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Hoved- og nØgletal 2013 -20L7

Adm in istrationsbidrag*

Lovmæssige gebyrer

Byggesagshonora r

Andre indtægter

27.431

3.060

3.499

279

19.246

3.138

2.637

174

17.969

3.207

3.350

795

18.437

2.7U

3.841

389

1s.307

2.491

1.927

399

Samlede ordinære indtægter ekskl. nettorenter 34.270 25.195 25.320 25.4s0 20.124

Personaleu dgifter*

Andre udgifter

23.493

7.582

13.437

7.802

12.259

7.626

12.577

8.106

10.018

6.707

Resu ltat før nettorenter r 3.195 3.956 5.435 4.767 3.399

Nettorenteindtægter 256 242 33 -22 36

Resultat efter nettorenteindtægter i 3.450 4.198 5.402 4.745 3.435

Ekstraordinære poster 2.873 3.462 2.971 2.796 12

Arets resultat ) 578' 736 2.430 1.949 3.423

Disponeret - Henlæggelse til arbejdskapitalen**

Balance, ultimo

Aktiver i alt

Egenkapital

Hovedtal

Gns. antal f u ldtidsm edarbejdere i n kl. spl itlønsansatte

Adm in istrerede lejemålsen heder

Adm inistrerede al mene lejemålsenheder

Administrative nøgletal

Personaleu dgifter (konto 51 1 ) pr. f u ldtidsmedarbejder*

Ordinære indtægter pr. fuldtidsmedarbejder*

Finansielle nøgletal

Egenkapitalens forrentning i % **

Egenkapital pr. adm. almene lejemålsenheder

Soliditet i%

Likviditetsgrad i %

578, 736 2.430 1.949 3.423

25.151

18.573:

24.818

17.995

21.U2

17.658

31,6

9.247

7.949

387,8

801,0

14,80/o

2,2

90,8"/o

475o/o

20s28

15.118

31,5

8.420

7.122

398,9

807,2

13,80/o

2,1

72,20/o

323o/o

15.217

13.170

27,8

8.820

7.578

360,6

724,4

29,90/o

1,7

86,50/o

697o/o

36,2'

10.214

8.916

w,3
945,6

3,20/¿

2,1
:

73,8%

353o/o

33,9

9.773

8.475

39s,8

742,2

4,10/o

2,1

72,50/o

343o/o
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* 12017 gik FA09 væk fra splitlønninger, hvilket medfører en stigning i administrationshonorar og
personaleudgifter, som gør det svært at sammenligne med tidligere år.

** Tal for resultat og egenkapitalens forrentning vedr. 2013 kan ikke sammenlignes pga. indførelse af
overskudsfordeling.
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Ledelsesberetning
Den 1. marts 2077

rundede FA09 en

milepælmed

administrationen af
10.000lejemå1.

FA09 vandt blondt

ondet udbuddet af
administration af
Brøndby Kommunes

pleje- og ældreboliger,

Strategiske oplysninger

INVESTERING I DIGITALE LøSNINGER

I 2017 blev fire nye digitale systemer implementere! ansøgerweb, beboerweb, isyn og iByg.

Med implementering af en nye digital anspgerportal (ansøgerweb) er mulighederne for selv at skrive

sig op blevet bedre, og et nyt beboerweb gør informationer om egen lejlighed tilgængelige

elektronisk.

De digitale syn (iSyn) betyder, at syn af lejligheder nu foregår elektronisk på stedet og at data bliver

oprettet direkte i administrationssystemet til videre sagsbehandling. På samme måde er iByg en

digital tilstandsrapport til brug for de årlige markvandringer, hvor data bliver oprettet i systemet

med det samme.

Den 31. december 2Ot7 ophørle FA09s aftale med daværende leverandpr af lpnsystem, og Epos

lpnsystem blev indkøbt i efteråret 2017. Der blev yderligere tilkøbt systemer, der udover sikker løn-

og personaleadministration sikrer overholdelse af EU's databeskyttelsesforordning i forhold til
behandling af personoplysninger.

