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Frederiksberg Forenede Boligselskaber: 

 
Regnskab pr. 1. januar 2021 – 31. december 2021 

_______________________________________ 

 
Afdelinger: 

 

• Broagerhus 

• Nyelandshuse 

• Havremarken 

• Grønlandsgård 

• Broagerhus Børnehave 

• Søndermarken 

• Finsensgård 

• Vandværksgården 

• Finsenshave 

• Skolevænget 

• Tartuhus 

• Solbjerg Have 

• Solbjerg Have II 

• Vinstrupgård 

• Thielebo – ældreboliger 

• Thielebo – ungdomsboliger 

• Brevduebanen 

• Flintholmgård 

• Solbjerg Have, ældreboliger 

• Betty Nansens Alle 57-61 

• Betty Nansens Alle 51-53 ejer 1 

• Adolphinegården 

• Betty Nansens Alle 51-53 ejer 2 

• Betty Nansens Alle 51-53 ejer 3 

• Betty Nansens Alle 51-53 ejer 4 

• Betty Nansens Alle 51-53 ejer 3 erhverv 

• Stjernen 

• Duetgården 

• Delehusene 

• Tartuhus II 

• Tartuhus III 

 



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 228.658,76

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31001 Broagerhus

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, større renteudgifter end budegetteret 
grundet nagativt afkast i investeringsforening. Herudover har der ikke været tilstrækkeligt opsamlet overskud til at 
kunne indtægstsføre den fulde budgetterede indtægt. Dette modsvares delvist af en besparelse på el til 
fællesarealer, samt almindelig vedligeholdelse.
.



Beboerregnskab
Afdeling 31001 Broagerhus

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 117.287 117.000 287
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 3.152.662 3.181.000 -28.338
623.487 627.000 -3.513

Renovation 304.480 283.000 21.480

174.358 175.000 -642

540.310 570.000 -29.690

807.332 817.000 -9.668

702.695 709.000 -6.305

Variable udgifter 1.304.726 1.349.000 -44.274
1.067.203 1.093.000 -25.797

79.853 61.000 18.853

16.616 30.000 -13.384

6.704.661 4.500.000 2.204.661

-6.704.661 -4.500.000 -2.204.661

Udgifter til beboerlokale 22.916 17.000 5.916

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 73.509 79.000 -5.491

17.172 15.000 2.172

27.458 22.000 5.458

0 32.000 -32.000

Henlæggelser 1.904.620 1.905.000 -380
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.580.000 1.580.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 50.000 50.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 259.620 260.000 -380
Tab ved fraflytninger 15.000 15.000 0

Ekstraordinære udgifter 1.015.829 875.000 140.829
862.680 872.000 -9.320

2.808 3.000 -192

150.103 0 150.103

238 0 238

Udgifter i alt 7.495.123 7.427.000 68.123

Boligafgifter og leje 7.040.580 7.040.000 580
Leje for boliger 7.040.580 7.040.000 580

Andre ordinære indtægter 204.213 387.000 -182.787
3.544 112.000 -108.456

85.284 97.000 -11.716
115.386 178.000 -62.614

Ekstraordinære indtægter 21.671 0 21.671
21.671 0 21.671

Indtægter i alt 7.266.464 7.427.000 -160.536

Årets underskud 228.659

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31001 Broagerhus

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 26.799.615 Henlæggelser 8.399.884
Omsætningsaktiver 13.306.529 Opsamlet resultat -228.659

Langfristet gæld 12.411.869
Kortfristet gæld 19.523.050

I alt 40.106.144 I alt 40.106.144

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. Herudover har der været færre indtægter fra fællesvaskeri, samt en mindre 
indtægt fra opsamlet resultat. Sidstnævnte skyldes, at der ikke har været tilstrækkelige opsparede midler til at 
indtægstføre det fulde budgetterede beløb.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening. Dette 
modregnes delvist af en besparelse på udgifter til lån på forbedringsarbejder.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse på el til fællesarealer, administrationsbidrag, samt A og G-indskud. Dette 
modsvares delvist af en merudgift til renholdelse opkrævet af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på løn til driftspersonale, almindelig vedligeholdelse og afsat til uforudsete 
udgiftsstigninger. Dette modsvares delvist af en merudgift til drift af ejendomskontor.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31001 Broagerhus

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Broagerhus hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 93.832,00

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31002 Nyelandshuse

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift til renovation, 
renteudgifter, samt renholdelse, herunder rengøring, vinduespolering, snerydning og udrydelse af skadedyr. 
Herudover er der færre renteindtægter end budgetteret. Dette modsvares delvist af en besparelse på vand, el til 
fællesarealer, afsat til uforudsete udgifter, ydelser vedr. lån, drift af fælles faciliteter, samt korrektioner tidligere år, 
herunder for meget afsat gårdlaugsbidrag. 



Beboerregnskab
Afdeling 31002 Nyelandshuse

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 133.736 134.000 -265
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 4.560.016 4.603.000 -42.984
885.728 891.000 -5.272

Renovation 408.331 354.000 54.331

263.585 270.000 -6.415

904.314 963.000 -58.686

1.254.812 1.274.000 -19.188

843.246 851.000 -7.754

Variable udgifter 2.136.590 2.221.000 -84.410
1.578.457 1.539.000 39.457

138.494 123.000 15.494

5.812 60.000 -54.188

2.891.465 4.989.000 -2.097.535

-2.891.465 -4.989.000 2.097.535

Udgifter til beboerlokale 632 1.000 -368

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 314.639 342.000 -27.361

47.683 59.000 -11.317

50.873 37.000 13.873

0 60.000 -60.000

Henlæggelser 2.423.702 2.424.000 -298
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.023.000 2.023.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 50.000 50.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 350.702 351.000 -298

Ekstraordinære udgifter 2.265.128 2.170.000 95.128
2.043.297 2.162.000 -118.703

8.615 8.000 615

212.115 0 212.115

1.102 0 1.102

Udgifter i alt 11.519.172 11.552.000 -32.828

Boligafgifter og leje 10.819.247 10.814.000 5.247
Leje for boliger og institutioner 10.819.247 10.814.000 5.247

Andre ordinære indtægter 568.752 738.000 -169.248
2.554 153.000 -150.446

157.198 176.000 -18.802
409.000 409.000 0

Ekstraordinære indtægter 37.341 0 37.341
37.341 0 37.341

Indtægter i alt 11.425.340 11.552.000 -126.660

Årets underskud 93.832

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedrings- og renoveringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31002 Nyelandshuse

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 45.874.396 Henlæggelser 15.800.112
Omsætningsaktiver 18.318.324 Opsamlet resultat 172.881

Langfristet gæld 45.617.062
Kortfristet gæld 2.602.664

I alt 64.192.719 I alt 64.192.719

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening. Dette 
modregnes delvist af en besparelse på udgifter til lån på forbedringsarbejder.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse på el og vand til fællesarealer og administrationsbidrag. Dette modregnes 
delvist af en merudgift til renovation opkrævet af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse, fællesfaciliteter, beboerdemokratisk arbejde, 
samt afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Dette modregnes delvist af en merudgift til ejendomskontor og anden 
renholdelse herunder rengøring og snerydning.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. Herudover har der været færre indtægter fra fællesvaskeri.



Beboerregnskab
Afdeling 31002 Nyelandshuse

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Nyelandshuse hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 474.236

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31003 Havremarken

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der i regnskabet er en mindre udgift 

til låneydelser til forbedringsarbejder, da alle lån ikke er hjemtaget og der er opnået store besparelser ved 

konvertering af lån samt en større indtægt fra institutionerne. Det modregnes delvist af større udgifter til el til fælles 

arealer (større strømforbrug ventillation), større renteudgifter samt en mindre renteindtægt grundet negativ 

forrentning fra investeringsforeningerne.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31003 Havremarken

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 158.751 159.000 -249

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 4.237.130 3.943.000 294.130

839.567 810.000 29.567

Renovation 410.933 374.000 36.933

252.216 266.000 -13.784

624.029 354.000 270.029

1.224.235 1.245.000 -20.765

886.150 894.000 -7.850

Variable udgifter 1.802.639 1.943.000 -140.361

1.440.583 1.483.000 -42.417

102.924 78.000 24.924

10.926 50.000 -39.074

2.179.208 3.200.000 -1.020.792

-2.179.208 -3.200.000 1.020.792

155.144 154.000 1.144

2.032 20.000 -17.968

91.031 43.000 48.031

0 115.000 -115.000

Henlæggelser 2.854.900 2.855.000 -100
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.550.000 2.550.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 10.000 10.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 274.900 275.000 -100

Tab ved fraflytninger 20.000 20.000 0

Ekstraordinære udgifter 3.515.841 4.107.000 -591.159

3.373.006 4.105.000 -731.994

1.692 2.000 -308

141.068 0 141.068

75 0 75

Udgifter i alt 12.569.261 13.007.000 -437.739

Boligafgifter og leje 12.421.683 12.342.000 79.683

Leje for boliger, erhverv og institutioner 12.421.683 12.342.000 79.683

Andre ordinære indtægter 602.752 665.000 -62.248
2.510 100.000 -97.490

174.243 139.000 35.243

426.000 426.000 0

Ekstraordinære indtægter 19.061 0 19.061

19.061 0 19.061

Indtægter i alt 13.043.497 13.007.000 36.497

Årets overskud 474.236

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Udgifter til vaskeri

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31003 Havremarken

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 63.740.412 Henlæggelser 11.013.942

Omsætningsaktiver 16.152.029 Opsamlet resultat 1.594.136

Langfristet gæld 62.972.724

Kortfristet gæld 4.311.639

I alt 79.892.441 I alt 79.892.441

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter

Der er i regnskabet en mindre indtægt fra renter, da investeringsforeningerne i 2021 har givet et negativt afkast og 

dermed en renteudgift. Det modregnes delvist af en større indtægt fra vaskeri.

Ekstraordinære indtægter

Boligafgifter og leje

Der er i regnskabet en større indtægt fra institutioner.

Der er i regnskabet mindre udgifter til lån til forbedringsarbejder grundet nogle lån endnu ikke er hjemtaget 

(køkkenmodernisering) samt besparelse på lån efter konvertering. Det modregnes delvist af større udgifter til 

renter, da investeringsforeningerne i 2021 har givet et negativt afkast og dermed en renteudgift.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet større udgifter til ejendomsskatter, renovation samt vand og fælles el. Den øgede udgift til 

fælles el, skyldes øget elforbrug til ventillationsanlæg.

Variable udgifter

Der er i regnskabet mindre udgifter løn til driftspersonale (mindre udgifter til løn), almindelig vedligeholdelse og 

afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Det modregnes delvist af større udgifter til diverse samt ejendomskontor. De 

større udgifter til ejendomskontor skyldes ejendomskontoret er flyttet til Finsensvej 141.

Ekstraordinære udgifter

Der er i regnskabet en større indtægt fra korrektioner tidligere år, herunder indgået tidligere afskrevne fordringer.



Beboerregnskab
Afdeling 31003 Havremarken

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Havremarken hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/Afdelinger/Havremarken
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 101.301

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31004 Grønlandsgård

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der er større udgifter til 

renholdelse herunder snerydning samt negativ forrentning af indestående der i stedet for en renteindtægt, har givet 

en renteudgift i regnskabet. Det modregnes delvist af mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse, fælles vaskeri 

og afsat til uforudsete udgiftsstigninger.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31004 Grønlandsgård

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 17.754 18.000 -246

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 751.289 769.000 -17.711

217.600 223.000 -5.400

Renovation 102.850 97.000 5.850

57.219 56.000 1.219

104.515 118.000 -13.485

224.717 230.000 -5.283

44.388 45.000 -612

Variable udgifter 416.651 471.000 -54.349

348.494 313.000 35.494

20.706 15.000 5.706

3.872 35.000 -31.128

218.349 496.000 -277.651

-218.349 -496.000 277.651

34.740 56.000 -21.260

0 16.000 -16.000

8.838 6.000 2.838

0 30.000 -30.000

Henlæggelser 851.694 851.000 694
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 750.000 750.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 20.000 20.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 81.694 81.000 694

Ekstraordinære udgifter 1.791.612 1.709.000 82.612

1.706.588 1.709.000 -2.412

85.024 0 85.024

Udgifter i alt 3.829.000 3.818.000 11.000

Boligafgifter og leje 2.457.060 2.457.000 60

Leje for boliger 2.457.060 2.457.000 60

Andre ordinære indtægter 392.370 483.000 -90.630
402 76.000 -75.598

66.968 82.000 -15.032

325.000 325.000 0

Ekstraordinære indtægter 878.269 878.000 269

Tilskud fra Landsbyggefonden og dispositionsfond 878.000 878.000 0

269 0 269

Indtægter i alt 3.727.699 3.818.000 -90.301

Årets underskud 101.301

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedrings- og renoveringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31004 Grønlandsgård

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 48.512.929 Henlæggelser 5.945.639

Omsætningsaktiver 8.202.723 Opsamlet resultat -20.523

Langfristet gæld 48.606.621

Kortfristet gæld 2.183.915

I alt 56.715.653 I alt 56.715.653

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er i regnskabet en større renteudgift, det skyldes investeringsforeningerne i 2021 har givet et negativt afkast 

og i stedet for at give en renteindtægt  giver det en renteudgift.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet mindre udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune samt el til fællesarealer. Det 

modregnes delvist af større udgifter til renovation til Frederiksberg kommune.

