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Side 0L

Hoved- og, nøgletal 2OL5-2019

Adm inistrationsbi dra g*

Lovmæssige gebyrer,

ByggesaEshonorar

Andre indtægter

23.Ít3

4.tr4

2.681

18

28.Aã

1.541

3,171

699

27.431

3.060

3,499

279

19.24õ

I I löJ,tÐ

¿,s37

174

17,960

3,¿07

1,350

7S5

Samlde ordi¡¡ære indtægter ekskl ne-ttorenter 30,864 36,261 34,270 25.195 25,320

Personaleudgifter*

Andre udgifter

16462

9276

24.620

8.417

23,493

7.582

13,437

7.80¡

12,259

7,å2$

Resultat før nÊttrrÊntÊr 4JZ6 3,224 3,195 3.956 5.435

FJettorenteindtægter 345 1f0 256 24: -3,3

Resultat efter nettorenteirdtægrter , 5.0fl 3.184 3,450 4.19S 5.4D2

Ekstraordinære poster 3A74 2,9n 2,873 1.4û2 2.971

Àret¡ req¡ltat ---t-.rs7 4a7 578 736 2.43ù

Disponeret - Henlæg gelse til arbejdskapitalen

Balame,ultimo

Aktiver ialt

Egenkapital

Hav¡dtal

Gns. antal f u Jdtidlmedarbejdere i nkJ. splitlønsa nsatte

Administrerede lejerm å lsenh eder

Administrerede al nr en e lejemålsenheder

Âdministrative rrogl€tal

PersonaleudEifter {konto 5'l 1} pr" fuIdtidsrnedarbejder*

ûrdinaere indtægter pr. fuldtidsmedarbejder*

Fina¡uielle ûoglÊtal

Egenkapitalen* forr:entning i S

Egenkapita I pr, adrn. ¡ lmene lejemålsenheder:

Soliditet i îó

Likviditetsgrad i iÉ

1.597 4ß7 578 736 2,430

27:tlJ
19.998

37,2

1CIsr2

8å74

27,8't5

18.40'l

35,2

10,249

8.8$3

25.151

18.573

36,2

10.076

8.tr)Z

24,81S

17.m5

33,9

s,T73

s,475

195,8

74¿¡

41?6

e1

72,5?Ë

t43r"

21.84¿

17.558

11.6

8,247

?.949

187,S

s01,ü

14S?É

\2
Hì.8?Ë

475S

453,3

s29,7

sgfl,6

1,01û,4

õ48,3

945,S

3,2%

2.',I

718?Ë

353?å

q39å

E,3

741i6

3789å

4714

2.1

68,2v"

¿80i6

* I ¿ü.17 gik FÅt9 væk fra splitlønninqer og i 2$19 tilbage til splhlønninger, hvilket medførte ændringer i
admini¡tration¡honor¡r og personaleudgifter, som gør det sr'aert ðt sammenliEne med tidligere år.
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Side 03

Økonomistyring
Som en del af egenkontrollen, men som en særlig forpligtelse, skal FA09 etablere god

økonomistyring. Økonomistyringen skal sikre et passende overblik over nedenstående områder

Ledelsesinformation

Administrationen leverer løbende ledelsesinformation med nøBletal og risikovurderinger inden for

de væsentligste forretningsområder til bestyrelsen, jf. FA09s årlige forretningsplaner.

Forretningsområderne daekker Udlejning, Økonomi, Drift, Byggeri & Renovering og Ledelse &

Udvikling.

Finansiel styring

FORRENTNING AF ¡NVËSTEREDE MIDLER I2019

FA09 har indgået en kapitalforvaltningsaftale med Nykredit Bank. Afkastet på FA09s investerede

midler har i regnskabsåret været pâ ca.2,2%, hvilket er et pænt resultat set i forhold til de

muligheder der er for investeringer for almene boligorganisationer.

L¡KVIDITETSSTYRING

Primo 2019 var kassebeholdningen ca. kr. 7,8 mio. og ultimo var den på ca. kr. 9,8 mio.

Likviditeten primo på ca. kr. 7,8 mio. har ikke været tilstrækkelig til at undgå negat¡v likviditet,

selvom denne har vaeret meget kortvarig og været fordelt på 1 enkeltstående dag.