For at øge digitaliseringen og effektivisering af sagsbehandlingen vedrørende blandt andet

kreditorer blev det besluttet, at FA09 pr. 1. november 2017 kun modtager elektroniske fakturaer.

Øc,rr FoKUs pÅ rrrernvrsERrNG

Effektiviseringsdagsordenen i den almene boligsektor fylder meget i boligorganisationerne og FA09

er forpligtet til konstant at have fokus på at Øge effektiviteten i både administration og i

ejendomsdrift.

I 2017 udarbejdede ministeriet og Landsbyggefonden rapporter, der illustrerede

effektiviseringspotentialet i de enkelte boligorganisationer og afdelinger. Rapporterne angav

hvorvidt boligorganlsationernes afdelinger havde enten rØde, gule eller grønne regnskabstal i

forhold til benchmarktal. FA09 hari20t7 arbejdet med rapporternes resultater, der blandt andet

viser, at der er penge at spare i den måde ejendomsdriften organiseres på og ved at se på indkØb og

udbud. Der er udviklet et analyseværktøj, der kan identificere, på hvilke konti, der er et

effektiviseringspotentiale i den enkelte boligafdeling, samt måle på boligorganisationens samlede

besparelse i henhold til den model, som Landsbyggefonden og ministeriet har udarbejdet i

forbindelse med beregning af det nationale effektiviseringsmåltal på 1,5 mia. i 2O2O. Disse værktøjer

bruges til at fastsatte mål for udviklingen i afdelingernes samlede driftsudgifter for den kommende

4-års periode.
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Finansiel le oplysninger

Åners RESULTAT

I lighed med tidligere år udviser resultatet i FA09 i 2017 eT positivt resultat. Årets resultat er 3,4 mio.

kr., hvoraf 2,8 mio. kr. betales tilbage til medlemmerne af F409. Den resterende del af årets resultat,

der stammer fra kontraktkunder, overføres til FA09s arbejdskapital.

Overordnet set er FA09s samlede økonomi sund og i balance.

UDVIKLING I HOVED- OG NøGLETAL2OLT-20L3

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen f or 2013 til 20L7, når der tages hensyn til

at man i regnskabsår 2017 gik bort fra splitlønninger. Dette medførte en stigning i både

administrationsbidrag og personaleudgifter, men en nedgang i personaleudgifter i de enkelte

boligorga nisationer.

Administrationsindtægter og personaleudgifter er hovedpunkterne i FA09s Økonomi, og udgør

henholdsvis 68% ogSO% af de respektive totaler.

FA09s balancesum er fra 2Ot3 tt 2Ot7 steget fra 15 til 25 mio. kr. Egenkapitalen er i samme periode

steget fra 13,2 lil L8,6 mio. kr., begge forhold kan henføres til væksten i F409, herunder indtjening

på byggesager, tilvæksten i kontraktkunder og at FA09 i 2017 gik bort fra splitlpnninger, samt andre

mindre betydende forhold.

Driftsoplysninger

VÆKST I LEJEMÅL

FA09 er i2017 vokset iantallet af administrerede lejemå|. Den L. april 2017 rundede FA09 en

milepæl med administration af 10.000 lejemå1. FA09 vandt udbuddet af administration af Brøndby

kommunes pleje- og ældreboliger pr. 1. april 2OI7 og Lægeforeningens boliger traf beslutning om at

indgå i FA09. Dermed vil Lægeforeningens boliger overgå fra at være kontraktkunde til at være

medlemsorganisation i 2018.

BEBOERTI LFREDSH ED 2017

Et af de tre centrale mål for strategi 2020 er en høj beboertilfredshed med kerneydelserne. Derfor

blev der ijanuar 2017 iværksat en beboertilfredshedsundersøgelse. Samtlige beboere i FA09s

medlemsorganisationer blev spurgt, om de ville give deres mening til kende om deres boligområde,

service og driften af området, beboerdemokratiet og F409. Resultatet af underspgelsen var rigtig

flot. FA09s beboertilfredshed viser en pæn tilfredshed i den overordnede vurdering af F409.
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Forventninger til det kommende år

Som en del af effektiviseringsdagsordenen vil der i de næste par år ske ændringer i ejendomsdriften.