Variable udgifter

Der er i regnskabet mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse, drift af fællesvaskeri, beboerdemokratisk 

arbejde samt afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Det modregnes delvist af større udgifter til anden renholdelse 

herunder snerydning.

Ekstraordinære udgifter

Tilskud fra landsbyggefonden og dispositonsfonden er huslejetilskud fra FFB til at holde huslejen i ro efter 

renoveringen af afdelingen.

Andre ordinære indtægter

Der er i regnskabet mindre renteindtægter og mindre indtægter fra vaskeri. De mindre renteindtægter skyldes 

negativt afkast fra investeringsforeningerne i 2021, så i stedet for en renteindtægt i afdelingen giver det en 

renteudgift.

Ekstraordinære indtægter



Beboerregnskab
Afdeling 31004 Grønlandsgård

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Grønlandsgård hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/Afdelinger/Gr%C3%B8nlandsg%C3%A5rd
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 33.082,61

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31005 Broagerhus Børnehave

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er udgifter til trækningsretsgebyr under 
diverse udgifter, samt færre indtægter fra opsamlet resultat end budgetteret, grundet den opsamlede saldo er 
afviklet fuldt ud. Dette modsvares delvist af en besparelse på renteudgifter.



Beboerregnskab
Afdeling 31005 Broagerhus Børnehave

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 9.112 9.000 112
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 168.588 169.000 -412
138.298 139.000 -702

4.615 4.000 615

25.675 26.000 -325

Variable udgifter 62.666 27.000 35.666
18.724 20.000 -1.276
2.550 2.000 550

0 2.000 -2.000

64.634 185.000 -120.366

-64.634 -185.000 120.366
41.392 0 41.392

0 3.000 -3.000

Henlæggelser 356.000 356.000 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 356.000 356.000 0

Ekstraordinære udgifter 43.734 53.000 -9.266
43.734 53.000 -9.266

Udgifter i alt 640.101 614.000 26.100

Boligafgifter og leje 569.004 569.000 4
Leje for institutioner 569.004 569.000 4

Andre ordinære indtægter 38.014 45.000 -6.986
38.014 45.000 -6.986

Indtægter i alt 607.018 614.000 -6.982

Årets underskud 33.083

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Løn til driftspersonale og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)



Beboerregnskab
Afdeling 31005 Broagerhus Børnehave

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 5.960.577 Henlæggelser 1.424.742
Omsætningsaktiver 0 Opsamlet resultat -33.083

Langfristet gæld 205.696
Kortfristet gæld 4.363.222

I alt 5.960.577 I alt 5.960.577

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der ikke har været tilstrækkeligt opsamlet overskud til at indtægtsføre det budgetterede 
beløb fuldt ud.

Der er færre ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på renteudgifter.

Variable udgifter
Der er flere variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en merudgift til trækningsretgebyr vedr. byggesag istandsættelse af Børnehave.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31005 Broagerhus Børnehave

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Broagerhus Børnehave hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 571.749,61

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31006 Søndermarken

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift til renovation, el til 
fællesarealer og renholdelse, herunder udgifter vedrørende ejendomskontoret. Herudover har der været færre 
indtægter fra drift af vaskeri, samt lavere renteindtægter end budgetteret. Dette modsvares delvist af en besparelse 
på vand, målerpasning, drift af vaskeri, samt diverse udgifter. Der er herudover indtægtsført for meget henlagt G-
indskud til renguleringskontoen under korrektioner tidligere år.



Beboerregnskab
Afdeling 31006 Søndermarken

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 720.775 722.000 -1.225
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 12.038.095 11.170.000 868.095
2.600.500 2.600.000 500

Renovation 1.917.824 1.119.000 798.824

754.517 736.000 18.517

3.245.696 3.150.000 95.696

2.490.511 2.527.000 -36.489

1.029.048 1.038.000 -8.952

Variable udgifter 4.248.258 4.500.000 -251.742
2.912.207 3.027.000 -114.793

476.542 251.000 225.542

62.711 80.000 -17.289

5.872.103 6.907.000 -1.034.897

-5.872.103 -6.907.000 1.034.897

343.071 475.000 -131.929

180.411 249.000 -68.589

273.315 318.000 -44.685

0 100.000 -100.000

Henlæggelser 21.408.060 21.611.000 -202.940
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.875.000 7.875.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 30.000 30.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 699.937 700.000 -63
Tab ved fraflytninger 20.000 20.000 0
Andre henlæggelser 12.783.123 12.986.000 -202.877

Ekstraordinære udgifter 6.566.117 5.893.000 673.117
5.695.120 5.884.000 -188.880

8.904 9.000 -96

677.035 0 677.035

185.058 0 185.058

Udgifter i alt 44.981.305 43.896.000 1.085.305

Boligafgifter og leje 33.335.529 33.394.000 -58.471
Leje for boliger, erhverv og institutioner 33.335.529 33.394.000 -58.471

Andre ordinære indtægter 1.603.968 1.468.000 135.968
541.947 316.000 225.947

Indtægter til beboerlokale 0 20.000 -20.000

510.020 580.000 -69.980
552.000 552.000 0

Ekstraordinære indtægter 9.470.058 9.034.000 436.058
Tilskud fra Landsbyggefonden og dispositionsfond 8.843.528 9.034.000 -190.472

626.530 0 626.530

Indtægter i alt 44.409.555 43.896.000 513.555

Årets underskud 571.750

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31006 Søndermarken

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 854.057.472 Henlæggelser 70.312.499
Omsætningsaktiver 28.528.853 Opsamlet resultat 155.532

Langfristet gæld 558.525.085
Kortfristet gæld 253.593.209

I alt 882.586.325 I alt 882.586.325

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er større udgifter til ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært størrre renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening. Dette 
modregnes delvist af en besparelse på udgifter til lån på forbedringsarbejder, samt korrektioner vedr. tidligere år.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er større udgifter til offentlige og andre faste udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en merudgift til renovation, herunder fast renovation som opkræves af Frederiksberg 
Kommune, samt anden renovation herunder tømning af storskraldscontainer og skaktudgifter. Herudover har der 
været en merudgift til forsikringer og el til fællesarealer. Dette modsvares delvist af en besparelse på 
administrationsbidrag og A- og G-indskud.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på løn til driftspersonale, almindelig vedligeholdelse, drift af vaskeri, 
beboerarrangementer, diverse udgifter, samt afsat til uforudsete udgifter. Dette modsvares delvist af en merudgift 
til ejendomskontor herunder eget ejendomskontor.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret med undtagelse af posten andre henlæggelser. 
Andre henlæggelser er henlæggelser som relaterer sig til afdelingens helhedsplan/renovering og består bl.a. af 
driftstilskud, ydelser til lån mm. som henlægges indtil helhedsplanen er endeligt afsluttet.

Ekstraordinære udgifter

Der har været større ekstraordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært en merindtægt på korrektioner vedr. tidligere år, herunder for meget henlagt G-indskud 
2015-2021. Dette modsvares delvist af et mindre tilskud fra Landsbyggefonden grundet aftrapning af drifslån.

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. Herudover har der været færre indtægter fra beboerlokale, samt indtægter fra 
fællesvaskeri.

Ekstraordinære indtægter



Beboerregnskab
Afdeling 31006 Søndermarken

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Søndermarken hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 117.944

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31007 Finsensgård

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der er øgede vandudgifter, 

renholdelse herunder udgifter til snerydning, diverse udgifter herunder advokatomkostninger samt negativ 

forrentning af indestående der i stedet for en renteindtægt, har givet en renteudgift i regnskabet. Det modregnes 

delvist af mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse, afsat til uforudsete udgiftsstigninger og ydelser vedr. lån til 

forbedringsarbejder.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31007 Finsensgård

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 114.327 114.000 327

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 1.706.295 1.676.000 30.295

286.466 286.000 466

Renovation 142.089 130.000 12.089

98.662 101.000 -2.338

383.004 355.000 28.004

385.234 389.000 -3.766

410.839 415.000 -4.161

Variable udgifter 662.706 698.000 -35.294

491.758 489.000 2.757

36.737 27.000 9.737

8.056 30.000 -21.944

1.075.439 2.247.000 -1.171.561

-1.075.439 -2.247.000 1.171.561

Udgifter til beboerlokale 8.790 18.000 -9.210

62.170 67.000 -4.830

3.978 17.000 -13.022

51.218 15.000 36.218

0 35.000 -35.000

Henlæggelser 1.319.843 1.320.000 -157
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.120.000 1.120.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 60.000 60.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 134.843 135.000 -157

Tab ved fraflytninger 5.000 5.000 0

Ekstraordinære udgifter 670.574 610.000 60.574

581.140 610.000 -28.860

81.111 0 81.111

8.323 0 8.323

Udgifter i alt 4.473.745 4.418.000 55.745

Boligafgifter og leje 4.144.964 4.131.000 13.964

Leje for boliger og erhverv 4.144.964 4.131.000 13.964

Andre ordinære indtægter 210.585 287.000 -76.415
0 68.000 -68.000

46.585 55.000 -8.415

164.000 164.000 0

Ekstraordinære indtægter 252 0 252

252 0 252

Indtægter i alt 4.355.801 4.418.000 -62.199

Årets underskud 117.944

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Udgifter til vaskeri

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31007 Finsensgård

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 7.892.992 Henlæggelser 6.342.847

Omsætningsaktiver 6.832.111 Opsamlet resultat 17.001

Langfristet gæld 7.981.395

Kortfristet gæld 383.861

I alt 14.725.103 I alt 14.725.103

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter

Der er i regnskabet mindre renteindtægter og mindre indtægter fra vaskeri. De mindre renteindtægter skyldes 

negativt afkast fra investeringsforeningerne i 2021, så i stedet for en renteindtægt i afdelingen giver det en 

renteudgift.

Boligafgifter og leje

Der er i regnskabet større indtægter fra erhvev, efter erhvervslejemålet er sat i stand i 2020.

Der er i regnskabet en større renteudgift, det skyldes investeringsforeningerne i 2021 har givet et negativt afkast 

og i stedet for en renteindtægt en renteudgift. Det modregnes delvist af færre udgifter til lån på 

forbedringsarbejder. De mindre ydelser skyldes at lån til individuel modernisering ikke var hjemtaget i 

regnskabsåret.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet øget udgifter til renovation til Frederiksberg kommune samt vand og fælles el herunder større 

udgifter til vand.

Variable udgifter

Der er i regnskabet mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse, beboerdemokratisk arbejde samt afsat til 

uforudsete udgiftsstigning. Det modregnes delvist af større udgifter til diverse udgifter herunder 

advokatomkostninger.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31007 Finsensgård

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Finsensgård hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/Afdelinger/Finsensg%C3%A5rd.aspx
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 39.849,12

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31008 Vandværksgården

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift på vand, renovation og 
renteudgifter. Det modsvares delvist af en besparelse på ejendomsskatter, el til fælles arealer, almindelig 
vedligeholdelse, diverse udgifter samt afsat til uforudsete udgifter. Herudover har der været større indtægter fra 
garageleje end budgetteret.



Beboerregnskab
Afdeling 31008 Vandværksgården

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 148.632 149.000 -368
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 1.529.141 1.517.000 12.141
254.190 270.000 -15.810

Renovation 123.978 112.000 11.978

95.631 96.000 -369

354.184 330.000 24.184

361.687 367.000 -5.313

339.472 342.000 -2.528

Variable udgifter 541.151 589.000 -47.849
456.273 464.000 -7.727
34.293 32.000 2.293

7.076 19.000 -11.924

3.265.715 2.252.000 1.013.715

-3.265.715 -2.252.000 -1.013.715

Udgifter til beboerlokale 2.051 6.000 -3.949

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 22.975 17.000 5.975

2.920 17.000 -14.080

15.563 14.000 1.563

0 20.000 -20.000

Henlæggelser 1.455.147 1.455.000 147
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.295.000 1.295.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 155.147 155.000 147
Tab ved fraflytninger 5.000 5.000 0

Ekstraordinære udgifter 410.770 366.000 44.770
363.788 363.000 788

2.760 3.000 -240

41.562 0 41.562

2.661 0 2.661

Udgifter i alt 4.084.842 4.076.000 8.842

Boligafgifter og leje 3.781.628 3.751.000 30.628
Leje for boliger og erhverv 3.781.628 3.751.000 30.628

Andre ordinære indtægter 262.207 325.000 -62.793
170 64.000 -63.830

80.037 79.000 1.037
182.000 182.000 0

Ekstraordinære indtægter 1.158 0 1.158
1.158 0 1.158

Indtægter i alt 4.044.993 4.076.000 -31.007

Årets underskud 39.849

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Indtægter fra fællesfaciliteter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31008 Vandværksgården

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 6.989.874 Henlæggelser 2.580.733
Omsætningsaktiver 3.628.631 Opsamlet resultat 189.508

Langfristet gæld 7.071.401
Kortfristet gæld 776.864

I alt 10.618.506 I alt 10.618.506

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Dette skyldes, at der har været en større lejeindtægt fra leje af garager.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært størrre renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er flere offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en merudgift til renovation, samt el og vand til fællesarealer.
Dette modsvares delvist af en besparelse på ejendomsskatter.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse, beboerdemokratisk arbejde, afsat til 
uforudsete udgiftsstigninger, samt anden renholdelse herunder snerydning.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt.

