelse om drift af al-
mene boliger m.v. ikke overholdes, 
fordi der ikke budgetteres realistisk.

Vurdering af interne kontroller
Vi har konstateret, at der er relevante 
og effektivt udformede, 
implementerede og fungerende 
kontroller i forbindelse med 
udarbejdelse af budgetter for 
afdelingerne.

Observationer
Vi har ingen væsentlige observationer 
om balanceleje i afdelingerne.

Konklusion
Det er vores anbefaling, at 
organisationsbestyrelsen har fokus på 
at sikre, at afdelingernes 
huslejeindtægter tilpasses det faktiske 
niveau for omkostninger, så der sikres 
balance mellem afdelingernes 
indtægter og udgifter under 
hensyntagen til afvikling af overskud 
fra tidligere år.

t.kr.
Årets 

overskud 
2020

Opsamlet 
overskud 

31.12.2020
Afd. 26, Ryhaven 75 672 
Afd. 80, Jægergårdsvej 7 31 
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Juridisk kritiske revision
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Afdelinger med væsentlige opsamlede underskud

Afdelingerne, som er vist til højre, har væsentlige 
opsamlede underskud. (opsamlet underskud udgør 
mere end 10% af huslejeindtægten efter husleje-
reduktion).

Vi har drøftet afdelingernes opsamlede underskud med 
boligforeningens ledelse, der har oplyst, at 
underskuddene afvikles over maksimalt 10 år ved 
stram omkostningsstyring.

Endvidere har boligforeningens ledelse oplyst, at 
bestyrelse og administrator er i løbende dialog om 
afdelingerne. Vi har fået oplyst, at afdelingerne som 
udgangspunkt selv skal forsøge at afvikle 
underskuddene i henhold til reglerne herom, det vil sige 
maksimalt tre år, dog med mulighed for forlængelse i 
op til 10 år.

Risiko
Der er risiko for, at reglerne om 
afvikling af opsamlede underskud i 
Bekendtgørelse om drift af almene 
boliger m.v. ikke overholdes, hvis 
opsamlede underskud ikke afvikles 
over maksimalt 10 år.

Vurdering af interne kontroller
Vi har konstateret, at der er relevante 
og effektivt udformede, 
implementerede og fungerende 
kontroller i forbindelse med afvikling af 
opsamlede underskud.

Observationer
Vi har ingen væsentlige observationer 
om afvikling af opsamlede underskud.

Konklusion
Vi er enige i den anvendte praksis for 
afvikling af opsamlede underskud, og vi 
har ikke identificeret ikke-korrigerede 
fejl.

t.kr. Årets resultat 
2020

Opsamlet 
resultat 

31.12.2020
Afd. 10, Neptunvej (7) (108)
Afd. 25, Gøteborg Allé (106) (498)
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Tilskud fra dispositionsfonden

Der er i år ydet tilskud for i alt 13.481 t.kr. mod 6.089 
t.kr. sidste år. 

Som vist til højre er tilskud fra dispositionsfonden givet 
som tilskud til renoveringer, drift samt til tab ved 
lejeledighed og tab ved fraflytninger. 

Det er vores opfattelse, at de ydede tilskud er i 
overensstemmelse med kapitel 10 i Bekendtgørelse om 
drift af almene boliger mv.

Risiko
Der er risiko for, at tilskud fra disposi-
tionsfonden ikke er i overensstemmelse 
med kapitel 10 i Bekendtgørelse om 
drift af almene boliger m.v.

Vurdering af interne kontroller
Vi har konstateret, at der er relevante 
og effektivt udformede, 
implementerede og fungerende 
kontroller i forbindelse med uddeling af 
tilskud fra dispositionsfonden.

Observationer
Vi har ingen væsentlige observationer 
om uddeling af tilskud fra dispositions-
fonden.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at de ydede 
tilskud er i overensstemmelse med 
kapitel 10 i Bekendtgørelse om drift af 
almene boliger mv.

1.485 t.kr.

4.152 t.kr.

3.922 t.kr.