Der vil blandt andet blive stillet krav om øget effektivisering samt indgåelse af eksempelvis

serviceaftaler, der definerer et givent serviceniveau, som ejendomsdriften skal efterleve. Derudover

kan der nogle steder ske sammenlægninger af ejendomsdriften og ændringer i opgaveporteføljen på

ejendomskontorerne.

EU's databeskyttelsesforordning samt ny lov om effektivisering af almene boliger kræver øget

ressourceforbrug i administrationen. For at imødekomme de nye lovkrav og samtidig sikre en fortsat

positiv udvikling af FA09 blev en omstrukturering i FA09 besluttet. 1". januar 2018 etableres et

Ledelses- og udviklingssekretariat, der skal understøtte arbejdet med 6get ledelsesinformation,

effektivisering og udvikling af administrationen og boligorganisationerne ved at styrke ledelses- og

sekretariatsbetjeningen i både FA09 og organisationsbestyrelserne. Dette sker ved at samle

stabsfunktionerne lT, HR og kommunikation samt strategi- og forretningsudvikling mv. under en

samlet ledelse, der skal sikre at udviklingstiltag og optimering forankres i hele organisationen og i de

enkelte boligorganisationer.

Som følge af effektiviseringsdagsordenen og for at kunne fplge med udviklingen er det nødvendigt

for FA09 at udarbejde og implementere en lT-strategi, samt have fokus på udbud og indkøb for at

imødekomme disse udfordringer. Dette medfører, at FA09 i fremtiden vil have behov for større

investeringer til lT og som konsekvens heraf også øgede omkostninger til afskrivninger.

I Skats forslag til "Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love", fremgår det at

vores ydelser bliver momspligtige. Det foreslås endvidere at loven træder i kraft den 1. juli 2018. Om

denne dato står fast vides ikke, da der pt. foregår hpring omkring loven. Dette medfører, at FA09s

ydelser er momspligtige og det højst sandsynligt gælder per den 1. juli 2018 eller senest fra den 1.

januar 2019.

Glostrup, den L5. marts 2018

FAO9

Lone Lund-Rasmussen

Administrerende direktør
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Anvendt regnska bspra ksis

Generelle bemærkninger

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

om drift af almene boliger mv. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Administrationsorganisationen blev stiftet af 5 boligorganisationer og gik i drift den 1. januar 2009

Ad m i n istrationsorga n isationens å rsregnska b

IT OG INVENTAR

Administrationsorganisationen har overtaget medlemmernes medbragte inventar og edb til den

bogfprte værdi pr. 3t.I2.20O8.

lT udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

o Hardware afskrives over 3 år.

r Andet lT udstyr afskrives over 5 år.

r Standard software afskrives over 3 år.

o 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

anskaffelseså ret.

MEDLEMSINDSKUD

Medlemsindskud i FA09 er fastsat til kr. 50 pr. lejemålsenhed for almene boligorganisationer.
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ResultatopgØrelse for perioden Il I-3Ll LZ|ÀOIT

FAO9

Almen administrationsorganisation
Adm in istrationsorganisationsnu m mer 8037

FA09

Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup
Telefon 43 420222

Postfu nktionærernes Andels- Boliqforen in g

Brøndbyernes Andelsboliqforenin g

Boligselskabet Hiem

Boligforenin gen Hvidovrebo

Gladsaxe Alm en nyttige Andelsboligf oren i ng

FSB Gladsaxe

Øresund

Tilsynsførende kommune
Kommunenummer 161

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2

2600 Glostrup
Telefon 4323 61 00

18

3

6

9

7

4

1

3.393,2

621,6

368,6

749,5

1.354,2

825,8

0

..1 jrt\,,I ì \il i:' ri,1 ; I !riir --\ r1lr1..,.i,li ç,'t r. ariÌiil:Jrl

i')ìt'rl::'r r ' l:iî,

j.ì rl:',1 I

;) i. i:. i.1 i i. l: ,

',:iri,!:l'