Boligafgifter og leje
Der er flere lejeindtægter end budgetteret.



Beboerregnskab
Afdeling 31008 Vandværksgården

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Vandværksgården hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 27.581

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31009 Finsenshave

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der i regnskabet er øget udgifter 

renovation, diverse udgifter herunder trækningsretsgebyr i bank, låneydelser til vinduesrenovering samt negativ 

forrentning af indestående der i stedet for en renteindtægt, har givet en renteudgift i regnskabet. Det modregnes 

delvist af mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse, vaskeri, afsat til uforudsete udgiftsstigninger, henlæggelser 

til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, der er nedsat til finansiering af vinduesrenovering samt større 

huslejeindtægter i forbindelse med vinduesrenoveringen.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31009 Finsenshave

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 574.852 575.000 -148

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 3.150.606 3.196.000 -45.394

822.789 843.000 -20.211

Renovation 301.215 272.000 29.215

223.534 229.000 -5.466

209.595 233.000 -23.405

934.429 953.000 -18.571

659.044 666.000 -6.956

Variable udgifter 1.346.916 1.449.000 -102.084

1.059.024 1.081.000 -21.976

76.511 60.000 16.511

6.424 41.000 -34.576

2.652.341 7.727.000 -5.074.659

-2.652.341 -4.727.000 2.074.659

0 -3.000.000 3.000.000

Udgifter til beboerlokale 0 5.000 -5.000

54.441 107.000 -52.559

64.363 76.000 -11.637

86.153 29.000 57.153

0 50.000 -50.000

Henlæggelser 1.834.689 2.110.000 -275.311
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.415.000 1.690.000 -275.000

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 210.000 210.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 179.689 180.000 -311

Tab ved fraflytninger 30.000 30.000 0

Ekstraordinære udgifter 1.780.741 1.242.000 538.741

1.695.561 1.235.000 460.561

6.864 7.000 -136

67.009 0 67.009

11.307 0 11.307

Udgifter i alt 8.687.804 8.572.000 115.804

Boligafgifter og leje 7.747.497 7.611.000 136.497

Leje for boliger, erhverv og institutioner 7.747.497 7.611.000 136.497

Andre ordinære indtægter 910.458 961.000 -50.542
371 55.000 -54.629

Indtægter til beboerlokale 2.560 1.000 1.560

92.528 90.000 2.528

815.000 815.000 0

Ekstraordinære indtægter 2.267 0 2.267

2.267 0 2.267

Indtægter i alt 8.660.223 8.572.000 88.223

Årets underskud 27.581

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Anden finansiering

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Indtægter fra fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31009 Finsenshave

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 53.256.128 Henlæggelser 7.469.954

Omsætningsaktiver 6.986.741 Opsamlet resultat 417.161

Langfristet gæld 48.953.301

Kortfristet gæld 3.402.453

I alt 60.242.869 I alt 60.242.869

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der var i budgettet for 2021 budgetteret med gavlprojekt under planlagt og periodiske vedligeholdelse og 

fornyelse samt tilhørende anden finansiering. Der har i 2021 ikke været midler til at udføre projektet.

Andre ordinære indtægter

Der er i regnskabet mindre renteindtægter der skyldes negativt afkast fra investeringsforeningerne i 2021, så i 

stedet for en renteindtægt i afdelingen giver det en renteudgift.

Boligafgifter og leje

Der er i regnskabet en større huslejeindtægt grundet huslejestigning til vinduesrenovering, større indtægter fra 

afdelingens kollektive råderet samt en større indtægt fra erhvervslejemål.

Der er i regnskabet en større udgift til lån til forbedringsarbejder, da lånet til vinduesrenovering er hjemtaget. 

Derudover er der større renteudgifter, der skyldes investeringsforeningerne i 2021 har givet et negativt afkast og i 

stedet for en renteindtægt en renteudgift. 

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet mindre udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune, fælles el og 

administrationsbidrag.Det modregnes delvist af størrer udgifter til renovation til Frederiksberg kommune.

Variable udgifter

Der er i regnskabet mindre udgifter til almindelig vedligeholdelse, vaskeri herunder vaskemiddel og afsat til 

uforudsete udgiftsstigninger. Det modregnes delvist af større udgifter til diverse udgifter herunder 

trækningsretgebyr i banken. 

Henlæggelser

Der har i regnskabet været en mindre udgift til henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. 

Det skyldes at der på det ekstraordinært afdelingsmøde i 2018 er besluttet at sænke henlæggelserne med 

275.000 kr. til delvis finansiering af låneydelser på vinduesrenovering.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31009 Finsenshave

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Finsenshave hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/Afdelinger/Finsenshave.aspx
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 56.272,82

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31011 Skolevænget

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift til nettokapitaludgifter, 
vand, renovation og renholdelse, herunder snerydning, udryddelse af skadedyr og husleje vedr. ejendomskontor. 
Der har herudover være en merudgift til diverse udgifter, samt større renteudgifter end budgetteret. Dette 
modsvares delvist af en besparelse på el til fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, ydelser på lån samt midler 
afsat til uforudsete udgifter.



Beboerregnskab
Afdeling 31011 Skolevænget

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 229.779 208.000 21.779
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 3.072.744 3.048.000 24.744
794.982 795.000 -18

Renovation 244.772 213.000 31.772

193.774 191.000 2.774

515.580 524.000 -8.420

641.198 648.000 -6.802

682.439 677.000 5.439

Variable udgifter 1.056.616 1.054.000 2.616
799.452 766.000 33.452
97.165 65.000 32.165

6.467 60.000 -53.533

1.537.209 3.469.000 -1.931.791

-1.537.209 -3.469.000 1.931.791

14.161 12.000 2.161

50.006 21.000 29.006

89.366 70.000 19.366

0 60.000 -60.000

Henlæggelser 1.940.393 1.940.000 393
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.500.000 1.500.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 440.393 440.000 393

Ekstraordinære udgifter 1.448.490 1.471.000 -22.510
1.346.276 1.471.000 -124.724

90.415 0 90.415

11.799 0 11.799

Udgifter i alt 7.748.022 7.721.000 27.022

Boligafgifter og leje 7.360.241 7.366.000 -5.759
Leje for boliger 7.360.241 7.366.000 -5.759

Andre ordinære indtægter 309.695 355.000 -45.305
121 60.000 -59.879

109.574 95.000 14.574
200.000 200.000 0

Ekstraordinære indtægter 21.814 0 21.814
21.814 0 21.814

Indtægter i alt 7.691.750 7.721.000 -29.250

Årets underskud 56.273

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Udgifter til vaskeri

Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31011 Skolevænget

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 23.315.968 Henlæggelser 7.361.259
Omsætningsaktiver 8.828.258 Opsamlet resultat 603.868

Langfristet gæld 21.922.489
Kortfristet gæld 2.256.610

I alt 32.144.226 I alt 32.144.226

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. Herudover har der været færre indtægter fra fællesvaskeri. Dette modsvares 
delvist af tilskud fra Frederiksberg kommune " Vær med Støtte" og FFB " 60 års Jubelæum"

Oprindelig lån i ejendom
Der er flere udgifter til oprindelig lån i ejendom end budgetteret.
Dette skyldes at der er oprindelige lån i afdelingen som er udarmortiseret. Dette modsvares af en besparelse 
under posten ekstraordinære udgifter.

Der er færre ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på udgifter til lån på forbedringsarbejder. Dette modsvares delvist af størrre 
renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er flere offentlige og andre faste udgifter end budgetteret. 
Dette skyldes primært en merudgift renovation som bliver opkrævet af Frederiksberg Kommune. Dette 
modsvares delvist af en besparelse på el til fællesarealer og administrationsbidrag.

Variable udgifter
Der er flere variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en merudgift til anden renholdelse, herunder rengøring og snerydning. Herudover er der en 
merudgift til ejendomskontor, beboerarrangementer og diverse udgifter. Dette modsvares delvist af en besparelse 
på almindelig vedligeholdelse og afsat til uforudsete udgifter. 
Overskridelsen på beboerarrangementer modsvares helt af tilskud fra Frederiksberg kommune " Vær med Støtte" 
og FFB " 60 års Jubelæum" under posten andre ordinære indtægter.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31011 Skolevænget

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Skolevænget hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 28.904,59

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31012 Tartuhus

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift til ejendomsskatter, 
målerpasning og andre henlæggelser, herunder merleje opkrævet grundet helhedsplanen. Herudover er der en 
underbudgettering på aftrapning af driftsstøtte, samt renteudgifter. Dette modsvares delvist af en besparelse på 
vand, el til fællesarealer og renholdelse, herunder lønninger. Herudover har der været færre udgifter til almindelig 
vedligeholdelse, drift af vaskeri samt en større huslejeindtægt grundet lejevarsling fra helhedsplanen.



Beboerregnskab
Afdeling 31012 Tartuhus

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 782.727 776.000 6.727
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 1.647.241 1.783.000 -135.759
573.730 549.000 24.730

Renovation 198.646 212.000 -13.354

139.364 138.000 1.364

342.916 496.000 -153.085

392.585 388.000 4.585

Variable udgifter 672.197 792.000 -119.803
515.061 540.000 -24.939
33.888 42.000 -8.112

2.888 50.000 -47.112

1.053.921 4.730.000 -3.676.079

-1.053.921 -4.730.000 3.676.079

24.842 40.000 -15.158

36.982 33.000 3.982

58.535 60.000 -1.465

0 27.000 -27.000

Henlæggelser 2.987.350 2.585.000 402.350
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.500.000 1.500.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 30.000 30.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 169.666 165.000 4.666
Andre henlæggelser 1.287.683 890.000 397.683

Ekstraordinære udgifter 1.502.965 1.275.000 227.965
1.259.386 1.275.000 -15.614

230.925 0 230.925

12.654 0 12.654

Udgifter i alt 7.592.479 7.211.000 381.479

Boligafgifter og leje 6.627.338 6.397.000 230.338
Leje for boliger 6.627.338 6.397.000 230.338

Andre ordinære indtægter 204.983 262.000 -57.017
52.788 89.000 -36.212

43.195 64.000 -20.805
109.000 109.000 0

Ekstraordinære indtægter 731.254 552.000 179.254
Tilskud fra Landsbyggefonden og dispositionsfond 675.140 552.000 123.140

56.114 0 56.114

Indtægter i alt 7.563.575 7.211.000 352.575

Årets underskud 28.905

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Indtægter fra fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedrings- og renoveringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31012 Tartuhus

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 130.765.440 Henlæggelser 19.628.203
Omsætningsaktiver 10.377.983 Opsamlet resultat 384.603

Langfristet gæld 57.225.149
Kortfristet gæld 63.905.468

I alt 141.143.423 I alt 141.143.423

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse på vand og el til fællesarealer. Dette modsvares delvist af en merudgift til 
ejendomsskatter opkrævet af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på løn til driftspersonale, almindelig vedligeholdelse, udgifter til 
fællesvaskeri, samt afsat til uforudsete udgiftsstigninger.

Henlæggelser
Der er flere henlæggelser end budgetteret under andre henlæggelser.
Andre henlæggelser er henlæggelser som relaterer sig til afdelings helhedsplan/renovering og består bl.a. af 
driftsstøtte, lejestigning mm., som henlægges indtil helhedsplanen er endeligt afsluttet.

Ekstraordinære udgifter

Der har været flere ekstraodinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært driftstilskud fra selskabet. Dette modregnes delvist af en aftrappet driftsstøtte fra 
Landsbyggefonden.
Tilskud og støtte henlægges til reguleringskontoen under andre henlæggelser.
Der har herudover været en ekstraordinær indtægt på korrektioner vedr. tidligere år, herunder rentetilskrivning af 
deponering af grundkøbssum 2020.

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. Indtægten modsvares under renteudgifter og vedrører reguleringskontoen.

Ekstraordinære indtægter

Boligafgifter og leje
Der er flere lejeindtægter end budgetteret.
Det skyldes lejeforhøjelse i forbindelse med helhedsplanen. Indtægten modsvares under andre henlæggelser.