Likviditeten ultimo forventes at være tilstrækkelig til at dække likvid¡tetsbehovet for 2020, baseret

på erfaringerne fra tidligere år.

På baggrund af en analyse vil FA09 i lighed med tidligere år vurdere om noget af likviditeten med

fordel kan anbringes i obligationer.

LL

o
E

9

7

5

3

-1

-Udvikl¡ng 
¡ likviditet primo til ultimo 2019
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Finansielle oplysninger

Åners RESULTAT

I lighed med tidligere år udviser resultatet i FA09 i 2019 et positivt resultat. Årets resultat er ca. kr.

5,1 mio. Ændringen i feriepengeforpligtelsen på grund af indførelsen af splitløn udgør ca. kr. 1 mio.

og disse overføres til arbejdskapitalen, itilfælde af FA09 går bort fra splitløn igen. Den resterende

del af overskuddet udgØr ca. kr. 4,1 mio., hvoraf ca. kr. 3,5 mio. betales tilbage til medlemmerne af

F409. Den resterende del af årets resultat ca. kr. 0,6 mio. stammer hovedsageligt fra kontraktkunder

og sættes til side til udviklingsprojekter i FA09 - jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Beløbet overføres

til FA09s arbejdskapital.

Overordnet set er FA09s samlede Økonomi sund og i balance.

UDVIKLING I HOVED. OG NøGLETAL 2019,2015

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen for 2015 til 2019, når der tages hensyn til
at man i regnskabsår 2017 gik bort fra og i 2019 tilbage til splitlønninger.

FA09s balancesum er fra2O!5 t¡l 2019 steget fra kr.21,8 Til 27,8 mio. Egenkapitalen er isamme
periode steget fra kr.17,7 til 20 mio., begge forhold kan henførestil væksten iFA09, herunder

tilvæksten i kontraktkunder og andre mlndre betydende forhold.

Kapacitetsstyring

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen for 2015 til 2019. Administrationsindtægter

og personaleudgifter er hovedpunkterne i FA09s kapacitetsstyring og udg¿r henholdsvis ca.76% ag

ca.55% af de respektive totaler. Administrationen bruger de udarbejdede administrative nøgletal i

årsrapporten og forretningsplanerne for de fem forretningsområder til, at vurdere om

omkostningerne er dimensioneret optimalt, som led i arbejdet med at udvise

omkostningsbevidsthed, hvorved kapacitetsstyringen kan bidrage til en effektiv drift.

Aktivitetsstyring

De administrative driftsopgaver er beskrevet i FA09s ydelseskatalog, der årligt godkendes sammen

med FA09s budget. I ydelseskataloget er alle ydelser i de fem forretningsområder (Udlejning,

Økonomi, Drift, Byggeri & Renovering og Ledelse & Udvikling) beskrevet. Til hvert forretningsområde

er der udarbejdet forretnings- og arbejdsgange samt instrukser.

Glostrup, den 28. ma12O20

FAO9

Kasper NØrballe

Ad ministrerende direktør
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Anvendt regnskabspra ksis

Generelle bemærkninger

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i Lov om almene boliger og bekendtg6relse

om drift af almene boliger mv.

Grænsen for udgiftsførelse er for regnskabsår 2079 og fremadrettet ændret fra t¡l 10.000 kr. til
statens beløbsgraense.l2Ùtg er denne grænse kr. 13.800. Grænsen er hævet for at nedbringe den

administrative arbejdsbyrde med afskrivninger og for at bringe grænsen mere i trit med almindelig

praksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra ovenstående grænse.

Sammenligningstal er ikke ændret på grund af ændring af grænsen for afskrivninger.

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

Der er anvendt flere decimaler end vist, hvorfor der kan forekomme mindre differencer på

sammentællinger og andre beregninger i regnskabet.

Ad m i n istrationsorga n ¡sat¡on ens å rsregnska b

IT OG INVENTAR

Administrationsorganisationen har overtaget medlemmernes medbragte inventar og lT til den

bogførte værdi pr. 31.12.2008.

