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etageareal
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1. Lejligheder (incl. ungdoms',
ældre- og lette kolleklivboliger)

2. Enkeltværelser
3

54
I
2

6,135,0
228,0
62,5

1

1

1 pr.påbeEYndt60mt

54,0
8,0
2,0

6. Lejem 6,425,5 64,0

Rentebereqning gmetode: Daslis rente

Rentesatser:
+

iforvaltning
1, Henlagte midler
2. Driftsmidler

0,000/o

0.000ó
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Generelle bemærkninger
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i Lov om almene boliger og bekendt-

gørelse om drift af almene boliger m.v.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret iforhold tilsidste år.

Boligorganisationens å rsregnskab

Fællesforvaltning og forrentning
Forrentning af afdelingernes midler i fællesforvaltning sker for indestående med 00/o

Renteberegningen er foretaget på grundlag af dag til dag opgørelse.
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Afdelingernes årsregnskab

Periodlsering
Prioritetsydelser udgiftsføres ved forfald, medens øvrige væsentlige poster, som vedrører

regnskabsåret Pe riodiseres,

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer

foretaçs på baggrund af 1o-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Henlæggelserne fastsættes ioverensstemmelse med reglerne, således at årets henlæg'

geSe alãrig anvendes i henlæggelsesåret og at ultimosaldoen altid er tilstrækkelig tilgen'

ñemførelse af næste års aktiviteter, Derudover tilstræbes det, at der også altid er en vis

reserve til brug ved uforudsete prisstigninger m.v.

Forbedringsarbeider
Større forbedringsarbejder lånefinansieres, Arets afdrag udgiftsføres og anvendes til af-

skrivning af forbedringsarbejdet,

Mindre forbedringsarbejder afskrives over højst 10 år på baggrund af budgetmæssig fastsat

afskrivning.

Tab på fraflyttere
Ryknlng for tilgodehavender hos fraflyttere indgår over året i-faste procedurer, I forbindelse

r.O arãrrgnsiabet foretages en vurúering af tabsrísikoen af hvert enkelt tilgodehavende'

Overstigeitab ved fraflytning kr. 321 pr. lejemå|, dækkes del af dispositionsfonden,

Resultatafuikling
Eventuelle driftsunderskudi-overskud indarbejdes til afskrivning over højst 3 år ved

førstkommende budgetlægning.
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502 1

511 2

512 3
513 4

521

530

532

533

540

550

Ta

Udgifter

Ordhrære udolfte{

Bestyrelresudglfter

Bestyrelsesvederlag
Mødeudgifter, info m.m.

Forretningsførelee

Pergonaleudgifter
ForretningsførElse
Kontorholdsudgifter

Revision

5 Bruttoadministrationsudgifüer

ô Renteudgifter
7 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v'

til dispositlonsfond og arbejdskapital eamt

indbetalinger til Landsbyggefonden og

nybyggerifonden

Samlede ordlnære udgifter

Udglfûer i alt

5

23

5

23

0
251

0

251 195

0
195

226281

03

881929

929

Side 4 af 16 10.01-2018



-{ ¡ il¡ji::iir1"1,i1J;-li:r.:,rí.}r .i.1 rt.Ì,1-li :, "iiri"1;ì , 'r'lr';.i ll :ir' I lr¡i-.)rrli:'i. ''{til¡

;\'.l.,itr'll

:. , ,,,1.