Beboerregnskab
Afdeling 31012 Tartuhus

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Tartuhus hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 107.942

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31014 Solbjerg Have

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der har været øget udgifter til 

renholdelse herunder snerydning og udryddelse af skadedyr, diverse udgifter herunder trækningsretsgebyr i 

banken. Derudover er der større udgifter til byggelåns renter samt andre henlæggelser, det skyldes den forhøjede 

husleje fratrukket udgifterne til byggelånsrenter henlægges til reguleringskontoen. Det modregnes delvist af mindre 

udgifter til ejendomsskatter, almindelig vedligeholdelse, afsat til uforudsete udgiftsstigninger samt større 

huslejeindtægt grundet helhedsplanen.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31014 Solbjerg Have

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 6.490.054 6.491.000 -946

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 7.022.169 7.104.000 -81.831

3.360.070 3.459.000 -98.930

Renovation 482.947 450.000 32.947

668.474 694.000 -25.526

840.724 818.000 22.724

1.669.954 1.683.000 -13.046

Variable udgifter 6.201.982 6.213.000 -11.018

2.320.669 2.238.000 82.669

175.121 131.000 44.121

110.850 264.000 -153.150

886.248 1.594.000 -707.752

-886.248 -1.594.000 707.752

Udgifter til beboerlokale 18.879 0 18.879

2.984.280 3.027.000 -42.720

11.098 54.000 -42.902

Kontingent lejernes LO 85.035 87.000 -1.965

496.050 327.000 169.050

0 85.000 -85.000

Henlæggelser 6.476.318 4.980.000 1.496.318
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.405.000 1.405.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 150.000 150.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 353.860 354.000 -140

Andre henlæggelser 4.567.457 3.071.000 1.496.457

Ekstraordinære udgifter 1.763.442 116.000 1.647.442

836 0 836

1.761.773 116.000 1.645.773

833 0 833

Udgifter i alt 27.953.964 24.904.000 3.049.964

Boligafgifter og leje 27.486.530 24.641.000 2.845.530

Leje for boliger 27.486.530 24.641.000 2.845.530

Andre ordinære indtægter 356.574 263.000 93.574
95.528 30.000 65.528

Indtægter til beboerlokale 30.400 41.000 -10.600

230.646 192.000 38.646

Ekstraordinære indtægter 2.919 0 2.919

2.919 0 2.919

Indtægter i alt 27.846.022 24.904.000 2.942.022

Årets underskud 107.942

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31014 Solbjerg Have

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 483.133.472 Henlæggelser 23.648.160

Omsætningsaktiver -16.861.461 Opsamlet resultat -426.534

Langfristet gæld 162.003.542

Kortfristet gæld 281.046.843

I alt 466.272.010 I alt 466.272.010

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er i regnskabet større renteudgifter der skyldes byggelånsrenter, da lånene for den netop gennemførte 

helhedsplan renovering først er hjemtaget i starten af 2022.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der har i regnskabet været mindre udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune og forsikringer, 

herunder bygningsforsikring. Det modregnes delvist af større udgifter til renovation og fælles el.

Variable udgifter

Der har i regnskabet været mindre udgifter til alminidelig vedligeholdese, udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale 

og fællesfaciliteter, beboerdemokratisk arbejde samt afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Det modregnes af 

større udgifter til løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse der skyldes øget udgifter til rengøring, 

udrydelse af skadedyr samt snerydning, der delvist modregnes af mindre udgifter til lønninger. Derudover er der 

øget udgifter til drift af ejendomskontor grundet øget udgifter til husleje samt øget udgifter til diverse udgifter 

inklusiv BL grundet gebyr på trækningsret i bank. 

Henlæggelser

Der har i regnskabet været større udgifter til andre henlæggelser, der er henlæggelser til reguleringskonto i 

forbindelse med helhedsplan renoveringen. De øgede henlæggelser skyldes huslejestigning efter renoveringens 

færdiggørelse minus byggelånsrenter, der er henlagt indtil lånene er hjemtaget.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter

Boligafgifter og leje

Den større huslejeindtægt i regnskabet skyldes huslejeregulering efter endt helhedsplan renovering.

Der har i regnskabet været en større indtægt fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter, da det tidligere ejendomskontor 

er udlejet til FFB.



Beboerregnskab
Afdeling 31014 Solbjerg Have

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Solbjerg Have hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 47.737,77

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31015 Solbjerg Have ll

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en besparelse på forsikringer, el til 
fællesarealer, samt almindelig vedligeholdelse. Dette modsvares delvist af større renteudgifter end budgetteret. 



Beboerregnskab
Afdeling 31015 Solbjerg Have ll

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 1.009.454 1.016.000 -6.546
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 687.472 744.000 -56.528
304.608 314.000 -9.392

Renovation 47.924 46.000 1.924

53.195 64.000 -10.805

126.272 163.000 -36.728

155.474 157.000 -1.526

Variable udgifter 311.918 338.000 -26.082
253.932 255.000 -1.068
14.998 10.000 4.998

8.221 27.000 -18.779

235.972 623.000 -387.028

-235.972 -623.000 387.028

12.397 0 12.397

Udgifter til beboerlokale 2.063 3.000 -937

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 13.377 23.000 -9.623

0 4.000 -4.000

6.932 6.000 932

0 10.000 -10.000

Henlæggelser 508.623 505.000 3.623
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 460.000 460.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 48.623 45.000 3.623

Ekstraordinære udgifter 25.222 5.000 20.222
25.222 5.000 20.222

1 0 1

Udgifter i alt 2.542.690 2.608.000 -65.310

Boligafgifter og leje 2.508.384 2.509.000 -616
Leje for boliger 2.508.384 2.509.000 -616

Andre ordinære indtægter 81.870 99.000 -17.130
0 17.000 -17.000

14.870 15.000 -130
67.000 67.000 0

Ekstraordinære indtægter 174 0 174
174 0 174

Indtægter i alt 2.590.428 2.608.000 -17.572

Årets overskud 47.738

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Istandsættelse ved fraflytning mv.

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31015 Solbjerg Have ll

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 31.677.094 Henlæggelser 1.528.488
Omsætningsaktiver 2.161.849 Opsamlet resultat 210.941

Langfristet gæld 31.386.275
Kortfristet gæld 713.238

I alt 33.838.943 I alt 33.838.943

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært størrre renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening. 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse på ejendomsskatter, forsikringer og el til fællesarealer.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse, fællesfaciliteters drift, samt afsat til 
uforudsete udgiftsstigninger. Dette modsvares delvist af en merudgift til istandsættelse ved fraflytning.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31015 Solbjerg Have ll

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Solbjerg Have ll hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud anvendt til underfinansiering af antenneanlæg 39.308,46

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31017 Vinstrupgård

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en besparelse på renholdelse - 
herunder løn til driftspersonale, fælles el, diverse udgifter, drift af vaskeri samt ydelser vedr. lån. Herudover har der 
været en merindtægt fra korrektioner fra tidligere år. Dette modsvares delvist af en merudgift på ejendomsskatter 
og renteudgifter.



Beboerregnskab
Afdeling 31017 Vinstrupgård

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 2.399.813 2.400.000 -188
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 1.565.270 1.555.000 10.270
689.896 670.000 19.896

Renovation 166.623 159.000 7.623

132.968 129.000 3.968

123.003 138.000 -14.997

452.779 459.000 -6.221

Variable udgifter 682.865 843.000 -160.135
545.253 601.000 -55.747
40.884 47.000 -6.116

19.048 30.000 -10.952

1.080.062 3.173.000 -2.092.938

-1.080.062 -3.173.000 2.092.938

Udgifter til beboerlokale 6.199 10.000 -3.801

46.509 74.000 -27.491

574 33.000 -32.426

24.398 23.000 1.398

0 25.000 -25.000

Henlæggelser 2.396.820 2.397.000 -180
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.177.000 2.177.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 80.000 80.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 139.820 140.000 -180

Ekstraordinære udgifter 369.622 286.000 83.622
236.081 286.000 -49.919

115.650 0 115.650

17.891 0 17.891

Udgifter i alt 7.414.389 7.481.000 -66.611

Boligafgifter og leje 7.078.796 7.104.000 -25.204
Leje for boliger 7.078.796 7.104.000 -25.204

Andre ordinære indtægter 320.959 377.000 -56.041
0 72.000 -72.000

Indtægter til beboerlokale 9.894 6.000 3.894

89.066 77.000 12.066
222.000 222.000 0

Ekstraordinære indtægter 53.942 0 53.942
53.942 0 53.942

Indtægter i alt 7.453.698 7.481.000 -27.302

Årets overskud 39.308

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Udgifter til vaskeri

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31017 Vinstrupgård

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 69.072.025 Henlæggelser 10.108.215
Omsætningsaktiver 10.867.849 Opsamlet resultat 272.066

Langfristet gæld 68.268.720
Kortfristet gæld 1.290.873

I alt 79.939.874 I alt 79.939.874

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter grundet negativt afkast i investeringsforening. Dette modregnes delvist 
af en besparelse på udgifter til lån på forbedringsarbejder.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %.

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er en mindre budgetoverskridelse på offentlige og andre faste udgifter.
Dette skyldes primært en merudigt til ejendomsskatter og renovation opkrævet af Frederiksberg Kommune.
Dette modregnes delvist af en besparelse på el til fællesarealer.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på løn til driftsperonale, almindelig vedligeholdelse, udgifter til vaskeri, 
beboerarrangementer, samt afsat til uforudsete udgiftsstigninger. 

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter

Der har været ekstraodinære indtægter, da der har været afsatte midler til byggersager som nu er afsluttet og 
indtægtsført.

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. Dette modsvares delvist af en merindtægt fra fællesvaskeri.

Ekstraordinære indtægter



Beboerregnskab
Afdeling 31017 Vinstrupgård

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Vinstrupgård hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 19.627,00

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31021 Thielebo Ældreboliger

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift på vand og renholdelse, 
herunder rengøring, vinduespolering og drift af ejendomskontor. Herudover er der budgetteret med en 
renteindtægt, som grundet negativ afkast i investeringsforening har resulteret en renteudgift. Dette modsvares 
delvist af en besparelse på drift af fælles faciliteter, samt afsat til uforudsete udgifter.



Beboerregnskab
Afdeling 31021 Thielebo Ældreboliger

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 740.852 741.000 -149
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 468.537 466.000 2.537
193.508 198.000 -4.492

Renovation 61.153 57.000 4.153

31.503 31.000 503

71.650 66.000 5.650

110.724 114.000 -3.276

Variable udgifter 269.592 289.000 -19.408
175.012 167.000 8.012
12.167 9.000 3.167

17.308 20.000 -2.692

541.099 297.000 244.099

-541.099 -297.000 -244.099

Udgifter til beboerlokale 1.614 3.000 -1.386

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 59.101 73.000 -13.899

380 3.000 -2.620

4.011 4.000 11

0 10.000 -10.000

Henlæggelser 489.961 490.000 -39
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 440.000 440.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 49.961 50.000 -39

Ekstraordinære udgifter 21.512 0 21.512
21.512 0 21.512

Udgifter i alt 1.990.454 1.986.000 4.454

Boligafgifter og leje 1.852.608 1.851.000 1.608
Leje for boliger 1.852.608 1.851.000 1.608

Andre ordinære indtægter 117.998 135.000 -17.002
0 20.000 -20.000

17.998 15.000 2.998
100.000 100.000 0

Ekstraordinære indtægter 221 0 221
221 0 221

Indtægter i alt 1.970.827 1.986.000 -15.173

Årets underskud 19.627

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31021 Thielebo Ældreboliger

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 21.092.697 Henlæggelser 1.536.149
Omsætningsaktiver 2.020.760 Opsamlet resultat 109.378

Langfristet gæld 21.092.697
Kortfristet gæld 375.233

I alt 23.113.457 I alt 23.113.457

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %.

Offentlige og andre faste udgifter 
Der har været en merudgift til vand og renovation. Renovation opkræves af Frederiksberg Kommune. 
Dette modsvares delvist af en besparelse administrationsbidrag og ejendomsskatter. Ejendomsskatter opkræves 
af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på drift af vaskeri og fællesfaciliteter. Herudover er der en besparelse på 
afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Dette modsvares delvist af en merudgift til anden renholdelse, herunder 
rengøring og vindespolering.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31021 Thielebo Ældreboliger

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Thielebo Ældreboliger hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 57.601,00

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31022 Thielebo Ungdomsboliger

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, en merudgift til vand og 
målerpasning. Herudover er der budgetteret med en renteindtægt, som grundet negativ afkast i 
investeringsforening har resulteret i en renteudgift. Dette modsvares delvist  af en besparelse på almindelig 
vedligeholdelse, drift af fællesfaciliteter, samt diverse udgifter. 



Beboerregnskab
Afdeling 31022 Thielebo Ungdomsboliger

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 539.982 540.000 -18
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 518.758 465.000 53.758
Renovation 73.368 68.000 5.368

35.979 36.000 -21

135.984 86.000 49.984

273.427 275.000 -1.573

Variable udgifter 352.660 399.000 -46.340
243.496 236.000 7.496
24.724 25.000 -276

3.428 21.000 -17.572

412.694 315.000 97.694

-412.694 -315.000 -97.694

Udgifter til beboerlokale 1.936 3.000 -1.064

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 70.906 88.000 -17.094

0 1.000 -1.000

8.170 17.000 -8.830

0 8.000 -8.000

Henlæggelser 402.908 403.000 -92
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 320.000 320.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 72.908 73.000 -92
Tab ved fraflytninger 10.000 10.000 0

Ekstraordinære udgifter 29.517 0 29.517
27.118 0 27.118

2.399 0 2.399

Udgifter i alt 1.843.826 1.807.000 36.826

Boligafgifter og leje 1.705.944 1.706.000 -56
Leje for boliger 1.705.944 1.706.000 -56

Andre ordinære indtægter 80.281 101.000 -20.719
0 24.000 -24.000

21.281 18.000 3.281

59.000 59.000 0

Indtægter i alt 1.786.225 1.807.000 -20.775

Årets underskud 57.601

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Indtægter fra fællesvaskeri

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31022 Thielebo Ungdomsboliger

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 23.062.048 Henlæggelser 1.670.287
Omsætningsaktiver 2.427.336 Opsamlet resultat -15.702

Langfristet gæld 23.062.048
Kortfristet gæld 772.751

I alt 25.489.384 I alt 25.489.384

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært størrre renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er flere offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en merudgift til vand og renovation. Renovation opkræves af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse, drift af fællesvaskeri og fællesfaciliteter. 
Herudover er der en besparelse på diverse udgifter og afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Dette modsvares 
delvist af en merudgift på anden renholdelse, herunder rengøring og vinduespolering.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt. 