|,l¡iri.tr
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Udgifter

501

502

ORDINÆRE UDGIFTER

BESTYRELSESUDGIFTER

Bestyrelsesvederlag

1 Mødeudgifter, info mv.

BESTYRETSESUDGIFTER I ALT

FORRETNINGSFØRELSE

2 Personaleudgifter

3 Kontorholdsudgifter

4 Kontorlokaleudgifter

5 Afskrivninge¡driftsmidler

45

211

256

23.524

4.369

1.957

1.493

31.343

133

31.732

0

31.732

31.732

400

24.859

4.782

1.960

1.398

32.999.

118

33.375

0

33.375

33.37s

50

208

258

511

513

514

515

s21

530

s32

541

550

09

400

FORRETNINGSFØRELSE I ALT

Revision

BRUTTOADMI NISTRATIONSUDG I FTER

Renteudgifter

ORDINÆRE UDGIFTER I AtT

Ekstraordinære udgifter*

UDGITTTN I ALT

Arets overskud - overføres til arbejdskapitalen

* Arets overskud til fordeling blandt medlemmerne udgørkr.2.834.068 jf. note 9.
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lndtægter

601

610

611

602

603

60s

606

607

ORDINÆREINDTÆGTER

ADM IN ISTRATIONSBIDRAG

10 Boligadministration formedlemmer

Anden administration

Tillægsydelser

ADM IN ISTRAÏIONSBIDRAG I ALT

11 Lovmæssige gebyrer m.v.

12 Renteindtægter og værdipapirafkast

Byggesa gshonorar, nybyggeri

Byggesa gsadm i n., forbedrin gsarbejder

Diverse indtægter

ORDINÆRE INDTÆçTER I AtT

EKSTRAORDINÆRE I NDTÆGTER

22.474

1.912

1.668

26.0s4

3.053

0

400

1.600

1.025

32132'

22.352

2.543

2.378

27.273

3.332

0

400

2.160

610

33,77s,

13 0:

ir'{ (q¡Jl i

r l7i.rl.çiLqr: i
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Balance per 31. december 20L7

Aktiver

rñ (!¡ ,1;

702

7U

720

725

726

727

731

732

744

14

15

16

17

ANLÆGSAKTIVER

MAT ERI ELLE AN LÆGSAKT IVER

lnventar

lT udstyr

MATERIELLE AN UEGSAKT IVER I ALT

ANLÆGSAKTIVER I AtT

,

OMSÆTNINGSAKTIVER

Debitorer

Andre tilgodehavender

Forudbetalte udgifter

Værdipapirer

Likvide beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER I AtT

182

1.245

1.427,

1.427

382

568

129

7.338

14.e71.

23.391.:

I i,i.ilii..i |rTr ¡{o)
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Passiver
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801

805

810

825

826

827

829

830

840

19

20

EGENI(APITAL

Medlemsindskud

Arbejdskapital

EGENKAPITAT I AtT

KORTFRISTET GÆtD

Leverandører

Skyldige omkostninger

Afsætninger

Feriepen geforpl i gtelse*

Anden kortfristet gæld

KORTFRISTET GÆtD I AtT

21

22

401

17.594

17.995

166

4.593

1

1.481

582

6.823:

* Feriepengeforpligtelsen er steget blandt andet på baggrund af bortgang fra splitlønninger og ændring af
opgørelsesprincip.
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Noter t¡l FA09s regnskab
'r 7,]i, I ! Í L i.otol!.r i [(1-i].

I 502 MøDEUDGIFTER. INFO NM.