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

o 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 statens grænse i det pågældende

regnskabsår, udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

MEDLEMSINDSKUD

Medlemsindskud i FA09 er fastsat til kr. 50 pr. lejemålsenhed for almene boligorganisationer. Der

foretages ikke en løbende regulering af medlemsindskuddet.
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Resu ltatopgørelse for perioden Il I-3Il I2|2OL9

FAO9

Almen administrtioncorgruñratirm
Administrationsorganirationsnurnmer 903?

FAOg

Stationsparken 2d l th"
2ü{Þ 6lo*rup
Telefon 43 42 02 22

Postf unktionærernes Andels- Boligforenin g

Brøndbyerne* Ande[:boligforening

Boligselsfcahet Hjem

Boli gf orenin gen l-{vidsvrebo

Gladsaxe Al men nyttige Andetthollgf orening

Lægeforeningens Boliger

FSE Gladsaxe

Øresundskollegiet

tErEMAt SEI{HEDER 3r.1 2¿nt9

Tþnrførende kom¡nune
Kommunenummer 161

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon432361 00

20

4

7

10

I
3

5

1

59

It

3.41¿5

638,0

3S8,û

756,4

1,3S1,8

427,2

844.8

1.025,0

t8¡¡4

tAtStEÆfrillsEÎ{HCf}ER 31.f 2¿n1g

* lnkl, sidea ktivitÊtraf d Êli nqÊr
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Udgifter

110

¿61

371

50

200

25û

5û1

5û2

ORT}II{ÆRC UTIG]FTEß

BESTYREI.SESUDGIFTER

Bel$rehesvederlag

1 Mødeudgifter, info mv,

BESTYRETSESUDG]FTER I AtT

FORRETNIN65FøREtSE

2 Personaleudgifter

3 Kontorholdsudgifter

4 Kontorlokaleudgifter

5 Afckrivninger,driftsmidler

FORRETNINGSFøßETSI ! AIT

6 Revision

7 BRUTTOADÍTI]I{ISTRâTIOIISUDGIFTER

I Renteudgifter

oRtltt{ÆRE UDG|F-IIR I âtT

9 Ekstr¡ordinæreudgifter*

UT}GIFTTRIATT

Arets overskud - overfør,eç til arbejdskapitalen

511

513

514

515

18,976

6.106

1,853

1,950

28á85

128

æ,263

0

?9.J,ll

0

29^263

zfr

¿ü,150

6,052

1.7¡2

1,711

29.?fl5

104

:t0.'ts0

0

3{¡.181}

0

30.1811

250

521

53$

132

54{¡

14't

55û

Årets overskud til fordeling blandt medlernmerne udgør kr, 3.471,891 jf' note 9,

'.1 
- 1,'. ¡ l, t',1:,1,

', r','i, , r:'

rri.l,,. :.

i,ìr, r.,,.1 .,ìi;

,,.'!:1/: t,.

:,ri,ifrr'; ,¡ ',':
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lndtægter

6CI1

602

6ûl

6û5

6tl6

sû7

6"t0

611
7

ORD¡T{Æßf ]T{DTÆGTfß

ADMINE TRATIûiISBIT}RAG

1û BolíEadministr¡tionformed[emmer

Anden administration

Tillægsydefser

ADMINIS'TRAI}OT'$EIDRÀG I AtT

'11 LovmæssiEe Eeþrer m"v,

I Renteindtægterogværdipapirafkast

ByE gesagshonorar, nybyggeri

Byg gesagsadministration

Diverse indtægter

ORDIilÆnG 1llO,ïÆ6T[R I ÂtT

TE fl{sTNñûNDilÆftEIT'IDTÆGTIR

18,445

1,430

2.590

22Æ5

4.325

113

4$0

2.1Sû

50

29.513

ft

18.8ût

1,976

2.806

23.582

3.689

0

120

2,8tû

39

;m.$0

{t
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Balance per 31. december 2OL9