Beboerregnskab
Afdeling 31022 Thielebo Ungdomsboliger

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Thielebo Ungdomsboliger hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 10.041,22

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31023 Brevduebanen

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en mindreudgift til nettokapitaludgifter, 
el til fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, afsat til uforudsete udgiftsstigninger og diverse udgifter, herunder 
tilskud til fester. Dette modsvares delvist af en merudgift til vand og renovation. Herudover er der budgetteret med 
en renteindtægt, som grundet negativ afkast i investeringsforening har resulteret i en renteudgift.



Beboerregnskab
Afdeling 31023 Brevduebanen

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 3.440.998 3.477.000 -36.002
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 2.228.681 2.239.000 -10.319
831.164 836.000 -4.836

Renovation 180.928 167.000 13.928

156.780 164.000 -7.220

499.977 507.000 -7.023

559.832 565.000 -5.168

Variable udgifter 1.466.659 1.634.000 -167.341
1.227.312 1.227.000 312

60.470 58.000 2.470

4.191 65.000 -60.809

568.696 1.290.000 -721.304

-568.696 -1.290.000 721.304

Udgifter til beboerlokale 25.691 38.000 -12.310

11.425 22.000 -10.575

110.330 184.000 -73.670

27.241 15.000 12.241

0 25.000 -25.000

Henlæggelser 1.663.421 1.663.000 421
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.453.000 1.453.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 25.000 25.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 185.421 185.000 421

Ekstraordinære udgifter 130.919 27.000 103.919
24.039 24.000 39

6.212 3.000 3.212

85.655 0 85.655

15.013 0 15.013

Udgifter i alt 8.930.677 9.040.000 -109.323

Boligafgifter og leje 8.476.864 8.513.000 -36.136
Leje for boliger 8.476.864 8.513.000 -36.136

Andre ordinære indtægter 366.014 412.000 -45.986
1.492 56.000 -54.508

58.521 50.000 8.521

306.000 306.000 0

Ekstraordinære indtægter 97.841 115.000 -17.159
Indtægter til boligsociale projekter 95.000 115.000 -20.000

2.841 0 2.841

Indtægter i alt 8.940.719 9.040.000 -99.282

Årets overskud 10.041

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Indtægter fra fællesvaskeri

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Udgifter til vaskeri

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 105.992.949 Henlæggelser 6.096.583
Omsætningsaktiver 8.016.466 Opsamlet resultat 349.323

Langfristet gæld 105.955.478
Kortfristet gæld 1.608.031

I alt 114.009.415 I alt 114.009.415

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Afdeling 31023 Brevduebanen

Oprindelig lån i ejendom
Der har været en besparelse på de oprindelige lån i ejendommen.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %.

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse ejendomsskatter, forsikringer, administrationsbidrag og fælles el. Dette 
modsvares delvist af en merudgift til renovation og vand. Renovation opkræves af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse, beboerarrengementer og afsat til uforudsete 
udgiftsstigninger. 

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter

Der har været færre ekstraordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været mindre tilskud fra Frederiksberg Kommune til afdelingens boligsociale 
indsats.

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært, at der har været negative renteindtægter, hvilket har resulteret i en renteudgift i stedet for 
den budgetterede renteindtægt.

Ekstraordinære indtægter



Beboerregnskab
Afdeling 31023 Brevduebanen

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Brevduebanen hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til resultatkonto 94.132

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31026 Flintholmgård

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der har været mindre udgifter til 

nettokapitaludgifter, almindelig vedligeholdelse og afsat til udforudsete udgiftsstigninger. Det modregnes delvist af 

større udgifter til renholdelse herunder snerydning, negativ forrentning af indestående der i stedet for en 

renteindtægt, har givet en renteudgift i regnskabet.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31026 Flintholmgård

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 2.790.047 2.830.000 -39.953

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 1.018.818 1.043.000 -24.182

491.740 495.000 -3.260

Renovation 96.553 91.000 5.553

80.806 83.000 -2.194

114.782 136.000 -21.218

234.937 238.000 -3.063

Variable udgifter 447.696 515.000 -67.304

387.910 356.000 31.910

21.739 16.000 5.739

8.362 62.000 -53.638

493.490 559.000 -65.510

-493.490 -559.000 65.510

14.774 27.000 -12.226

5.917 23.000 -17.083

8.995 6.000 2.995

0 25.000 -25.000

Henlæggelser 600.824 601.000 -176
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 557.000 557.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 43.824 44.000 -176

Ekstraordinære udgifter 29.074 0 29.074

29.074 0 29.074

Udgifter i alt 4.886.460 4.989.000 -102.540

Boligafgifter og leje 4.881.048 4.881.000 48

Leje for boliger 4.881.048 4.881.000 48

Andre ordinære indtægter 91.599 108.000 -16.401
0 18.000 -18.000

26.599 25.000 1.599

65.000 65.000 0

Ekstraordinære indtægter 7.945 0 7.945

7.945 0 7.945

Indtægter i alt 4.980.592 4.989.000 -8.408

Årets overskud 94.132

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Indtægter fra fællesfaciliteter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Udgifter til selskabslokale

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31026 Flintholmgård

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 83.992.699 Henlæggelser 1.833.978

Omsætningsaktiver 2.647.677 Opsamlet resultat 164.466

Langfristet gæld 83.992.699

Kortfristet gæld 649.233

I alt 86.640.376 I alt 86.640.376

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom

Der har været en mindre udgift til oprindelige lån i 2021 i forhold til det budgetterede, det skyldes en mindre 

indeksering af lånene end forventet.

Der er i regnskabet størrer renteudgifter, der skyldes investeringsforeningerne i 2021 har givet et negativt afkast 

og i stedet for en renteindtægt en renteudgift. 

Offentlige og andre faste udgifter 

Der har i regnskabet været en mindre udgift til vand, fælles el mv. det skyldes en mindre udgift til både el og vand 

i regnskabet.

Variable udgifter

Der har i regnskabet været en mindre udgift til almindelig vedligeholdelse, udgifter til selskabslokale, 

beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer samt afsat til uforudsete udgiftsstigninger. Det modregnes 

delvist af større udgifter løn til driftspersonale herunder snerydning samt ejendomskontor.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter

Der er i regnskabet mindre renteindtægter, der skyldes negativt afkast fra investeringsforeningerne i 2021, så i 

stedet for en renteindtægt i afdelingen giver det en renteudgift.



Beboerregnskab
Afdeling 31026 Flintholmgård

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Flintholmgård hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/Afdelinger/Flintholmg%C3%A5rd.aspx
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 1.272.970

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31028 Solbjerghave, ældreboliger

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at lånene til finansiering af 

ejendommen ikke er optaget ved regnskabsafslutning. Regnskabet er et førstegangs regnskab med både større og 

mindre afvigelser i forhold til udlejningsbudgettet.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31028 Solbjerghave, ældreboliger

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 0 2.252.000 -2.252.000

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 748.268 698.000 50.268

294.716 290.000 4.716

Renovation 50.085 45.000 5.085

69.729 78.000 -8.271

107.984 95.000 12.984

225.755 190.000 35.755

Variable udgifter 673.386 685.000 -11.614

288.139 208.000 80.139

23.256 75.000 -51.744

13.488 47.000 -33.512

36.381 0 36.381

304.922 312.000 -7.078

0 13.000 -13.000

7.200 10.000 -2.800

0 20.000 -20.000

Henlæggelser 256.995 257.000 -5
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 182.000 182.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 59.995 60.000 -5

Tab ved fraflytninger 15.000 15.000 0

Ekstraordinære udgifter 947.022 0 947.022

403.124 0 403.124

543.898 0 543.898

Udgifter i alt 2.625.671 3.892.000 -1.266.329

Boligafgifter og leje 3.836.809 3.872.000 -35.191

Leje for boliger 3.836.809 3.872.000 -35.191

Andre ordinære indtægter 795 20.000 -19.205
795 20.000 -19.205

Ekstraordinære indtægter 61.037 0 61.037

61.037 0 61.037

Indtægter i alt 3.898.641 3.892.000 6.641

Årets overskud 1.272.970

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Indtægter fra fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Korrektioner vedr. tidligere år

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31028 Solbjerghave, ældreboliger

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 72.782.841 Henlæggelser 1.706.842

Omsætningsaktiver 6.206.285 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 8.869.857

Kortfristet gæld 68.412.427

I alt 78.989.126 I alt 78.989.126

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er en mindre udgift til oprindelige lån, da der endnu ikke er hjemtaget lån efter byggesagens afslutning. 

Lånene hjemtages i første halvår 2022.

Der er renteudgifter til byggelån da det oprindelige lån ikke er hjemtaget ved regnskabsafslutning. Udgifterne til 

korrektioner tidligere år, er huslejeindtægter og øvrige indtægter fratrukket driftudsgifter for perioden 01.01.21-

31.03.21. Dette beløb overføres til byggesagen der har skæring 31.03.2021

Offentlige og andre faste udgifter 

Administrationsbidraget er større end budgetteret da der betales til lokalkontor via administrationsbidrag og ikke 

under ejendomskontor som budgetteret. De større udgifter til vand, fælles el mv. skyldes eludgifter i 

tomgangsperioder der betales af afdelingen.

Variable udgifter

Der er større udgifter til løn til driftspersonale, da der i regnskabet betales for sekretærbistand her og ikke som 

budgetteret under ejendomskontor, der er indbetaling af indefrosne feriepenge samt større udgifter til snerydning 

og udrydelse af skadedyr. De mindre udgifter til ejendomskontor skyldes bidrag til lokalkontor betales over 

administrationsbidraget. De større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse dækkes af det 

mindre forbrug til almindelig vedligeholdelse. 

Ekstraordinære udgifter

Korrektioner vedr. tidligere år er regulering af administrationsbidrag for 2020 og korrektion på varme. Alle 

beløbene går til byggesagen.

Andre ordinære indtægter

Der er mindre indtægter fra fællesvaskeri da dette ikke er opkrævet hos beboerne for 2021.

Ekstraordinære indtægter

Boligafgifter og leje

Den mindre huslejeindtægt skyldes at de sidste boliger først var klar til udlejning 01.02.21.



Beboerregnskab
Afdeling 31028 Solbjerghave, ældreboliger

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Solbjerghave, ældreboliger hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 227.168

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31030 Betty Nansens Alle 57-61

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at der er større udgifter til 

ejendomsskatter, renteudgifter samt diverse udgifter herunder trækningsretsgebyr i banken.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31030 Betty Nansens Alle 57-61

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 4.216.407 4.404.000 -187.593

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 1.374.705 1.289.000 85.705

421.312 332.000 89.312

Renovation 150.403 152.000 -1.598

115.268 106.000 9.268

229.614 206.000 23.614

458.109 493.000 -34.891

Variable udgifter 673.080 688.000 -14.920

550.591 538.000 12.591

33.236 43.000 -9.764

14.204 25.000 -10.796

472.796 450.000 22.796

-460.773 -450.000 -10.773

Udgifter til beboerlokale 6.341 9.000 -2.659

34.748 39.000 -4.252

191 14.000 -13.809

21.746 15.000 6.746

0 5.000 -5.000

Henlæggelser 639.735 640.000 -265
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 450.000 450.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 97.000 97.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 72.735 73.000 -265

Tab ved fraflytninger 20.000 20.000 0

Ekstraordinære udgifter 182.127 0 182.127

181.218 0 181.218

909 0 909

Udgifter i alt 7.086.055 7.021.000 65.055

Boligafgifter og leje 6.511.954 6.759.000 -247.046

Leje for boliger og erhverv 6.511.954 6.759.000 -247.046

Andre ordinære indtægter 340.325 262.000 78.325

Indtægter til beboerlokale 17.900 5.000 12.900

322.425 257.000 65.425

Ekstraordinære indtægter 6.608 0 6.608

6.608 0 6.608

Indtægter i alt 6.858.887 7.021.000 -162.113

Årets underskud 227.168

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri, selskabslokale og fællesfaciliteter

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31030 Betty Nansens Alle 57-61

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 168.363.455 Henlæggelser 2.465.059

Omsætningsaktiver 4.489.948 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 157.655.051

Kortfristet gæld 12.733.293

I alt 172.853.402 I alt 172.853.402

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er en mindre udgift til oprindelige lån, da indtægten ungdomsboligbidrag er bogført her i stedet for under 

indtægter fællesfaciliteter.

Der er i regnskabet større renteudgifter da afdelingen har sager der ikke er lånefinansieret endnu.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet større udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune og fælles el. Det modregnes 

delvist af mindre udgifter til administrationsbidrag.

