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Almen administrationsorganisation

Boligorganisationsnummer 8037

FAO9

Stationsparken 24, 2. lh.
2600 Glostrup
Telefon 43420222

Tilsynsførende kommune

Kommunenummer 161

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2

2600 Glostrup
Telefon 4323 61 00

Ad m i nistrationsorga n isationen omfatter:

Antal
afdelinger

Antal
L-enheder

Postfunktionærernes Andels-Boliqforeninq 18 3.374,7

Brøndbvernes Andelsboligforening 3 621.6

Bolioselskabet Hiem 6 368,6

Boliqforeninqen Hvidovrebo I 748.1

Gladsaxe Almennyttiqe Andelsboligforening 7 1.354,2

FSB Gladsaxe 4 825.8

Øresundskollegiet 1 1.025,0

Lejemålsenheder i alt 31.12.2016 48 8.3{7,9
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Anvendt reg ns kabspraksis

Generelle bemærkninqer

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i Lov om almene boliger og bekendt-

gørelse om drift af almene boliger mv.

Administrationsorganisationen blev stiftet af 5 boligorganisationer og gik i drift den

1. januar 2009.

Administrationsorqanisationens årsregnskab

Edb-anlæg og inventar

Administrationsorganisationen har overtaget medlemmernes medbragte inventar og edb til

den bogførte værdi pr. 31.12.2048.

lT udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af afskrivninger,
Hardware afskrives over 3 år.
Andet lT udstyr afskrives over 5 år.

Standard software afskrives over 3 år.

Tilpasset software afskrives over 5 år.

lnventar afskrives over 5 år.

Anskaffelser med selvstændig funktion, der ikke overstiger kr. 1.000, udgiftsføres fuldt ud

i anskaffelsesåret.

Medlemsindskud

Medlemsindskud i FA09 er fastsat til kr. 50 pr. lejemålsenhed for almene boligorganisationer.
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ørelse for rioden 1. nuar til 31. december 2016

501

502 I

511 2

513 3

514 4
515 5

532 I

540

541 I

550

560

Udgifter

Ordinære udqifter

Bestyrelsesudgifter

Bestyrelsesvederlag
Mødeudgifter, info mv

Forretningsførelse
Personaleudgifter
Kontorholdsudgifter
Kontorlokaleudgifter
Afskrivninger, driftsmidler

Renteudgifter

Samlede ordinære udgifter

Ekstr?ordi nære udqifter

Ekstraordinære udgifter

Udgifter i alt

Arets overskud der overføres til

arbejdskapitalen

Udgifter i alt

261

14.397

4.034
1.870

1.1

21.497

80

15,960
4.370
1.957

23.780

133

45
I

256311

50

521 6 Revision

530 7 Bruttoadministrationsudgifter 21.888 24.169

0 0

21.888 24j69

0 0

21.888 24j69

400

22.288 24.569
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for nl. til 31. december 2016

lndtægter

Ordinære indtæoter

601 10 Administrationsbidrag:
Boligadministration for medlemmer
Anden administration

Tillægsydelser

Lovmæssige gebyrer m.v.
Renteindtægter og værdipapirafkast
Byggesagshonorar, nybyg geri

Byggesagsadmin., forbedringsarbejder
Diverse indtægter

Ordinære indtægter i alt

13.938
1.491

15.429
1.491

16.920
2.928

40
400

1.600

14.910
1.912

16.822
1.438

18.260
3.284

0

400
1.600

602
603
605
606
607

610

611

620

11

12

13 Ekstraordinære indtægter

lndtægter i alt

22.288 24,569

0 0

22.288 24.569
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Balance . 31. december 2016

Anf æqsaktiver

742
704

720

726
727
731
732

740

750

14
15

Materielle anlægsaktiver
lnventar
lT udstyr

Anlægsaktiver ialt

Aktiver

228
1.757

1.985

11.670

19.857

21.842

376
586
43

7182

725

Omsætninssaktiver

Debitorer
16 Andretilgodehavender

Forudbetalte udgifter
17 Værdipapirer

Likvide beholdninger:
18 2. Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt
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Balance 31. december 2016