100 Repræsentantskabsmøder

1 10 Bestyrelsesudgifter

120 Andre udvalgsmøder

200 Kurser og konferencer

300 Repræsentation

400 lnformation og reklame

MøDEUDGIFTER, INFO IIJIV. I AtT

511 PERSONATzuDGIFTER

010 Lønudgifter

020 Pensioner

030 Anden social sikring

033 Lønsumsafgift

040 Fremmed assistance

050 Forskydning i feriepengetilsvar

060 Parkering, Taxa, Broafgift mm.

100 Lønrefusioner

PERSONATEU DG I FTER I ALT

Antal medarbejdere 31. december *

513 KONTORHOTDSUDGIFTER

100 Papir og tryksager

120 Kontorartikler

130 Porto

140 Telefon

150 Forsikringer

36,2

10

26

25

30

70

50

211

18.857

2.368

272

1.3s2

275

150

250

0

23.524

26,2

10

28

25

30

65

50

208

19.878

2.604

345

1.432

200

150

250

0

24.859

34,5

35

80

190

250

55

42

80

200

25s

55

i¡;.ì i,'ir¿'

'j;ii.l¡P'Pl

,._tlit ì9i..,.:,

l! lì. lliilôl
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s13

514

sl5

160 Juridisk assistance

170 Tidsskrifterog blade

180 Vaskekort

200 lT udstyt småanskaffelser

210 Konsulentbistand lT-udvikling

220 Vedligehold.abonnementer

230 Printere, serviceaftaler

240 Kontingenter

300 Mindre nyanskaffelser

400 lnterne mødeudgifter mv.

420 Diverse personaleudgifter

430 Kurser og undervisning

440 Stillingsannoncer

500 Gebyrer, Nets, bank m.v.

900 Andre udgifter

KONTORHOTDSUDGIFTER I AtT

KONTORLOKALEUDGIFTER

200 Lokaleleje

400 El

500 Vand 8¿ varme

600 Alarm, redningsmateriel

700 Rengøring mv.

720 Diverse lokaleomkostninger

730 Reparation & vedligeholdelse

KON'ÍORIOKAIEUDG I FTER I ALT

AFSKRIVN}NG ER PÂ DR¡FTSMI DLER

100 Kontorinventar mv.

300 Hardware og standard software

310 Andet lT udstyr og tilpasset software

70

30

50

15

1.060

1.228

62

u
25

100

375

38s

50

20s

20

4.369

1.370

60

132

27

248

50

70

1.957

120

1.100

273

.1A93

70

32

50

25

1.035

1.618

65

85

40

100

330

385

50

230

35

4.782.

1.360

65

132

29

254

50

70

1.960'

120

1.002

276

,t 
i,lû1.Ì:',i ì,;...{01/,

i:t it:]i
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6

7

521

530

39

79

118

REV¡SION

Revision af årsregnskab

Anden revision

REVIS¡ON I ATT

OVERSIGT OVER AD MI NISTRATIONSOMKOSTNI NG ER

530 Bruttoadministrationsomkostninger

602 Lovmæssige gebyrer

605 Byggesagshonorar, nybyggeri

606 Byggesagsadministration

NETTOADMI NISTRATI ONSU DG I FT VEDRøREND E

AFDELINGER I DRIFT

Pr. lejemålsenhed

31.732

-3.0s3

-400

- 1.600

26.679

3.197

33.37s

-3.332

-400

-2.160

27A83.

3.293

73

60

133

0

0

0

0

8

9

532 RENTEUDGIFTER

800 Andre renter

RENTEUDGIFTER I ALT

541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

100 Tilbagebetaling af adm. bidrag til medlemmer mm

100 Vaskekort

200 Korrektioner tidligere år

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

0 0

0

0
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10 601 ADMINISTRATIONSBIDRAG

ADMINISTRATION

Postf u n ktionærernes Andels- Boligforeni n g

B rønd byernes Andelsbol igforeni n g

Boligselskabet Hjem

Boligforeningen Hvidovrebo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Øresu ndskollegiet