Variable udgifter

Der er i regnskabet større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse da der ikke er 

tilstrækkelige henlæggelser til at dække årets udgifter. Det modregnes delvist at mindre udgifter til almindelig 

vedligeholdelse.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter

Der er en større indtægt under fællesvaskeri og fællesfaciliteter, det skyldes indtægt fra erhvervslejemålet i 

stueetagen. Der er samme sted budgetteret med ungdomsboligbidrag der er bogført under oprindelig lån i 

ejendommen.

Boligafgifter og leje

Der er mindre indtægt fra erhvervslejemål, da indtægten for stueetagen er bogført under indtægter fra 

fællesvaskeri og fællesfaciliteter.



Beboerregnskab
Afdeling 31030 Betty Nansens Alle 57-61

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Betty Nansens Alle 57-61 hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/Afdelinger/Betty-Nansens-Allé-57-61.aspx
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2020/2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 569.012

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31033 Betty Nansens Alle 51-53

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at en mindre udgift til lån, da disse 

først er hjemtaget 9 måneder efter skæring, mindre udgift til ejendomsskatter og renovation. Det modregnes delvist 

af større udgifter til el da der ikke er individuelle målere. Derudover er der større udgifter til almindelig 

vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt renteudgifter.



Beboerregnskab

Afdeling 31033 Betty Nansens Alle 51-53

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.08.2020 - 31.12.2021 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom 1.091.423 2.119.200 -1.027.777

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 516.108 577.200 -61.092

164.213 234.200 -69.987

Renovation 16.935 52.600 -35.665

42.153 47.700 -5.547

130.335 63.900 66.435

162.471 178.800 -16.329

Variable udgifter 359.792 180.200 179.592

121.252 134.600 -13.348

16.274 9.200 7.074

50.194 15.700 34.494

150.720 0 150.720

Udgifter til fællesfaciliteter 15.885 10.600 5.285

5.465 2.400 3.065

0 7.700 -7.700

Henlæggelser 158.525 158.500 25
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 151.442 151.400 42

Tab ved fraflytninger 7.083 7.100 -17

Ekstraordinære udgifter 306.551 0 306.551

305.061 0 305.061

1.490 0 1.490

Udgifter i alt 2.432.398 3.035.100 -602.702

Boligafgifter og leje 3.001.410 3.035.100 -33.690

Leje for erhverv 3.001.410 3.035.100 -33.690

Ekstraordinære indtægter 1 0 1

1 0 1

Indtægter i alt 3.001.411 3.035.100 -33.689

Årets overskud 569.012

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2020/2021

Regnskab 

2020/2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser



Beboerregnskab
Afdeling 31033 Betty Nansens Alle 51-53

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 35.766.160 Henlæggelser 727.537

Omsætningsaktiver -7.519.760 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 32.052.000

Kortfristet gæld -4.533.137

I alt 28.246.400 I alt 28.246.400

Bemærkninger til beboerregnskab 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er i regnskabet mindre udgifter til oprindelige lån, da lånene først er hjemtaget i 2. kvartal 2021.

Der er i regnskabet større udgifter til renter da byggesagen i de første 9 måneder ikke var realkredit finansieret.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet mindre udgifter til ejendomsskatter og renovation til Frederiksberg kommune samt 

administrationsbidrag. Det modregnes delvist af større udgifter til fælles el da der ikke kan aflæses individuel el 

som forudsat.

Variable udgifter

Der er i regnskabet større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt almindelig vedligeholdelse da der 

har været større udgifter til elevator samt nye låse m.m. og indeværende års henlæggelser ikke må bruges. Det 

modregnes delvist af mindre udgifter til løn til driftspersonale.

Ekstraordinære udgifter

Boligafgifter og leje

Der er mindre huslejeindtægt da huslejen blev nedsat efter aftale med kommunen.



Beboerregnskab
Afdeling 31033 Betty Nansens Alle 51-53

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Betty Nansens Alle 51-53 hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 1.820.865,75

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31036 Adolphinegården

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en mindreudgift på 
nettokapitaludgifter, ejendomsskat, el til fælles arealer og renholdelse, herunder rengøring og drift af 
ejendomskontor. Herudover er der udgifter til fælles faciliteters drift herunder udgifter til ejerforening, grundet man i 
udlejningsbudgettet ikke kendte de nøjagtige udgifter forbundet med ejerforeningen. Dette modsvares delvist af en 
merudgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Herudover er der en merudgift til drift af 
beboerlokaler, samt en større renteudgift end budgetteret grundet negativ forrentning i investeringsforening.



Beboerregnskab
Afdeling 31036 Adolphinegården

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 0 1.831.000 -1.831.000
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 383.381 548.000 -164.619
145.624 276.000 -130.376

Renovation 50.000 56.000 -6.000

38.135 43.000 -4.865

17.212 56.000 -38.789

132.410 117.000 15.410

Variable udgifter 342.575 315.000 27.575
161.137 167.000 -5.863
10.151 45.000 -34.849

10.338 19.000 -8.662

101.759 132.000 -30.241

0 -132.000 132.000

Udgifter til beboerlokale 19.577 0 19.577

Udgifter til fællesfaciliteter 33.399 70.000 -36.601

0 2.000 -2.000

6.215 4.000 2.215

0 8.000 -8.000

Henlæggelser 295.000 295.000 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 247.000 247.000 0
Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 36.000 36.000 0
Tab ved fraflytninger 12.000 12.000 0

Ekstraordinære udgifter 147.465 0 147.465
147.465 0 147.465

Udgifter i alt 1.168.420 2.989.000 -1.820.580

Boligafgifter og leje 2.989.286 2.989.000 286
Leje for boliger 2.989.286 2.989.000 286

Indtægter i alt 2.989.286 2.989.000 286

Årets overskud 1.820.866

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31036 Adolphinegården

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 59.499.894 Henlæggelser 2.098.186
Omsætningsaktiver 3.069.508 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 59.884.674
Kortfristet gæld 586.542

I alt 62.569.402 I alt 62.569.402

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom
Der er færre udgifter til oprindelige lån i ejendommen.
Dette skyldes primært lån først er hjemtaget 4 kvartal 2021 og den herefterfølgende ydelsesfrie periode.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært størrre renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening. 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %.

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse på ejendomsskatter, samt vand og el til fællesarealer. Dette modsvares 
delvist af en merudgift til administrationsbidrag.

Variable udgifter
Der er flere variable udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en merudgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Da afdelingen ikke har nogle 
opsparede henlæggelser og det iht. gældende lovgivning ikke er muligt at bruge af indeværende års 
henlæggelser, bliver det i regnskab 2021 derfor en driftsudgift. 
Dette modsvares delvist af en besparelse på ejendomskontor og udgifter til fællesfaciliteter.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31036 Adolphinegården

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Adolphinegården hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 404.102

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31037 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 2

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at en mindre udgift til lån, da disse 

først er hjemtaget 9 måneder efter skæring og renovation. Det modregnes delvist af større udgifter til el, da der 

alligevel ikke er mulighed for individuelle målere. Derudover er der større udgifter til almindelig vedligeholdelse, 

planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt renteudgifter.



Beboerregnskab

Afdeling 31037 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 2

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 383.374 946.300 -562.926

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 301.366 270.900 30.466

83.618 76.900 6.718

Renovation 10.783 35.800 -25.017

22.776 24.100 -1.324

87.921 38.700 49.221

96.268 95.400 868

Variable udgifter 188.764 106.400 82.364

64.092 68.900 -4.808

9.555 5.300 4.255

24.370 7.900 16.470

74.956 0 74.956

Udgifter til fællesfaciliteter 9.810 14.300 -4.490

0 2.300 -2.300

5.981 4.000 1.981

0 3.700 -3.700

Henlæggelser 63.467 64.400 -933
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 51.142 51.100 42

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 9.492 10.200 -708

Tab ved fraflytninger 2.833 3.100 -267

Ekstraordinære udgifter 50.157 0 50.157

50.157 0 50.157

Udgifter i alt 987.127 1.388.000 -400.873

Boligafgifter og leje 1.391.229 1.388.000 3.229

Leje for boliger 1.391.229 1.388.000 3.229

Indtægter i alt 1.391.229 1.388.000 3.229

Årets overskud 404.102

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2020/2021

Regnskab 

2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31037 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 2

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 21.973.510 Henlæggelser 467.569

Omsætningsaktiver 1.055.616 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 21.974.410

Kortfristet gæld 587.146

I alt 23.029.125 I alt 23.029.125

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er i regnskabet mindre udgifter til oprindelige lån, da lånene først er hjemtaget i 2. kvartal 2021.

Der er i regnskabet større udgifter til renter da byggesagen i de første 9 måneder ikke var realkredit finansieret.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet større udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune og fælles el da der ikke kan 

aflæses individuel el som forudsat. Det modregnes delvist af mindre udgifter til renovation til Frederiksberg 

kommune samt administrationsbidrag.

Variable udgifter

Der er i regnskabet større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt almindelig vedligeholdelse da der 

har været større udgifter til elevator, nye låse samt pumpebrønd m.m. og indeværende års henlæggelser ikke må 

bruges.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31037 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 2

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 2 hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/afdelinger/betty-nansens-all%C3%A9-57-61
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2020/2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 467.457

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31038 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 3

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der er en mindre udgift til lån, da 

disse først er hjemtaget 9 måneder efter skæring samt renovation. Det modregnes delvist af større udgifter til el, da 

der alligevel ikke er mulighed for individuelle målere. Derudover er der større udgifter til almindelig vedligeholdelse, 

planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser samt renteudgifter.



Beboerregnskab

Afdeling 31038 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 3

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.08.2020 - 31.12.2021 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom 921.709 1.750.000 -828.291

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 483.406 462.200 21.206

136.255 135.300 955

Renovation 17.568 57.700 -40.132

37.108 40.400 -3.292

141.195 67.300 73.895

151.279 161.500 -10.221

Variable udgifter 307.216 179.100 128.116

103.795 121.000 -17.205

15.348 8.600 6.748

39.705 16.000 23.705

126.487 0 126.487

Udgifter til fællesfaciliteter 16.213 24.700 -8.487

5.668 2.600 3.068

0 6.200 -6.200

Henlæggelser 158.667 158.700 -33
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 158.667 158.700 -33

Ekstraordinære udgifter 215.787 0 215.787

215.787 0 215.787

Udgifter i alt 2.086.785 2.550.000 -463.215

Boligafgifter og leje 2.550.000 2.550.000 0

Leje for erhverv 2.550.000 2.550.000 0

Andre ordinære indtægter 4.241 0 4.241
4.241 0 4.241

Indtægter i alt 2.554.242 2.550.000 4.242

Årets overskud 467.457

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2020/2021

Regnskab 

2020/2021

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Renteindtægter

        Ingen indflydelse



Beboerregnskab
Afdeling 31038 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 3

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 32.062.867 Henlæggelser 626.124

Omsætningsaktiver -1.708.337 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 27.068.000

Kortfristet gæld 2.660.406

I alt 30.354.530 I alt 30.354.530

Bemærkninger til beboerregnskab 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er i regnskabet mindre udgifter til oprindelige lån, da lånene først er hjemtaget i 2. kvartal 2021.

Der er i regnskabet større udgifter til renter da byggesagen i de første 9 måneder ikke var realkredit finansieret.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet større udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune og fælles el da der ikke kan 

aflæses individuel el som forudsat. Det modregnes delvist af mindre udgifter til renovation til Frederiksberg 

kommune samt administrationsbidrag.

Variable udgifter

Der er i regnskabet større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt almindelig vedligeholdelse da der 

har været større udgifter til elevator, nye låse samt pumpebrønd m.m. Det modregnes delvist af mindre udgifter til 

trappevask samt udgifter til fællesfaciliteter.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31038 Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 3

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Betty Nansens Allé 51-53 - Ejer 3 hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2020/2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 716.537

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31039 Bettey Nansens Allé 51-53 - Ejer 4

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der er en mindre udgift til lån, da 

disse først er hjemtaget 9 måneder efter skæring. Derudover er der mindre udgifter til renovation og renholdelse. 

Det modregnes delvist af større udgifter til el, da der alligevel ikke er mulighed for individuelle målere. Derudover er 

der større udgifter til administrationsbidrag, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og 

fornyelser samt renteudgifter.