Esenkapital

Passiver

801

805
19

20
Medlemsindskud
Arbejdskapital

Egenkapital ialt

401
7

17.658

111
1.886

1

1.240

4.184

21.842

810

825
826
827
829
830

840

850

Kortfristet qæld

Leverandører
Skyldige omkostninger

21 Afsætninger
Feriepengeforpligtelse

22 Anden kortfristet gæld

Kortfristet gæld ialt
Passiver ialt
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Noter til årsre nskab for 2016

502 Mødeudqifter. info mv.

100 Repræsentantskabsmøder
110 Bestyrelsesudgifter
120 Andre udvalgsmøder
200 Kurser og konferencer
300 Repræsentation
400 lnformation og reklame

511 Personaleudqifter

010 Lønudgifter
020 Pensioner
030 Anden social sikring
033 Lønsumsafgift
040 Fremmed assistance
050 Forskydning iferiepengetilsvar
060 Kilometerpenge mv.
100 Lønrefusioner

1

8.418
20.160
38.696
12.966
54.099
35.859

10

26
25
30
70

100

10
26
25
30
70
50

t70.t98 261 211

2

10.548.731
1.298.674

290.394
694.084
262.576
552.579
234.276

-444.329

11.439
1.403
1 .105

0
50

150
250

0

12.539
1.575
1.171

0

275
150
250

0

3 513 Kontorholdsudqifter

100 Papir og tryksager
120 Kontorartikler
130 Porto
140 Telefon
150 Forsikringer
160 Juridisk assistance
'170 Tidsskrifter og blade
180 Vaskekort
200 lT udstyr, småanskaffelser
210 Konsulentbistand lT-udvikling
220 Vedligehold.abonnementer
230 Printere, serviceaftaler
240 Kontingenter
300 Mindre nyanskaffelser

Heraf løn, pension mv. til direktionen

Antal medarbejdere 31. december

13.436.985 14.397 15.960

248.001

24,5 26,3 26,2

39.972
73.885

208.675
235.250

50,954
0

29.418
47.885

600
771j65

1.545.976
67.418
67.095
7.448

30
80

186
360

70
100
30
35
25

1.000
932

53
68
15

35
80

190
250

70
30
50
40

1.035
1.228

62
85
25

55

BUDGET
2016 2017

Konto

Transport
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Noter til års nskab for 2016

513 Kontorholdsudqifter. fortsat

Transport
400 lnterne mødeudgifter mv,
420 Diverse personaleudgifter
430 Kurser og undervisning
440 Stillingsannoncer
500 Gebyrer, Nets, bank m.v.
900 Andre udgifter

514 Kontorlokaleudsifter

200 Lokaleleje
400 Et

500 Vand & varme
600 Alarm, redningsmateriel
700 Rengøring mv.
720 Diverse lokaleomkostninger
730 Reparation & vedligeholdelse

515 Afskrivninqer på driftsmidler

100 Kontorinventar mv.
300 Hardware og standard software
310 Andet lT udstyr og tilpasset software

521 Revision

Revision af årsregnskab
lT-revision mv.