FSB Gladsaxe

Anden administration

ADMINISTRATION I AtT

9.673

1.780

1.117

2.137

3.878

1.535

2.354

1.912

24.386

1.104

334

'150

0

0

80

0

0

1.668

26.054

490

2.550

0

0

'13

3.053

9.921

1.807

1.071

2.175

3.939

1.039

2.400

2.543

24.895

TIttÆGSYDELSER

Forbrugsreg nskaber

Vaskeriopkrævning

Anten nereg nskaber

Lånekonverteringer

lT-support

Kollektiv råderet

Kopiering og forsendelser

Teknisk rådgivning

TIITÆGSYDETSER I ATT

ADMI NISTRATIONSB¡ DRAG I AtT

602 TOVMÆSSIGE GEBYRER MV.

030 Restancegebyr

040 Ventelistegebyr

055 Antennegebyr pakkeskift

080 Frivilligt forlig, gebyr

110 Erhvervslejemål

TOVMÆSSIG E GEBYRER MV. I.ALT

24.362.594

3.068.712

1.778

0

50

0

25

100

25

400

2.378

27.273,

s20

2.799

0

0

13

3.332,

rzi¿,'"r.Fi'¡ i.Ë1lþ
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12

13 611

Noter til balancen

603 RENTEINDTÆGTER

310 Obligationer

RENTEINDTÆGTER I AtT

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

Uidentificerede indbetalin ger

Korrektion tidligere år

EKSTRAORDI NÆRE I NDTÆGTER I AtT

0

0

0

0

0

0

0,

0

0

0

r.i/,'\'' lir(4a" ,alÀ\ !,1'il. t$[o,Iü' I i4 i,

INVENTAR

Afskrives over 5 år

Anskaffelsessum:

Saldo pr. 1. januar

Afsluttede afskrivnin ger

Tilgang

INVENTAR I ALT

AKKU MU TEREDE AFS KRIVNING ER

Saldo pr. l.januar

Afsluttede afskrivnin ger

Arets afskrivning

AKKU MU TEREDE AFSKRIVNINGER ¡ AtT

399.679

268.033

606

-172

51

4{15,

377

-172

97515

BOGFøRT VÆRDI PR. 31. DECEMBER
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515

515

IT UDSTYR

HARD- 8¿SOFTWARE

Afskrives over 3 år

Anskaffelsessum:

Saldo pr. i. januar

Afsl uttede af skrivn inger

Tilgang

HARD- E¿ SOFTWARE ¡ ¡ ALT

AKKU MU I.EREDE AFSKRIVNING ER

Saldo pr. i. januar

Afsluttede afskrivn in ger

Arets afskrivning

AKKUMU TEREDE AFSKRIVNING ER I AtT

BOGFøRT VÆRDI PR. 3I. DECEMBER

ANDET ITOG TITPASSET SOFTWARE

Afskrives over 5 år

Anskaffelsessum:

Saldo pr. 1. januar

Tilgang

ANDET IT OG TITPASSET SOFTWARE I AIT

AKKU MU LEREDE AFSKRIVNI NG ER

Saldo pr. 1. januar

Årets afskrivning

AKKU MUTEREDE AFSKRIVNING ER I AtT

BOGFøRT VÆRDI PR.3I. DECEMBER

rc

1.871.837

1.151.970

1.886.627

7U.230

3.699

-942

604

3.361

2.616

-942

1]20

2.795

566

8æ

222

1,086,

190

217

407'

679

SAMLET IT.UDSTYR PR.31 DECËMBER 1.245
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16 726 ANDRETILGODEHAVENDER

Depositu m Stationsparken

Andre tilgodehavender

ANDRE T¡LGODEHAVENDER I ALT

77

18

731 VÆRDIPAPIRER

Nykredit lnvest Almen Bolig Mellemlange obligationer

1 53.594 stk.

VÆRDIPAPIRER I ALT

732 LIKVIDE.BEHOLDNINGER

Nykredit

Danske Bank

Nordea

Mastercard

TIKVIDE BEHOLDNINGER I AtT

464

104

568

7.338

7.338

402

14.576

4

-9

14.973,

1s6

3i

17

51

37

41

68

401

t9 801 MEDIEMSINDSKUD I FAOg

Medlemsindskud er fastsat til kr. 50 pr. lejemålsenhed

på indtrædelsestidspu n ktet. Der foretages ikke

løbende regulering.