Beboerregnskab

Afdeling 31039 Bettey Nansens Allé 51-53 - Ejer 4

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.08.2020 - 31.12.2021 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom 1.522.049 2.498.000 -975.951

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 643.853 586.000 57.853

177.886 179.000 -1.114

Renovation 22.936 78.000 -55.064

48.445 57.000 -8.555

188.296 91.000 97.296

206.289 181.000 25.289

Variable udgifter 398.572 303.000 95.572

134.452 161.000 -26.548

20.384 66.000 -45.616

51.837 21.000 30.837

159.090 0 159.090

Udgifter til fællesfaciliteter 21.218 33.000 -11.782

0 4.000 -4.000

11.591 9.000 2.591

0 9.000 -9.000

Henlæggelser 182.751 182.000 751
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 133.167 133.000 167

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 35.417 35.000 417

Tab ved fraflytninger 14.167 14.000 167

Ekstraordinære udgifter 104.709 0 104.709

104.709 0 104.709

Udgifter i alt 2.851.933 3.569.000 -717.067

Boligafgifter og leje 3.568.470 3.569.000 -530

Leje for boliger 3.568.470 3.569.000 -530

Ekstraordinære indtægter 1 0 1

1 0 1

Indtægter i alt 3.568.471 3.569.000 -529

Årets overskud 716.537

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2020/2021

Regnskab 

2020/2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31039 Bettey Nansens Allé 51-53 - Ejer 4

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 30.796.605 Henlæggelser 899.288

Omsætningsaktiver 2.146.176 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 31.126.730

Kortfristet gæld 916.763

I alt 32.942.781 I alt 32.942.781

Bemærkninger til beboerregnskab 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er i regnskabet mindre udgifter til oprindelige lån, da lånene først er hjemtaget i 2. kvartal 2021.

Der er i regnskabet større udgifter til renter da byggesagen i de første 9 måneder ikke var realkredit finansieret.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet større udgifter til ejendomsskatter til Frederiksberg kommune og fælles el da der ikke kan 

aflæses individuel el som forudsat. Det modregnes delvist af mindre udgifter til renovation til Frederiksberg 

kommune samt administrationsbidrag.

Variable udgifter

Der er i regnskabet større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt almindelig vedligeholdelse da der 

har været større udgifter til elevator, nye låse samt pumpebrønd m.m. Det modregnes delvist af mindre udgifter til 

trappevask, personaleomkostninger samt udgifter til fællesfaciliteter.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31039 Bettey Nansens Allé 51-53 - Ejer 4

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Bettey Nansens Allé 51-53 - Ejer 4 hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2020/2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 110.452

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskab med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31040 Betty Nansens Allé 51-53 Ejer 3 Erhverv

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der eren mindre udgift til lån, da 

disse først er hjemtaget 9 måneder efter skæring og renovation. Det modregnes delvist af større udgifter til el da 

der ikke er individuelle målere. Derudover er der større udgifter til almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk 

vedligeholdelse og fornyelser samt renteudgifter.



Beboerregnskab

Afdeling 31040 Betty Nansens Allé 51-53 Ejer 3 Erhverv

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.08.2020 - 31.12.2021 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom 460.140 722.900 -262.760

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 181.412 181.000 412

55.735 55.400 335

Renovation 5.747 21.500 -15.753

14.351 16.400 -2.049

46.414 23.500 22.914

59.166 64.200 -5.034

Variable udgifter 106.591 66.200 40.391

41.211 46.600 -5.389

5.833 2.800 3.033

12.988 5.100 7.888

39.401 0 39.401

Udgifter til fællesfaciliteter 5.304 8.400 -3.096

1.854 900 954

0 2.400 -2.400

Henlæggelser 51.900 51.900 0
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 51.900 51.900 0

Ekstraordinære udgifter 104.006 0 104.006

102.551 0 102.551

1.455 0 1.455

Udgifter i alt 904.049 1.022.000 -117.951

Boligafgifter og leje 1.014.500 1.022.000 -7.500

Leje for erhverv 1.014.500 1.022.000 -7.500

Indtægter i alt 1.014.500 1.022.000 -7.500

Årets overskud 110.452

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2020/2021

Regnskab 

2020/2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser



Beboerregnskab
Afdeling 31040 Betty Nansens Allé 51-53 Ejer 3 Erhverv

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 13.709.301 Henlæggelser 162.352

Omsætningsaktiver -660.344 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 13.513.000

Kortfristet gæld -626.394

I alt 13.048.957 I alt 13.048.957

Bemærkninger til beboerregnskab 2020/2021

Oprindelig lån i ejendom

Der er i regnskabet mindre udgifter til oprindelige lån, da lånene først er hjemtaget i 2. kvartal 2021.

Der er i regnskabet større udgifter til renter da byggesagen i de første 9 måneder ikke var realkredit finansieret.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der er i regnskabet større udgifter til fælles el, da der ikke kan aflæses individuel el som forudsat. Det modregnes 

delvist af mindre udgifter til renovation til Frederiksberg kommune samt administrationsbidrag.

Variable udgifter

Der er i regnskabet større udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt almindelig vedligeholdelse da der 

har været større udgifter til elevator, nye låse samt pumpebrønd m.m. og indeværende års henlæggelser ikke må 

bruges. Det modregnes delvist af mindre udgifter til trappevask sant udgifter til fællesfaciliteter.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31040 Betty Nansens Allé 51-53 Ejer 3 Erhverv

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Betty Nansens Allé 51-53 Ejer 3 Erhverv hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app
http://ffb-bolig.dk/


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 1.482.714

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de

udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre

grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)

       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)

       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter

bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31051 Stjernen

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er, at investeringsforeningerne har givet 

et negativt afkast, og dermed har afdelingen fået en renteudgift på 1,12% i stedet for en renteindtægt på 0,95%. 

Derudover er der en udgift til umålt vand på ca. 750.000 kr. Det er delvist modregnet af mindre forbrug på 

almindelig vedligeholdelse.

mailto:xxxx@kab-bolig.dk.%20Ellers%20kan%20du%20henvende%20dig%20på%20ejendomskontoret%20og%20få%20det%20udleveret%20på%20papir.


Beboerregnskab

Afdeling 31051 Stjernen

Beboerregnskab for perioden Afvigelse

01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 9.513.000 9.513.000 0

Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 11.508.188 10.710.000 798.188

3.233.050 3.245.000 -11.950

Renovation 1.750.824 1.626.000 124.824

1.335.030 1.328.000 7.030

1.662.817 955.000 707.817

3.526.467 3.556.000 -29.533

Variable udgifter 6.799.310 7.389.000 -589.690

4.704.436 4.602.000 102.436

350.998 363.000 -12.002

59.408 641.000 -581.592

4.933.528 12.978.000 -8.044.472

-4.933.528 -12.978.000 8.044.472

Udgifter til beboerlokale 43.909 126.000 -82.091

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 711.516 703.000 8.516

655.815 634.000 21.815

273.229 202.000 71.229

0 118.000 -118.000

Henlæggelser 11.303.151 11.303.000 151
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 9.670.000 9.670.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 60.000 60.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 1.386.151 1.386.000 151

Tab ved fraflytninger 187.000 187.000 0

Ekstraordinære udgifter 12.131.275 11.831.000 300.275

11.106.302 11.736.000 -629.698

95.345 95.000 345

809.845 0 809.845

119.783 0 119.783

Udgifter i alt 51.254.924 50.746.000 508.924

Boligafgifter og leje 47.949.967 48.529.000 -579.033

Leje for boliger og institutioner 47.949.967 48.529.000 -579.033

Andre ordinære indtægter 1.290.411 2.092.000 -801.589
1.722 684.000 -682.278

Indtægter til beboerlokale 27.000 55.000 -28.000

369.689 461.000 -91.311

892.000 892.000 0

Ekstraordinære indtægter 531.832 125.000 406.832

Indtægter til boligsociale projekter 75.000 125.000 -50.000

456.832 0 456.832

Indtægter i alt 49.772.210 50.746.000 -973.790

Årets underskud 1.482.714

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 

2021

Regnskab 

2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Udgifter på lån til forbedrings- og renoveringsarbejder

Afskrivning på forbedringsarbejder

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31051 Stjernen

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver

Anlægsaktiver 450.669.488 Henlæggelser 78.069.352

Omsætningsaktiver 73.215.503 Opsamlet resultat -815.966

Langfristet gæld 431.439.284

Kortfristet gæld 15.192.322

I alt 523.884.992 I alt 523.884.992

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter

Der har i regnskabet ikke været nogle renteindtægt fra selskabet grundet negativ forrentning fra 

investeringsforeningerne, der i stedet for en renteindtægt har givet en renteudgift. Derudover har der været 

mindre indtægter fra beboerhuset og vaskeriet.

Ekstraordinære indtægter

Boligafgifter og leje

Der har i regnskabet været en mindre indtægt fra individuel køkkenmodernisering da lånene til sagerne ikke er 

hjemtaget endnu. Det modregnes delvist at en større lejeindtægt fra institutionerne.

Der har i regnskabet været større udgifter til korrektioner vedrørende tidligere år samt renteudgifter. 

Renteudgifterne skyldes at investeringsforeningerne i 2021 ikke har givet noget afkast, men derimod en udgift, og 

dermed en negativ forrentning af Stjernens midler på 1,12% svarende til en renteudgift på ca. 810.000 kr. Det 

modregnes delvist af en mindre udgift til lån på forbedringsarbejder da lån til individuel køkkenmodernisering ikke 

er hjemtaget endnu.

Offentlige og andre faste udgifter 

Der har i regnskabet været større udgifter til renovation til Frederiksberg kommune samt en stor udgift til umålt 

vand. Umålt vand er forskellen på vandforbrug på hovedmåleren og vand aflæst på målere i boliger m.m.

Variable udgifter

Der har i regnskabet været en mindre udgift til almindelig vedligeholdelse, afsat til uforudsete udgiftsstigninger og 

udgifter til beboerlokale herunder inventar og udstyr samt diverse renholdelse. Det modregnes delvist i 

regnskabet af større udgifter til løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse, det skyldes større 

udgifter til medarbejdere og udrydelse af skadedyr. Der er større udgifter til diverse udgifter inklusiv BL kontingent 

og juridisk assistance, der skyldes større udgifter til gebyrer i bank samt advokatbistand. 

Ekstraordinære udgifter

Der har i regnskabet været en større indtægt fra korrektioner tidligere år bestående af kompensation for 

reetablering af Stjernen, reservationer forbrugsrengskaber 2020 og flere poster. Det modregnes delvist af mindre 

indtægter til det boligsociale, det skyldes ændret aftale om tilskud fra kommunen. 



Beboerregnskab
Afdeling 31051 Stjernen

Find selv mere information

KAB's hjemmeside

På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 

du information om KAB, vores 

boligorganisationer og hjælp til både 

bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 

finder også nyheder fra KAB og om den almene 

sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-

app'en.

Log ind på Mit KAB

Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 

selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 

forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 

mere. 

Det er også her, du kan skrive dig op som 

boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 

ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID

Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 

bedt om at tilknytte dit NemID.

Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 

er sikre på, kun du får adgang til information 

om din bolig.

Mig og Min Bolig-app

Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 

opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 

alle tider af døgnet. Det giver også 

ejendomskontoret mulighed for at informere 

dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 

afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 

hjemmeside

Har din afdeling eller boligorganisation en 

hjemmeside, finder du dem herunder.

Stjernen hjemmeside

Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside

https://www.kab-bolig.dk/
https://www.kab-bolig.dk/app


Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Underskud overført til resultatkonto 112.653,95

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31053 Duetgården

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et underskud. Hovedårsagen er primært, at der ikke er et tilstrækkeligt 
opsamlet resultat til at afvikle den budgetterede indtægt fuldt ud. Herudover har der været større udgifter til 
renholdelse end budgetteret, herunder snerydning samt drift af ejendomskontor. Dette modsvares delvist af en 
besparelse på almindelig vedligeholdelse, samt diverse udgifter.



Beboerregnskab
Afdeling 31053 Duetgården

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 2.007.523 2.002.000 5.523
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 654.675 657.000 -2.325
117.586 118.000 -414

Renovation 85.195 83.000 2.195

58.092 60.000 -1.908

114.318 120.000 -5.682

279.484 276.000 3.484

Variable udgifter 424.378 446.000 -21.622
338.085 311.000 27.085
31.032 18.000 13.032

0 31.000 -31.000

424.343 734.000 -309.657

-424.343 -734.000 309.657

Udgifter til beboerlokale 5.334 5.000 334

Udgifter til fællesvaskeri og fællesfaciliteter 37.621 37.000 621

2.888 15.000 -12.112

9.419 16.000 -6.581

0 13.000 -13.000

Henlæggelser 537.858 538.000 -142
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 460.000 460.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 10.000 10.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 54.858 55.000 -142
Tab ved fraflytninger 13.000 13.000 0

Ekstraordinære udgifter 2.335 0 2.335
2.014 0 2.014

321 0 321

Udgifter i alt 3.626.769 3.643.000 -16.230

Boligafgifter og leje 3.418.536 3.418.000 536
Leje for boliger 3.418.536 3.418.000 536

Andre ordinære indtægter 94.623 225.000 -130.377
0 3.000 -3.000

35.819 25.000 10.819
58.805 197.000 -138.195

Ekstraordinære indtægter 956 0 956
956 0 956

Indtægter i alt 3.514.116 3.643.000 -128.884

Årets underskud 112.654

Indflydelse                            Nogen indflydelse

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

        Ingen indflydelse

Afvikling af opsamlet resultat (indtægt)

Korrektioner vedr. tidligere år



Beboerregnskab
Afdeling 31053 Duetgården

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 76.700.446 Henlæggelser 1.214.033
Omsætningsaktiver 2.284.410 Opsamlet resultat -112.654

Langfristet gæld 76.708.541
Kortfristet gæld 1.174.935

I alt 78.984.855 I alt 78.984.855

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Andre ordinære indtægter
Der har været færre andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes, at der ikke har været tilstrækkelige midler på resultatkontoen til at indtægtsføre det budgetterede 
beløb fuldt ud. Dette modsvares delvist af en merindtægt fra fællesvaskeri.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse, beboerdemokratisk arbejde, samt afsat til 
uforudsete udgiftsstigninger. Dette modsvares delvist af en merudgift til ejendomskontor og anden renholdelse, 
herunder snerydning.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.