:r¡iir':

'lt.Ll:ir,ti'.1,t\¡l¡iit,i:
{[lr \';iìi rr i]

.lr.r''.J'r''

.r.ì,, ,r'¿'

;:¡;!.. r; ii:

601 8

603 6
904 7

610

lndt gter
Ordinafg fndtæotef
Admlnlctratlonsbldrlg :

1. Egnc afdsllnger idrlft
2. Andct støttct byggeri i dilft

Rontð¡ndtlgtcr
llenleggclce ef afdelingcrncs bldrag m.v.

til dlspoeltlomfond og rrbs¡dsltapital ramt
indbctallngcr til Lnndcbyggefondån og

nybyggerifondcn

Samledc ordlnlrc lndtagter
lndtngbr lrlt
Undcrukud

Arets undcrsltud

lndtagierl ¡lt

226
0
0

281
0
s

88{
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Aktiver
ânlæqaaktlver
Fin¡nslelle anlogsaktlver

I Garantikapitaliandenvirk¡omhed
10 lndestående i Landsbyggefonden

Flnanelelle anlagoaktlver i alt

Omsætninasaktlver
Andre tilgodehavender
Forudbetalte udglftcr
Likvide beholdnlnger:

1'l 2. B¡nkbcholdnlng

Omsatningsaktlver i alt
Aktlver I alt

2712
716

726
727
732

740

750

1.447

5.348

0
0
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803 12

805 13

ax 14

826
830 l5
E¡00

850

Taarbæ

EEenltanltal
Oleposltlonsfond
Arbeldskapltal

Egenkaplt¡l lalt

Kortfristel Gæld
Afdcllngcr I drifr
Skyldige omkostninger
Anden ltortfristet gæld

Kortftlctet gæld I alt
Pa¡¡lver lalt

Passlver

3,301

2.U2
5

2.U7

5.348

0
0

16 Eventualforpllgtelser
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I oo2 llllødoudnlfur. l4fo m.fn"

Bestyrelsesudgifter
Repræsentatlon

2 5{1 Eesgg[slssflslüsr
KilometerPenge og taxa

õ12 Fonahlnusføralse
Forretningsfø rsrselskab,
Tlllægrydelrer:
Kollektiv råderet
Koplering og forsendeleer

4 sr3@
Kontorartikler
lT udstYr, gmåanekaffeleer

GebYrar

5 030
omkostnlnoer

530 Bruttoedminlstrationsudgifter
Nettoadminietrationsud gift vedrørende

egne afdellnger idrlft

Pr. leJemålsenhed

6 603 Rsnte¡ndt?qt¡r
Afdellnger

632 Renta-udqtfter

Dispoeitionsfond
Bank

Netlorenteindlægt

Ncttorentcindtægt pr. leiemålgenhed

r8

0

18 18

261 195

0 0

251 f95

0

281 226

4.391 3.516

3 0

3

0
0

0
0

0

6
0

0

0

0

3

g
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7 õ33 Afdallnsernorbidraslhenlçooel¡a
604 til dfauorltlon¡fonden m;v.

2. Ydelser (beboerbeteling) fra afdalinger

vedr. udamortissredc lån

5. lndbetellnger til Landsdlsposilionsfonden

ifr. konto 803.20
E. Pligtmæseige bidrag tll Landcbyggcfondcn

9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen

t o0l Admlntatratlonsbldrãn. eono aff?llnoer

Antal leJemålsenheder

Grundbldreg Pr, leJcmålsenhed

1. Admlnlstratlonsbldrag, egna afdclingêr i drlfr:

2. AndEt

225281

226281

645 056

4.391 6

0
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I 712 Garantlkanlta! I endpn virksomhed

Garantlkapital i anden virkgomhed

t0 ?16 lndeetåendp, i I'an4sbvssefondan

Bunden A- og G-indrkud
Egen trækningsret;

Prlmosaldo
Arets tilgang
Arets afgang
Tilskrevne rentër

2

150.619
303,816
-90.206

1.2U

51

0
0

1

I
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11 732 Fanltb$holdnlnu
DB 4645-.11915906

Mellemregning Domea

12 8oE Dispoaitlonafond

f . Prlmor¡ldo

Tllgnng:

3. Rcntstllgkrlvnlng
5. Ydeleer, udamorti¡crcdc lån

11. Pllgtmæaaige bldrag afdelinger
12. Renter af egen træltningeret

Tltgang I alt

Afgrng:

21. Tllskud til tab vEd leieledlghed

0

0
127.980
606.æ0

e04

3.s01

4,820

l5
128
500

0

5,463

-24
-285

0
-3.11

2.U2

1

2.ù42

33

24. Indbctallngcr tll Landsbyggefonden
25, lndbetalingor til LandsdlspositionEfondEn

26. Tllsltud fra egen trakningsret

Ultlmo¡¡ldo
Ultlmo¡¡ldo pr. lelemål¡enhed

Bunden del:

35. lndeatående i landsbyggelonden

Dlsponibeldel:

Dl¡ponlbcl del pr. lefcmålsenhed I
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13 s06 A¡þe¡dslsnib!
1. Primosaldo

Arets underskud
AfdellngEmea bidrag

69
:74

10

3.301

3.301

Saldo ultimo pr. leiemålsenhed

Dlsponibrl del pr. lelomålrenhcd

5

0

0

0
0

14 82r Afdslinqg¡r I drlft
Mellemregning, aËellng 1

16 830 Anden kortfrl¡tgt qald

A-¡kat og em-bldrag
ATP
Kapltalpenglon

0
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Adm I nlEtretlqls Påteonln P

Boligorganisationens àrsregnskab fremlægges hermed til godkendelse og giver efter vores opfattelse

et reW¡Jende billede af boligorganisationens økonomiske slilling.

GlostruP, den 20' december 2017
Taarbækhøj

direktør

Den uafhanoioe fevieorg revigionepåtooninc

Tll afdellngen og øverste myndlghed I Bollgselskabet Taarb:ekhøj

Revisionspåtegning på årsregns kabet

Konkluslon

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisatlon Boligselskabel Taarbækhøj

for regnskabsåret i. ðktober 2016 - 30. septemb er 2017, der omfatter resultatopgørelse,

balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Arsregnsliabet udarbeides efter lov ornalmene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til

almene bollgorganisationers regnskabsaflæggelse'

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens

Àk[u"r, passivLr og økonomiskestilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af

boligorganisationeñs aktiviteter for regnskabsåret 1, oktober 2016 - 30. september 2017 i

oveienãstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendt-gørelsens krav til almene

boligorgan isationers regnskabsafl æggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision í overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionssl<ik, idet

r"'u¡.ion"n u-dføres på grundlag af beslemmelserne i revisionsinstruks for almene

boligorganisafioner, Vo-res anJvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

reviãioñspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for ¡evisionen af årsregnskabet". M er

uafhængige at Uoiigorganisationen i overensstemmelse med internationale eliske regler for

revisoreî [teSAR'. niõke regler) og de yderligete krav, der er gældende i Danmark, ligesom

vi har opf,ldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til dlsse regler og krav. Det er vores

opt ttrl.", at del opnåeãe revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.
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Taarbæ

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og

Or¡nõUe-fen¿tgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medlaget

de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resullatopgørelsen'

Budgefteñe har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision'

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstEmmelse med lov om aimene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til alrnene

boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvarel for den interne

lonlrot, som ledelsen anser for nødvãndp for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl'

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere

boligorganiéaÙonens evne tÍ at fortsætte driften; al oplyse om forhold vedrørende fortsat

Or¡ttl nüor delte er relevant; samt et udarbejde års-regnskabet på grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvldere

Uoi¡gorganisationen, indstllle driflen eller ikke har andet realistisk allernativ end at gøre

delte.