Aktiver

i oiNs/ETI{lilGsr¡ffH[R

7û2

704

7m

726

727

731

712

?40

ât'lLfiGS ¡fflYER

!'ÁATERIEIIE ANUEGSAKTIVER

'13 lnventar

14 lT udrtyr

ìíATERIEIIE ANTÆGSAKTMER ] AIT

Â1ltÆG8 lfflvERl^tï

15 Andretilgodehavender

Forudbetalte udgifter

16 Uaerdipapirer

17 Likvldebeholdninger

ottts/frl{fitc$Atfi tvER r ÂrT

162

't.282

']M

1¿44

2.498

94

15,949

7.831

26.371
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Passiver

812

84{t

fr)1

fi)5

810

EGET{f,lPITAT

18 Medlemsindskud

'19 Arbejdskapital

CGEI{KAPITAI IAtÏ

l¡AtlGtRlSTET GÆtD

5þldige feriepenge overgangsperiode

LAIIGFRISTETGÆLD IATÏ

ITORTTßISTTGÆLD

422

17,979

18.¡f01

0

0

Lserandører

Sþldige omkostninger

Feriepen gef orpligtelse*

21 Anden kortfristet gæld

KÍ}NTMETEÍGÆID ¡ÂtT

" Feriepengeforpligtelsen er faldet på baggrund af indførelse af splitlønninger og feriepenge i overgangrperioden,

s¡5

å2S

8¿S

838

84{t

405

4,530

3,215

1.265

g¿14
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Noter t¡l FA09s regnskab

I

2

!

5{Þ l,¡øDtUDfl FttR, lf{FO iñf.

100 Repraelentant¡kabsmøder

110 Beslyrelsesudgifter

'12û Andre udvalgsrnøder

1 30 Eestyrelseran*arsforsikring

200 Kurser og konferencer

300 Reprærentation

4$0 lnformation og reklame

itrIlEUDGlFtEn, HFO frllt I ÅtT

51I FERSOT{ATEUDGIFTER

t10 Lønudgifter

02û Pensioner

030 Anden rocial sikring mm.

ß40 Fremmed as¡istance

û5û Forsþdning i feriepengetilcvar

06,0 Kørsel

100 LønrefuEioner

FEnSOH T-EUDCTFÍIR r^rT

Ântal medarbelle ¡ e I 7 I 1 2

5r3 r(ot{foRr{}r-ftûuf}GtFJcR

100 Papir og tryksager

12û Kontorartikler

'13ü Porto

140 Telefon

150 Forsikringer

27,2

lS,tSl

1.865

405

&0

190

247

0

18.9?6

3û

55

1¿ü

215

54

't6

33

30

20

30

82

50

261

17,070

2,171

406

80

210

261

0

20.150

32

46

151

¿6û

35

0

I
22

29

3t

s0

40

ilx¡
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4

3 513 160 Juridisk as¡istance

170 Tidsckrifter og blade

180 Va¡kekort

200 lT udstyr, rmåanskaffelser

210 Kon¡ulentbistand lT-udvikling

220 Vedligeholdel¡esabonnementer

230 Printerg ¡erviceaftaler

240 Kontingenter

3{X} Mindre nyanskaffeber

400 lnterne mødeudgifter mv.

420 Diversepersonaleudgifter

430 Ku¡¡er og undervicning

q40 Stilling¡annoncÊr

5{X} Gebyrer, Nets, bank m.v"

9{X} Andre udgifter

¡milfoßlmlDßuflcrFTfR t AtT

3f { KOTTTORTOKAI-EUDGFff R

2fi) l-okaleleje

400 Er

5{X} Vand &varme

6{X} Alarm Et redninglmateriel

?û0 Rengøring mv,

720 Diverse lokaleomkoltninger

730 Reparation & vedlígeholdelse

KOI|TORTO¡(AHU DG¡ FTEß I ÂtT

515 ÂFSKRIVII¡]{CER FI DR¡FTSiI¡DIGR

100 Kontorinventar mv,

300 Hardware og standard software

31û Andet lT udsfr og tifpasset software

AFSIffiIVfl II{GER fI DRlFfgTI¡DtEß ¡ âtT

80

38

60

0

1,S40

2,637

s5

90

s5

&
719

385

40

258

35

6.1ffi

981

46

't00

28

200

#CI

fü

18*¡

170

1.100

s80

1.gflt

5ü

3S

45

ü

950

2.391

73

90

300

65

716

ffI4

40

2?7

3?