4.279.246 4.034 4.370

3

3.145.741
79.293

323.484
403.830

65.698
227.376

33.824

2.984
100
370
325
20

205
30

3.235
100
375
385

50
205

20

4

1.272.406
46.070

106.692
28.012

263.739
46.087

9.901

1.329
60

115
27

238
38
63

1.370
60

132
27

248
50
70

1.772.907 1.870 1.957

5

96.969
1.120238

217.167

103

1.056
37

120
1.100

273

1.434.374 1.196 1.493

þ

37.981
62.793

40
40

73
60

BUDGET
2016 2017

ote Konto
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Noter til nskab for 2016

530 Oversiqt over administ[gl¡jons-
omkoqtninqer

530 Bruttoadministrationsomkostninger
6CI2 Lovmæssige gebyrer

605 Byggesagshonorar, nybyggeri
606 Byggesagsadministration

Nettoadm i n istrationsudg ift ved rørende
medlemmernes afdelinger i drift

Pr. lejemålsenhed

532 Renteudqifter

800 Andre renter

641 Ekstrag!'dinære udqifter

100 Tilbagebetaling af adm. bidrag tilmedlemmer
100 Regulering af forbrugsregnskaber
100 Regulering af vaskekort
100 Administrative fejl
100 Fakturaer

7

21.888
-2.928

-400
-1.600

24,169
-3.284

*400

-1.600

16.960 18,885

2.039 2.270

I

I
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Noter til å nskab for 2016

10 601 Administrationsbidraq

Postfunktionærernes Andels-Bol igforening
Brøndbyernes Andelsboligforening
Boligselskabet Hjem
Boligforeningen Hvidovrebo
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening
Øresundskollegiet
FSB Gladsaxe
Anden administration

Tillægsydelser:

Forbrugsregnskaber
Vaskeriopkrævning
Antenneregnskaber
Lånekonverteringer
lT-support
Kollektiv råderet
Kopiering og forsendelser
Teknisk rådgivning

11 602 Lovmæssige gebvrer mv.

030 Restancegebyr
040 Ventelistegebyr
050 Antennneregnskabsgebyr
1 10 Erhvervslejemål
120 Råderet

603 Renteindtæqter

310 Obligationer

16.450.850 15.429 16.822

6.184.952
1.145.609

678.562
1.378.656
2.495.791

987.827
1.521.857
2.057.596

6.066
1.145

610
1.375
2.529

698
1.515
1.491

6.417
1.181

741
1.418
2.573
1.018
1.562
1.912

1.321.571
357.853
276.208
80.000
25.000

243.000
56.298

435.100

1.145
346

0

0

0

0

0

0

1.104
334

0

0

0

0

0

0

2.795.030 1.491 1.438

19.245.880 16.920 18.260

488.309
2.606.132

0
44.000

0

490
2.076

268
14

80

490
2.550

150
14

80

3.138.441 2.928 3.284

BUDGET
2016 2017

(Urovlderet)

Note Konto

12
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Noter til nskab for 2016

l3 6ll Ekstraordinære indtæster

Uidentificerede indbetalinger
Korrektion tidligere år
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Noter til å kab for 2016

14 7A2 lnventar

Afskrives over 5 år.
Anskaffelsessum:
Saldo pr. 1. januar
Afsluttede afskrivni nger
Tilgang

Akkumulerede afskrivninger:
Saldo pr. 1. januar
Afsluttede afskrivninger

515 Arets afskrivning

t5

Akkumulerede afskrivninger:
Saldo pr. 1. januar
Afsluttede afskrivninger

515 Arets afskrivning

Bogført værdi pr. 31. december

605

3.742
-493

3.699

1.876
-493

2.616

1.083

572
-36

292
-36

1

377

228Bogført værdi pr. 31. december

lT udstvr

Hardware oq standard software

Afskrives over 3 ár.
Anskaffelsgssum:
Saldo pr. 1. januar
Afsluttede afskrivninger
Tilgang
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15

16

Noter til års b for 2016

lT udstvr fortsat
Andet lT oq tilpasset software

Afskrives over 5 år.
Anskaffelsessum:
Saldo pr. 1. januar
Tilgang

Akkumulerede afskrivn i nger:
Saldo pr. 1. januar

515 Arets afskrivning

Bogført værdi pr. 31. december

Samlet lT udstyr pr. 31. december

726 Andre tilqodehavender

Depositum Stationsparken
Andre tilgodehavender

17 731 Værdipapirer

Almen bolig invest, mellem
71.829 stk.