Revlsors ansvar for revlsionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden

væsengg fejlinfoimation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et høit niveau af sikkerhed'

rrn 
"l' 

ikke e-n gaiantlfor, at en revisi6n, der udføres i overensstemmelse med

internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid.vil

afdæklke væsentig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge

àf besvigetser ellei t"jl og kan betragtes som væsenllige, hvis det med rimelighed kan

forventeã, at de enkeitviJ eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslulninger, som

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensEtemmelse med internationale standarder om

ievision og de yderligare krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik'

jf, revisiorisinstiuks fõr ahene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for veesentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset

om denne skyiOes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisio_nshandlinger som

reaktion på disse risici sãmt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at

danne grundlag for vores konktusion. Risikoen for lkke at opdage væsenllig

fejlinfoñnation iorårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfalte sammensværgelser, dokumentfalsk'

bevidsté udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

a
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elskabet Taa

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

udforme revisionshandlinger, der er passende efler omstændighederne' men ikkc for at

kunne udtrykke en konklu-sion om efiektiviteten af boligorganisationens ¡nt€rne konlrol'

. Tager vi stilling lil, om den regnsltabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,

sañ.rt om de regnslrabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har

udarbejdet, er rimelige.
. Konkludarer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det

op-n¿"d" revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller

forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdellngens evne til at forlsælte driften, Hvis vi

konkluderer, at der er en væseñlfg usikkerhed, skalvi i vores revisionspåtegning gøre

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ilcke

ei t¡lstrækkelige, módificãre vore" konklusion. Vores konklusioner er baseret på det

revisionsbevij, der er opnået frem til datoen for vores revislonspåtegning' Fremtidige

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte

driften.

. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,

herunder noteòplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende

transaktioner og begivãnheder på en sådan måde. at der gives et retvisende billede

heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andel det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer'

herunder Eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som v¡ identificerer under

revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

lfølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en

ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen'

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen

form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen

og i dãn foib¡ndel-se overveje, om årsberetningen er væsentligt inkons¡stent med

åisregnskaUet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at

indeholde væsentlig fejlinformation'

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger

i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen,

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i

overensslemmelse med åriregnskabet og er udarbeidet i overensstemmelse med kravene i

lov om almene boliger og driftãbekendtgøielsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation

i årsberetningen.
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Erklarlng i henhold tll anden lovgivning og øvrig regulerlng

Udt¡lelse om iuridlsk-kriti¡k revision og ¡prnommellghed

Ledelson ar ansvarlig for, at de disposltioner, der er omfatlet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med iove og andre forskrifter samt med indgâede aftaler og sædvanllg

praksis; og at der er taget skyd'igt hensyn tll kravet om sparsommellghed ved forvaltningcn

ät Oe m¡Olãr og d¡flen àf afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet'

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i ovErensstemmelse med god offentlig

revisiónsstif vores ansvar at udvælge relevante emner til såveliuridisk-kritisk revision som

revision af sparaommelighedsaspekiet. VEd juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj

grad af sikkårhed for def.¡dvalgte emnef, om de dispositioner, der er omfattet af

iegnskabsaflæggelsen, er ¡ overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med

mðgåede aftaÞ-ùg sæOvanllg praksis, I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi

meã nø¡ grad af s¡[kerhed, om.Oa undersøgte syslcmer, procosser ellar dlspositioner

understøiter sparsommelighed ved forvaltnlngen af de midler og driften af

boligorganisationen, der er omfattet af ársregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbeide konkluderer, at der er anledning tilvæsentllge

krltiske bemærkninger, skal vi rapporlere herom.

Vi har ingen væsenllige kritiske bemærknlnger at rapportere i den forbindelse'

København, den 20. december 2017

Rl Statsautor¡seret Revislonspartnerselekab
cvR 53 37 19 14

Lars Rasmussen
statsautor¡seret rgvisor
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Bollgorgenilaüon: Admlnl¡tntor:
LBF-nr.: 8?6 LBF nr' 8037

Bollgeelskabet Taarbælthøi FA09

étationspa*en24,2. lh. Statlonsparken24'2'lh'
2600 GloslruP 2600 GlostruP

Tclefon 49420222 ß42A222
r¡r¡¡vw.f¡09,dk

Tlhynrfarrnde lommun¡:
Kommuncnr.161

Lyngby-Taarbak Kommunc
Rådhueet
2800 LyngbY
Telsfon 45 97 30 00
vr¡umr.ltk.dk

Jr Ncl lrrelovent
9pørgrmål:

@!
1. Giver ¡ndtægter fre byggesagshonorarcr eammenholdt

med byggeÀdvitctcns omfang ect over-dc senesle

é Ár a;lããn¡ng lll tvlvl om, hnorvidt udglficr og lndtægter

vedrørcndc bYggcri er I balance?