Beboerregnskab
Afdeling 31053 Duetgården

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Duetgården hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 101.602,46

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31055 Delehusene

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en besparelse på nettokapitaludgifter, 
vand og renholdelse, herunder løn til driftspersonale. Herudover er der en øget indtægt fra drift af vaskeri. Dette 
modsvares delvist af en merudgift til diverse udgifter og renholdelse, herunder snerydning og udrydelse af 
skadedyr. Herudover er der budgetteret med en renteindtægt, som grundet negativ afkast i investeringsforening har 
resulteret i en renteudgift.



Beboerregnskab
Afdeling 31055 Delehusene

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.01.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 1.346.821 1.372.000 -25.179
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 669.414 686.000 -16.586
Renovation 40.084 35.000 5.084

35.758 39.000 -3.242

380.903 398.000 -17.097

212.669 214.000 -1.331

Variable udgifter 559.016 579.000 -19.984
226.871 276.000 -49.129
18.264 23.000 -4.736

12.535 19.000 -6.465

120.839 132.000 -11.161

-120.839 -132.000 11.161

20.108 0 20.108

279.125 250.000 29.125

2.113 6.000 -3.887

0 5.000 -5.000

Henlæggelser 212.501 212.000 501
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 150.000 150.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto 22.000 22.000 0

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 35.501 35.000 501
Tab ved fraflytninger 5.000 5.000 0

Ekstraordinære udgifter 23.004 0 23.004
18.597 0 18.597

4.408 0 4.408

Udgifter i alt 2.810.756 2.849.000 -38.244

Boligafgifter og leje 2.823.743 2.823.000 743
Leje for boliger 2.823.743 2.823.000 743

Andre ordinære indtægter 82.898 26.000 56.898
0 26.000 -26.000

82.898 0 82.898

Ekstraordinære indtægter 5.717 0 5.717
5.717 0 5.717

Indtægter i alt 2.912.358 2.849.000 63.358

Årets overskud 101.602

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Korrektioner vedr. tidligere år

Indtægter fra fællesvaskeri og fællesfaciliteter

Korrektioner vedr. tidligere år

Renteindtægter

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Udgifter til vaskeri

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Dækket planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31055 Delehusene

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 55.154.941 Henlæggelser 692.767
Omsætningsaktiver 2.345.380 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 55.175.100
Kortfristet gæld 1.632.455

I alt 57.500.321 I alt 57.500.321

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom
Der har været en besparelse på oprindelig lån i ejendommen.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %. 

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter en budgetteret. 
Dette skyldes primært en besparelse på vand og forsikringer. Dette modsvares delvist af en merudgift på el til 
fællesarealer, og renovation. Renovation opkræves af Frederiksberg Kommune.

Variable udgifter
Der er færre variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på løn til driftspersonale, ejendomskontor, almindelig vedligeholdelse og 
afsat til uforudsete ugiftsstigninger. Dette modsvares delvist af en merudgift til vaskeri, løn til beoerrådgiver og 
beboerarrengementer.

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter

Andre ordinære indtægter
Der har været flere andre ordinære indtægter end budgetteret.
Dette skyldes primært indtægter fra fællesvaskeri. Dette modsvares delvist af negative renteindtægter, hvilket har 
resulteret i en renteudgift i stedet for den budgetterede renteindtægt. 



Beboerregnskab
Afdeling 31055 Delehusene

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Delehusene hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021/2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 270.540,35

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31056 Tartuhus II

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en besparelse på nettokapitaludgifter, 
el til fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, samt renovation. Dette modsvares delvist af en driftsudgift til planlagt 
og periodisk vedligeholdelse og fornyelser grundet, at det jf. gældende lovgivning ikke er tilladt at bruge af 
indeværende års henlæggelser. Der har herudover været flere renteudgifter end budgetteret.



Beboerregnskab
Afdeling 31056 Tartuhus II

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.06.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 0 355.000 -355.000
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 93.618 110.000 -16.382
32.453 38.000 -5.547

Renovation 12.056 19.000 -6.944

9.303 10.000 -697

11.503 17.000 -5.497

28.303 26.000 2.303

Variable udgifter 119.547 60.000 59.547
41.364 39.000 2.364
2.044 5.000 -2.956

69 5.000 -4.931

69.587 0 69.587

1.676 1.000 676

0 3.000 -3.000

4.807 5.000 -193

0 2.000 -2.000

Henlæggelser 55.841 56.000 -159
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 44.975 45.000 -25

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 9.350 9.000 350
Tab ved fraflytninger 1.517 2.000 -483

Ekstraordinære udgifter 41.626 0 41.626
41.626 0 41.626

Udgifter i alt 310.632 581.000 -270.368

Boligafgifter og leje 578.557 578.000 557
Leje for boliger 578.557 578.083 474

Andre ordinære indtægter 2.615 3.000 -385
2.615 3.000 -385

Indtægter i alt 581.172 581.000 172

Årets overskud 270.540

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Indtægter fra fællesvaskeri og selskabslokale

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 
2021

Regnskab 
2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31056 Tartuhus II

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 19.374.806 Henlæggelser 332.771
Omsætningsaktiver 532.958 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 2.258.051
Kortfristet gæld 17.316.942

I alt 19.907.764 I alt 19.907.764

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom
Der er færre udgifter til oprindelige lån end budgetteret.
Dette skyldes at der endu ikke er hjemtaget lån til dækning af afdelingens anskaffelsessum.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes større renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %.

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på ejendomsskatter, renovation og el til fællesarealer.

Variable udgifter
Der er flere variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en merudgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse, da der ikke har været tilstrækkelige 
henlæggelser til at dække årets udgifter. Der er jf. gældende lovgivning ikke muligt at dække årets forbrug med 
indeværende års henlæggelser. 

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31056 Tartuhus II

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Tartuhus II hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside



Beboerregnskab
for 2021

Årets resultat

Overskud overført til disposition 358.245,65

Revisionspåtegningen indeholder ikke forbehold eller supplerende oplysninger.

Opdeling af udgifter og indtægter i beboerregnskab og budget

I en almen boligafdeling er der ingen, der skal tjene på boligerne. Huslejen skal netop svare til de
udgifter, der er i afdelingen. I regnskabet og budgettet har vi valgt at opdele de enkelte udgiftsposter i tre
grupper:

       Indflydelse (hvordan service- og vedligeholdelsesniveauet skal være i afdelingen)
       Nogen indflydelse (kan fremover nedsættes, hvis der vises besparelser)
       Ingen indflydelse (udgifterne er givet på forhånd af långivere, kommuner med flere)

Vil du have et specificeret årsregnskabet med noter, kan du hente det på mit KAB (se vejledning efter
bemærkninger til regnskab). Ellers kan du henvende dig på ejendomskontoret og få det udleveret på papir.

Afdeling 31057 Tartuhus III

Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, en besparelse på nettokapitaludgifter, 
el til fællesarealer, almindelig vedligeholdelse, samt renovation. Dette modsvares delvist af en driftsudgift til planlagt 
og periodisk vedligeholdelse og fornyelser grundet, at det jf. gældende lovgivning ikke er tilladt at bruge af 
indeværende års henlæggelser. Herudover har der været flere renteudgifter end budgetteret.



Beboerregnskab
Afdeling 31057 Tartuhus III

Beboerregnskab for perioden Afvigelse
01.06.2021 - 31.12.2021 2021

Oprindelig lån i ejendom 0 385.000 -385.000
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 107.088 122.000 -14.912
38.206 44.000 -5.794

Renovation 13.903 22.000 -8.097

10.728 11.000 -272

12.410 19.000 -6.590

31.841 26.000 5.841

Variable udgifter 68.860 70.000 -1.141
43.136 45.000 -1.864
2.296 6.000 -3.704

77 9.000 -8.923

15.892 0 15.892

1.933 1.000 933

0 2.000 -2.000

5.525 5.000 525

0 2.000 -2.000

Henlæggelser 93.494 93.000 494
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 81.083 81.000 83

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, individuel konto 10.661 11.000 -339
Tab ved fraflytninger 1.750 1.000 750

Ekstraordinære udgifter 40.973 0 40.973
40.973 0 40.973

Udgifter i alt 310.414 670.000 -359.586

Boligafgifter og leje 665.644 666.000 -356
Leje for boliger 665.644 666.000 -356

Andre ordinære indtægter 3.016 4.000 -984
3.016 4.000 -984

Indtægter i alt 668.660 670.000 -1.340

Årets overskud 358.246

Indflydelse                            Nogen indflydelse         Ingen indflydelse

Indtægter fra fællesvaskeri og selskabslokale

Diverse udgifter inklusiv BL kontigent og juridisk assistance

Renteudgifter

Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Vand, fælles el mv.

Budget 2021Regnskab 
2021

Løn til driftspersonale, trappevask og anden renholdelse

Administrationsbidrag, dispositionsfonden og arbejdskapital

Ejendomskontor

Almindelig vedligeholdelse

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

Udgifter til fællesvaskeri og selskabslokale

Beboerdemokratisk arbejde og beboerarrangementer



Beboerregnskab
Afdeling 31057 Tartuhus III

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver Passiver
Anlægsaktiver 19.399.907 Henlæggelser 456.409
Omsætningsaktiver 250.094 Opsamlet resultat 0

Langfristet gæld 2.486.615
Kortfristet gæld 16.706.977

I alt 19.650.001 I alt 19.650.001

Bemærkninger til beboerregnskab 2021

Oprindelig lån i ejendom
Der er færre udgifter til oprindelige lån end budgetteret.
Dette skyldes at der endu ikke er hjemtaget lån til dækning af afdelingens anskaffelsessum.

Der er flere ekstraordinære udgifter end budgetteret.
Dette skyldes størrre renteudgifter end budgetteret grundet negativt afkast i investeringsforening.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber har truffet beslutning, som det øvrige KAB-Fællesskabet, at investere 
boligafdelingernes opsparede midler som er møntet på forbedringsprojekter ude i fremtiden. Investeringerne 
bliver foretaget alene i danske stats- og realkreditobligationer, og overholder ”bekendtgørelse om drift af almene 
boliger”. Beslutningen er truffet for at opnå forrentning af opsparede midler, hvor alternativet er negative renter i 
banken, det koster altså penge at have indestående på konto i banken.
 
KAB-Fællesskabet har en samlet investering på 5.6 mia.kr. Igennem årene er der leveret flotte afkast, som har 
bidraget positivt til at holde boligafdelingernes husleje nede. Siden 2009 har det gennemsnitlige afkast været over 
2 % om året. På den lange bane, har investering af opsparede midler været positivt for boligafdelingerne. Men 
2021 har været et hårdt år, hvor afkastet var grundet af corona, og stigende inflation specielt i USA, som 
medvirkende til et negativt afkast på gennemsnitligt 2,30 %

Offentlige og andre faste udgifter 
Der er færre offentlige og andre faste udgifter end budgetteret.
Dette skyldes primært en besparelse på ejendomsskatter, renovation og el til fællesarealer.

Variable udgifter
Der er flere variable udgifter en budgetteret.
Dette skyldes primært en merudgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse, da der ikke har været tilstrækkelige 
henlæggelser til at dække årets udgifter. Der er jf. gældende lovgivning ikke muligt at dække årets forbrug af 
indeværende års henlæggelser. 

Henlæggelser
Årets henlæggelser svarer til det budgetterede for regnskabsåret.

Ekstraordinære udgifter



Beboerregnskab
Afdeling 31057 Tartuhus III

Find selv mere information

KAB's hjemmeside
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk finder 
du information om KAB, vores 
boligorganisationer og hjælp til både 
bestyrelser, beboere og boligsøgende. Du 
finder også nyheder fra KAB og om den almene 
sektor, ligesom du kan læse mere om beboer-
app'en.

Log ind på Mit KAB
Via www.kab-bolig.dk kan du logge på 
selvbetjeningsportalen Mit KAB. 

Her finder du information om din bolig, dit 
forbrug, dokumenter fra din afdeling og meget 
mere. 
Det er også her, du kan skrive dig op som 
boligsøgende og vælge, hvilke boliger, du 
ønsker at være skrevet op til.

Tilknyt dit NemID
Når du logger på Mit KAB første gang bliver du 
bedt om at tilknytte dit NemID.
Det gør du for din egen sikkerheds skyld, så vi 
er sikre på, kun du får adgang til information 
om din bolig.

Mig og Min Bolig-app
Med Mig og Min Bolig-app'en kan du melde 
opgaver direkte til dit ejendomskontor digitalt på 
alle tider af døgnet. Det giver også 
ejendomskontoret mulighed for at informere 
dig, hvis der fx bliver lukket for vandet i din 
afdeling.

Se din afdelings eller boligorganisations 
hjemmeside
Har din afdeling eller boligorganisation en 
hjemmeside, finder du dem herunder.

Tartuhus III hjemmeside
Frederiksberg Forenede B/S hjemmeside
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