18 732 Likvide beholdninqer

Nykredit
Danske Bank
Nordea
Mastercard

863.957
221.879

85
779

1.085.836 864

189.738
217.167

17

173

406.905 190

678.931 674

1.244.797 1.757

464.397
104.055

462
124

568.452 586

7.338.051 7j82

402.380
14.575.690

3.794
-8.895

288
11.394

I
-20

14.972,969 11.670

2015 ¡

1.000 kr

Note Konto
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Noter til års b for 2016

l9 801 Medlemsindskud ¡ FA09

Medlemsindskud er fastsat til kr, 50 pr. lejemålsenhed
på indtrædelsestidspunktet. Der foretages ikke løbende
regulering.

Postfunktionærernes Andels-Boligforeníng 156.380
Brøndbyernes Andelsboligforening 30.790
Boligselskabet Hjem 16.550
Øresundskollegiet 51.250
Boligforeningen Hvidovrebo 37.150
FSB Gladsaxe 41.290
Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 67,714

401.124

156
31

17

51

37
41

68

401

20

21

805 Arbeidskapital

1. Primosaldo

Tilgang:

2. Arets overskud

Afgang:

Dækning af forretningskonsulent

Saldo ultimo opdelt:
Bunden del:

702 8. Finansiering af inventar
704 L Finansiering af hardware og standard software
744 9. Finansiering af andet lT udstyr og tilpasset software

L Hensættelse, personalepleje

Bunden deli alt
9. Disponibeldel

827 Hensættelser

Kunst

17.256.860

735.849

14.827

2.430

17.992.709

-398.916

17.257

0

17.593.793 17.257

182.248
565.866
678.931
250.000

228
1.082

674
250

1.677.045
15.916.748

2.234
15.023

17.593.793 17.257

1.000 1

20f5 ¡

f .000 kr.

Note Konto
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Noter til å nskab for 2016

22 830 Anden kortfristet qæld

Moms
ATP
Lønsumsafgift
Feriepenge
Øvrige

Admin istrationspåteq n inq

Administrationsorganisationens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse og giver efter
vores opfattelse et retvisende billede af administrationsorganisationens økonomiske stilling.

Glostrup den 17. maj 2017

728
18

148
44
I

---.u
Adm. direktør
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Den uafhænqiqe revisors revisionspåteoninq

Til den øverste myndighed i FA09

Revisionspåtegn ing på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for administrationsorganisationen FA09 for regnskabsåret 'l

januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabel giver et retvisende billede af
administrationsorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stillíng pr. 31. december
2016 samt al resultatet af adminístrationsorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene
boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabel". Vi er
uafheengige af adrninistrationsorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i

Ðanmark, ligesom vi har opfyldt vores øvríge etiske forplígtelser i henhold tif dísse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlínformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere
administrationsorganisationens evne til at fortsætte dríften; at oplyse om forhold vedrørende
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
administrationsorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revísíonspåtegníng med en konklusion, Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed,
men er ikke en garantifor, at en revision, der udføres ioverensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske þeslutninger, som
regnskabsbrugerne tr¿effer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med inlernationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik,
jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

a

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvlgelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af te1l, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændíghederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af administrationsorganisat¡onens interne
kontrol.

a

a

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om administrationsorganisationens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaesentlig usikkerhed, skalvi i vores
revisionspåtegning gØre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det ¡evisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisíonspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede
heraf.

I
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisíonen samt betydelige revisionsmæssige observationer,
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under
revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

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

ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen
og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at

indeholde væsentlig fejlinform ation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

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

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet ioverensstemmelse med kravene i

lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation
i årsberetningen.

Erklæring ihenhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen
af de midler og driften af administrationsorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet,

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såveljuridisk-kritisk revision som
revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi

med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
administrationsorganisationen, der er omfattet af årsregnskaþet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige
kritiske þemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vihar ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere iden forbindelse.