2. Er gædvanllge afskrivnlng på ddftsmidler undladt

ellEr ændrel?

3. Er der loretaget opskrlvnlng på aktiver?

4. Skønncs dsr at kunne vare risiko for tab og/eller

likvldltctsproblcmer eom følge af:

á. ¡nvsstEringar (herunder profelcterlngsudgifter)?

b. udestående fordringer. hcrunder udlån og/eller

garantisllllelae til afdelinger?
c. Løbendc rctssager?
d. panteætningêr, hautions- og garanliforpligtelse

iherundsr afdelingomea forpllgtelser),

Lie- og leasinglcontrakter clþr andrc væsentlige

økonomlske forPligtelsar?

f. andre forhold?

5. Er dcr anvsndt midler af dlsposltlonsfondsn til-' 
Otln¡ng af afdellngen tab som følge af lelelcdighed?

6. Er forfaldnc ydcleer betalt for sent?

T.Giverbedømmclsenafbollgorgani¡ationenesolidltct
ãé frrtioitct anledning til tvivl om, hrrorvidt der cr fub

tikerh"O for opffldelrcn af bollgorganisationcns

forpligtclscr hcrunder normal atuikling af

mellemregningcr til afdelinger?

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
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Spergrmål:

8. Er der efrer rcgnskab¡årete afelutning lndtruffet bc'
givenheder al betydnlng for bcdømmslsan af øko-

nomien?

Afdallnqrr:

9. Er der afdcllngcn
a. hvor årete regnskabsresultat eammenholdt mcd

rcgnskabrrcsultateme fra de to foregående år tyder
på, at der tllbagcvendende blivcr budgcttcret mcd

et ovcr¡kud, dêr ovorgtlgct opsamledc undcrekud

og undcrlinansicñng?
b. med underskudssaldi og/cllcr underf nansiedng?

10. Er dcr afdelinger med udleiningsvanskeligheder?

I I . Skønnee der al være risiko for taþ og/ellct

llkviditetsproblemer som følge af:

a. lnveeterlnger I ubcbyggcde grundc eller anden

fast eiendom?
b. Løbcndc retrsager?
c. Overekridel¡e af den godkendte anekaffeleessum

(skcma b) for cicndommc underopførelse?

d. Aklivcrcde projcktcringsudglfrsr?

e. Udeståenda fotdrlngø, hcrundcr udlån tll

bolþorganisatlonen ellEr andre debitorer?

f. ¡ndre forhold?

12, Er der afdellngcr, hvor de ekkumulercde hcnlæggeleer

¡kønnes utllstrækkellge i rclatlon tllde forucntcde

fremtldlge udglfier vedrørende:
a. Planlagt og pedodlsk vedligeholdelse og fomyclse?

b. lelândsÉttelsc vctl fraflytning?

c. Tab ved fraflYlning?

13. Skønnes der at værc tvivl om, hvotvldt der er

uomtviste!þ god sikkerhed for afdcllngcrncs
henlagte midler?

J¡ t{cl lrrcbv¡nt

x

x1

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
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Aldellnqcr m¡d underün¡ng,lsÍlnq

Alls underfinancieringer vedrører udlæg iafeluttedc og uef¡lutledc forbcdringsarbcider/bye'

geekaderenovcrlng.

Afholdte udgifrer Flnanslcdng Underlinanslcrirq

lGnto 303 lGnto4l3/424

Afdeling I 6.400.5¡fg 6.250.894 149'650

Der cr budgetteret med afskrivnlng på ovenetåendc forbcddngraÈcidcr m.v. oìrêr ôn

periode på maksimum 10 år.