Postfu n ktionærernes Andels- Bol i gforen i ng

B røndbyernes Andelsboligforenin g

Boligselskabet Hjem

Øresu ndskollegiet

Boligforeningen Hvidovrebo

FSB Gladsaxe

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

MEDTEMSINDSKUD I FAO9I ALT
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... 2A 805 ARBE'DSKAPITAT

1. Primosaldo

Tilgang:

2. Arets overskud

702

704

704

27 q27

Afgang:

Dækning af forretningskonsu lent

ARBE'DSKAPITAL I ALT

Saldo ultimo opdelt:

Bunden del:

8. Finansiering af inventar

8. Finansiering af hardware og standard software

9. Finansiering af andet lT udstyr og tilpasset software

8. H ensættelse, personalepleje

Bunden del i alt

9. Disponibel del

ARBE'DSKAPITAT I AIT

HENSÆTTEISER

Ku nst

HENSÆTTEISER I ALT

18.171.495

17.257

736

17,993

-399

17.594

182

566

679

250

1.677

15.917

17.594

379

21

168

1

13
l

582

22 830 ANDEN KORTFRISTET GÆLD

Moms

ATP

Lønsumsafgift

Feriepenge

Øvrige

ANDEN KORTFRISTETGÆt,D I AtT

* I Budget 2017 er medarbejderantallet eksklusiv medarbejdere, som er splitlønnet.
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Pengestrøm - u revideret
FAOg LIKVIDITETSUDV¡KIING I 2OT7

Ltü)
13,00

11,00

Si 9,t {J

.g 7,oo

= 5,00

l,{J{.)

1,00

-1,00
Udvikling i líkviditet primo til ultimo 2017

Figuren viser at en likvid beholdning på ca. 4-5 mio. kr. er tilstrækkelig til at klare de

likviditetsmæssige udsving, der har været i løbet af 2017. Primo 2Ot7 var der en kassebeholdning på

ca. I4,5 mio. kr., der bliver nedbragt primo februar 2077 ved en investering i ca. 8 mio. kr. Nykredit

lnvest Almen Bolig Mellemlange obligationer.

OVERSKUDSDELING 2017

Medlemmer

FAO9

BAB

FSB

GAA

Hjem

Hvidovrebo

PAB

Øres u nd
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Ledelsens påtegning

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

Glostrup, den 15. marts 2018

FAO9

Lone Lund-Rasmussen

Adm. direktør
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Ad min istrationsorga nisationens påtegn i ng

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Glostrup, den 15. marts 2018

Nikolaj

formand
-*/-

sen

/

Palle C An

ww'"ru

an Jens Corfitzen

s¿t
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Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Dirigent

Nikolaj Jørgensen

formand
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡sorpåtegn¡ng
Tilden øverste myndighed i FA09

Revisionspåtegning på årsregnskabet

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for den almene administrationsorganisation FA09 for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2017, der omfatter hoved- og npgletal 2Ot7-2Ot3, resultatopgprelse,

balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Ärsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene

administrationsorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

administrationsorganisationens aktiver, passiver og Økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt

af resultatet af administrationsorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til

almene administrationsorganisationers 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen

udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene

administrationsorganisationer. Vores ansvar ifØlge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af

administrationsorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer

(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores

pvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 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 administrationsorganisationers regnskabsaflæggelse

medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen.

Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Administrationsorganisationen har derudover medtaget opgørelse af pengestrøm. Pengestrømmen

har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.



Side 25 [-i r rç ËJ Å F þ+Æ ru G ! ffi H R ä v f; s# ffi s F* r:v [ $ tr n pnr rç r* ¿ ru ç

LEDELsENs ANsvAR ron ÅnsnrcNsKABET

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

administrationsorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere

administrationsorganisationens evne til at fortsætte driften; 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

administrationsorganisat¡onen, 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 revisionspåtegning

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et hØjt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,

at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.

revisionsinstruks for almene administrationsorganisationer, 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 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af

årsregnskabet.

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

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf.

revisionsinstruks for almene administrationsorganisationer, 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 besvigelser 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 fejl, 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 omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke

en konklusion om effektiviteten af administrationsorganisationens interne kontrol.

a
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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

væsentlig usikkerhed, skal vi 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 revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at

administrationsorganisationen 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.