København, den 17. mai2017
Ri Statsautoriseret Revisíonsaktieselskab

cvR 53 37 19 14

statsautoriseret revisor
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Adm i n istrationsorqan isatio nsbestvrelsens påteq n inq :

Foranstående årsregnskab har været forelagt underlegnede bestyrelse til godkendelse

Glostrup, den 19. juni2017

Ëlse JanhøjNikolaj Jørgensen
formand

Alexander Johansen

Palle Christensen Erik Andersen

Michael Gravengaard Jens E.T.H. Andersen

Øverste mvnd iqheds påteqninq

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til god-
kendelse.

Glostrup, den 19. juni2Q17

Dirigent
Nikolaj Jørgensen
formand
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Almen administrationsorganisation
Boligorganisationsnummer 8037
FAO9

Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
ïelefon 43 42 02 22

Tilsynsførende kommune
Kommunenummer 161
Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon 4323 61 00

Ja Nej lrrelevantSpørgsmål:

Adm i n istrationsoroan isationen :

1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammen-
holdt med byggeaktivitetens omfang set over de
seneste 5 år anledning tiltvivl om, hvorvidt udgitter
og indtægter vedrørende byggeri er i balance?

2, Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt el-
ler eendret?

3. Er der foretaget opskrivning af aktiver?

4. Skønnes der at kunne være rísiko for tab og/eller
likviditetsproblemer som følge af:

a. investeringer (heru nder projekteringsudgifter)?
b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller

garantistillelse til afdelinger?
c. Løbende retssager?
d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser,

leje- og leasingkontrakter eller andre væsenflige
økonomiske forpligtelser?

e. andre forhold?

5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dæk-
ning af afdelingers tab som følge af lejeledighed?

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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Spørgsmål:

6. Er forfaldne ydelser betalt for sent?

7. Giver bedømmelsen af administratíonsorganisationens
solidítet og likviditet anledning tiltvivl om, hvorvidt der er
fuld sikkerhed for opfyldelsen af administrationsorganisa-
tionens forpligtelser?

8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet be-
givenheder af betydning for bedømmelsen af øko-
nomien?

Glostrup den 17. maj2017
FAO9

Adm. direktør

Ja Nej lrrelevant

X

X

X
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FAO9

Spørgeskema
Ar*r"bn"lab for 2016

Den uafhængiqe revisors erklærinq om spørqeskemaet

Til Glostrup Kommune og øverste myndighed i FA09

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt medfølgende spørgeskema for den almene
administrationsorganisation FA09 for regnskabsåret 2016 er udarbejdet efter lov om almene boliger
og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse. Spørgeskemaet er
besvaret på grundlag af den almene administrationsorganisations årsregnskab for 2016, som vi har
revideret.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Glostrup Kommune og øverste myndighed i

FA09 t¡l vurdering af om kravene til skemabesvarelse i lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsen er opfyldt, og kan ikke anvendes til andet formå|.

Ledelsens ansvar

Administrationsorganisationens ledelse har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet på grundlag
af den almene administrationsorganisations årsregnskab samt i overensstemmelse med lov om
almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

Revisors ansvar

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

alle væsentlige henseender har besvaret spørgeskemaet på grundlag af den almene
administrationsorganisations årsregnskab samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og
driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

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

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

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

Vi har som led i vores undersøgelser stikprøvevist undersøgt information, der understøtter
besvarelsen af spørgeskemaet. Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af
praksis er passende, om ledelsens skøn ved besvarelsen er rimelige samt en vurdering af den
samlede præsentation af spørgeskemaet.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i alle væsentlige henseender er besvaret i

overensstemmelse med oplysningerne iden almene aministrationsorganisations årsregnskab for
2016 samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene
boligorganisationers skemabesvarelse.

København, den 17. maj2017
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 1914

Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor
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