3.922 t.kr.

13.481 t.kr.

Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflyttere

Diverse tilskud

Tilskud til afdelinger og boligorganisationen

Tilskud til advokatundersøgelse
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Individuelle lejeforbedringer

Boligforeningen har ikke opdelt forbedringsarbejder således individuelle forbedringer præsenteres særskilt i 
regnskabet. Det er derfor ikke muligt at følge sammenhængen mellem den enkelte forbedring på konto 303 og 
lejeindtægten på konto 201. Dette skyldes, at man ikke bogfører forbedringen på konto 303.3 ligesom det ikke er 
specificeret på konto 126, hvilke afdrag og afskrivninger der vedrører de individuelle forbedringer. Dette er i strid 
med reglerne.

Vi skal bemærke, at revisionen heraf ikke har givet anledning til øvrige bemærkninger.

Risiko
I henhold til lovgivningen skal der 
opkræves leje for individuelle 
forbedringer. Der er risiko for, at der 
ikke opkræves lejeforhøjelse på 
individuelle lejeforbedringer. 

Samtidig skal de individuelle 
forbedringsarbejder præsenteres 
særskilt i regnskabet. 

Konklusion
Det er vores opfattelse, at de 
individuelle forbedringsarbejder 
opkræves i overensstemmelse med 
lovgivningen. Dog lever den 
regnskabsmæssige præsentation ikke 
fuldt ud op til reglerne. 
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Krav til vedligeholdelsesplanernes længde 

Kravene til vedligeholdelses- og fornyelsesplanernes 
mindsteperiode skærpes de kommende år. Der gælder 
følgende krav til mindsteperioder fremover: 

- Pr. 1.1.2020 skal planen omfatte mindst 20 år 
- Pr. 1.1.2022 skal planen omfatte mindst 25 år 
- Pr. 1.1.2024 skal planen omfatte mindst 30 år

Beløbsstørrelserne i vedligeholdelsesplanerne 
fastsættes efter en vurdering af bygningsdelenes og 
installationernes anskaffelsespris på tidspunktet for 
genanskaffelsen.

Der skal hvert år henlægges i overensstemmelse med 
vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne.

Ekstern granskning af vedligeholdelsesplaner

Inden 1. januar 2022 skal der være gennemført en 
granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne. 
Granskningen skal være foretaget af en ekstern uvildig 
byggesagkyndig med henblik på at vurdere, om 
planerne er retvisende og omfatter de nødvendige 
aktiviteter. Den eksterne granskning skal herefter 
foretages mindst hvert 5. år.

Det er hensigten, at resultaterne af den eksterne 
granskning opsamles i et administrativt register under 
Landsbyggefonden.

Vi har drøftet forholdet med ledelsen, der oplyser, at 
boligforeningen er godt forberedt til ekstern 
granskning. Der er ikke foretaget en egentlig intern 
granskning, men vedligeholdelsesplanerne bliver årligt 
vurderet og ajourført.

Risiko
Er der risiko for, at 
boligforeningens vedligeholdelsesplaner 
ikke har en planlægningshorisont i 
overensstemmelse med lovgivningen, 
at henlæggelser ikke foretages i 
overensstemmelse med 
vedligeholdelsesplanerne og at 
boligforeningen ikke er tilstrækkeligt 
forberedt i forhold til ekstern 
granskning af 
vedligeholdelsesplanerne?

Konklusion
Det er vores opfattelse, at
• Vedligeholdelsesplanerne er 

udarbejdet i overensstemmelse med 
lovgivningen

• Henlæggelserne foretages i 
overensstemmelse med 
vedligeholdelsesplanerne

• Boligforeningen er tilstrækkelig 
forberedt til ekstern granskning
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Fremlagt på organisationsbestyrelsesmødet den 30. november 2021

Peter Mølkjær
statsautoriseret revisor

Aarhus, 30. november 2021
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Organisationsbestyrelse

Palle Adamsen Henrik Ricken Mette Møllerhøj

Lars Jørgen Viskum Madsen
registreret revisor
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