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

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETN ING

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 fejlinformation.

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

henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

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

med årsregnskabet og er udarbejdet ¡ overensstemmelse med kravene i lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen.

Erklæring i henhold t¡l anden lovgivning og Øvrig reguler¡ng

UDTALELSE OM JURIDISK-KRIT¡SK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

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.

Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige Økonomiske hensyn ved forvaltningen af de

midler og driften af administrationsorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i

c
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den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,

produ ktivitet og effektivitet.

I tilknytn¡ng til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for

offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprgver vi med høj grad af sikkerhed for de

udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig

praksis. lvores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte

systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen

af de midler og driften af administrationsorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske

bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

KØbenhavn, den 15. marts 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsa ktieselskab

cvR 53 37 t9 L4

Lars Ras ussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Spørgeskema 2OL7

Spørgeskema 2Ot7

Almen administrationsorganisation

Administrationsorganisationsnummer 8037

FAO9

Stationsparken 24, 2. lh.

2600 Glostrup

Telefon 43420222

Tilsynsfgrende kommune

Kommunenummer l-61

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 432361,00

SPøRGSMÅL TI L ADM I N ISTRATIONSORGAN ISATION E N :

Giver indtægter fra byggesagshonorarer

sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set

over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvorvidt

udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i

balance?

Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt

eller ændret?

Er der foretaget opskrivning af aktiver?

SkØnnes der at kunne være risiko for tab og/eller

likviditetsproblemer som følge af:

a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)?

b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller

garantistillelse til afdelinger?

c. Løbende retssager?

d. pantsætninger, kautions- og garanti-

forpligtelser, leje- og leasingkontrakter eller

andre væsentlige økonomiske forpligtelser?

Ja Nej lrrelevant

1.

X

2.
X

X3.

4.

X

X

X

X

Xe. andre forhold?
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Er der anvendt midler af dispositionsfonden til

dækning af afdelingers tab som følge af

lejeledighed?

Ja Nej lrrelevant

X

X

5

7

8.

6' Er forfaldne ydelser betalt for sent?

Giver bedømmelsen af

administrationsorganisat¡onens soliditet og

likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld

sikkerhed for opfyldelsen af

administrationsorganisationens forpligtelser?

X

X

Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet

begivenheder af betydning for bedømmelsen af

økonomien?

Glostrup, den 15. marts 2018

F

Lund-Rasmu

Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM SPøRGESKEMAET:

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 2017 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 2017 , som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad afsikkerhed
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Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Glostrup Kommune og øverste

myndighed i FA09 til vurdering af om kravene til skemabesvarelse i lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsen er opfyldt, og kan ikke anvendes til andet formå1.

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

skema besva relse.

REVISORS ANSVAR

Vores ansvar er på grundlag afvores 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

skema besvarelse.

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 ¡nternational standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et

omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer

vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig

regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers

retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de

grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu,

fortrolighed og professionel adfærd.

Vi har som led i vores undersøgelser stikprpvevist 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 i den almene administrationsorganisations

årsregnskab for 20L7 samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

KØbenhavn, den L5. marts 2018

R¡ Statsautoriseret Revisionsa ktieselskab

CVR-nr. 5337 Lg 14

Lars Rasmussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Su pplerende beretninger

FA09s Ledelsesrapport 2OL7 - Se bilag A.
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Kontaktoplysninger

l-one [und-Rasmussen

Ad ministrerende di rektør

Tlf. 43 46 09 40

llr@fa09.dk

Henrik Meyer Rasmussen

Økonomichef

Tß.43 46 0975

hra@fa09.dk

Kasper NØrballe

DirektØr

Tll.43 46 09 62

knb@fa09.dk
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FA09 - Firmaoplysninger

FAO9

Stationsparken 24, 2. lh.
2600 Glostrup

T11.43 420222

Fax 31 95 33 16

Cvr 31 95 33 16

www.fa09.dk
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