Kollehlvc indivlducllq badcværcls.rudsklfrnlngcr blivcr løbcnde realkrcdltfinanelcrct, når dcr

cr opsamlct et paseende bcløb.
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Adm I nl¡trpt!onrnåtcq nl nq

Gloslrup, dsn 20. december 2017

Lund Racmu¡acn
tllrektør
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Den uafhanqlqa qevisore erklærinq om ¡oørqe*kemq

Til Lyngby-Taarbæk Kommune og øverste myndighed i Boligselskabet Taarbækhøi

Vi har fàet sorn opgavê at afglve erklæring om, hvorvidt medfølgende spørgeskema jor d-en almene

boligorganisation'Boligselstãbet Taarbækhøj for regnskabsåret 2016/17 er udarbejdet efter lov om

aménJUot¡ger og driftsbekendtgørelsens krav tilalmene boligorganisalioners skemabesvarelse.

Spørgeskemaet ãr besvaret på õrundlag af den almene boligorganisations årsregnskaber Jor 2016117 
'

som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbeidet til brug for Lyngby-Taarbæk Komrnune og øverste

myndighed i Boligselskabet Taarbækhøj til vurdering af om kravene til skemabesvarelse i lov om

amenã boliger o! Oriflsb"kendtgørelsen er opffldt, og kan ikke anvendes til andet formål.

Ledelsens ansvar

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet på grundlag af den

ahãnJUofigorganisations årsregnskaber samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og

drifrsbekendtgørelsens krav tilalmene boligorganisationers skemabesvarelse.

Revisors ansva?

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt ledelsen i

alle væsentlige henieender har besvaret spørgeskemaet på grundlag af den almene

boligorganisåions årsregnskaber samt i overenestemmelse med lov om almene boliger og

driftãbekendtgørelsens krav lil almene boligorganisal¡oners skemabesvarelse.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med

sikkerhed en revision eller råview af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning med henbllk på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC

1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede polltikker og

pioðedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, fâglþe standarder og gældende krav ilov og øvrig

regulering.

Vi har overholdt kravene til ualhængighed og andre etiske krav i FSR - danske reviEorers relningslinJer

for revisors etiske adfærd {Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om

int€gritet, objektivitet, fagllg kompetence og fomøden omhrl, fortrolighed og professioneladfærd.

Vi har som led ivores undersøgelser stikprøvevist undersøgt information, der understøtter besvarelsen

af spørgeskernaet, Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af plaksis er

p".l"nãe, om ledelsens skøn ved besvarelsen er rimelige samt en vurdering af den samlede

præsentation af spørgeskemaet'
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Konklu¡lon

tÞt er vores opfatlclec, at eporycskcmâd i alle vascntllgc hcneccndcr er bcsverct I ovcrcn¡'
stsmmeþe mcd oplysnlngcmr idsn almene boligorganlcatlons åucgngl€bcr for 2016117 ¡rmt I

ovcran¡¡tammcl¡e med lov om almenc bollgcrog drlfrebckcndlgør€bsns kravtilalmcne
bollgorganisatlonere skemabogvarolse.

Købcnhavn, dcn 20. deccmbor20l7
Rl Statsautoriscrct Revl¡lonsaktlcgelskaþ

CVR-nr.53 371914

Lars Rasmussen
glatsautoriscret revioor
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Orqanisatignebestvreleene oåtesnino:

Foranstående årsregnskab inkl. spørgeskema samt afdelin gsreg nskab

for:Taarbækhøj

har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

/2/
Lynsby, aeå /tzorc

Kjærg Dennis Andersen

WffiUv
Frost Sørensen

Jørgensen
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Çyqf,fg, fFyndlohsds Aåteq n [Eg,

Foranstående åreregnskaber har været forelagt undertegnede øver8te myndighed tll god'

kendelse,

Lyngby, Or^l% 2018

t,
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