6.052

1.286

45

1û3

31

195

Êa
JL

60

1n2

269

91û

t31

x.?3T'

5
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6

T

521 REVtSlot{

Re\¡ision af årsregnskab

Anden rer/i¡isn

REVTS¡OI{ l^tT

53t' fltftRstcT orftÊ 
^tliilt{tÊTRât¡ûtgtttl¡(oÊTl{¡t{GtR

530 Bruttoadministratisnsomkostninqer

602 Lovmæssige geþrer

6'f)5 Byggesagshonorar, nybyggeri

606 Byggesa gsadmi nistration

6'01 lndtaegter på anden admíni¡tratian

ÂFDTLIT{GTR I DNFT

Pcrleþmåbenhed

6113 RTIITII¡{DTÆGTER

310 Obligationer

RTT{TEI ¡iIDTÆGTCE I AtT

S}I RT¡{TEUDGIFTEß

500 Kurstab

Sû Andre renter

RE|TITEUÍIGIFTEß ¡ ÂtT

T{ETTORTI{TEII{DTÆGT

Nettorenteindtægt per lejemålsen hed

54f ErSTRAflRflmÆßE lr¡lGtFI[R

100 Ekstraordinære udgifter

2t0 Korrektioner tidligere år

500 TilbagebetalinE til nredÌenrn¡erne

E¡ÉîTRAORDI T{ÆRE U DG]TTER ¡ AtT

14

70

1û4

4
&4

1?Å

0

0

0

û

ü

0

{¡

0

0

0

0

29.263

-4.321

-4ff

-2,160

-1,430

20.948

23m

3ü.1û0

-3.68&

-32û

-2,8û0

-1,97S

2:['l,f|5

2A20

I
113

113

r13

39
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fo f01 /tfliilt{1ßTFATIût{sElDßlG

ADilrl{¡StR ïr(}t{

Ps¡tf unktionaerernes,Andels- Boli gf oreni n g

Brøndbyernes Andekboligf orenin g

Boligselskabet Hjem

Boligf oreningen Hvidovrebo

Gladsaxe Almennyttige Andetsboligf orenin g

Lægeforeningens Boliger

FSB Gladçaxe

Øresundskolltgiet

Anden ¡dministration

^Dil¡r{ErRñT1{}t{ 
lÂtT

Tt¡_IÆGS'YDH.SIR

Forbrugrregmkaher

Valkeriopkrævníng

LJlnekonverteringer

Kopiering og forrendelser

Ekstra ydeher

TtttÆGgYDtUiGßtltT

årì]til1{t$TnAilf¡ltsBtl¡ErË r ârT

tr:! ü{t¡ tovilt/Ëtsrff GIE?REn lmL

030 Re*tancegebyr

04û Ventelistegebyr

t55 Antennegebyr pakkeslcift

065 lT-progmmmer, weblícÊnser m\r,

0tr1 Frivilligt forliS gebyr

100 Udstedtevaskekort

1'10 Erhvervsfejemål

'l 10 Antenneregnskabgebyr

S{X} RåderetrEebyr

rfmüÆ$stcE 6f BTffi n ¡w. t å[T

E

20375.026

3-21?.9ft4

7.018

1,31 1

759

'r,5õ4

4.069

8å0

1.74.û

1,104

1¿30

19.S75

1,467

&2

0

124

557

2.59r¡

æ.Æt

533

2.M)

0

701

0

0

55

299

1û0

4325

7"145

1,33.9

Ttg

1,593

4.145

õ16

1"772.

1.1N

1,9?S

2{l.T16,

1.755

426

{¡

65

5fi0

2"806

23.Í82

45û

2,0&4

0

733

û

t
2û

272

110

3.689

,. 
1,. : ì 'r ',,

r ',1, i,i '1.,

't:. ,t tt.

' 
""" 

i''
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61 1 tKiTRfioßDltlrGRE ll{DTÆ6Ttß

Uidentif icerede indbetalinEer

Kor:rektion tidligere iår

Ekstraordinær indtægt

EIISTßAORDI ]IÆNE II{DTÆGTER ¡ ÂtT

Noter til balancen

12

0

û

0

0

0

0

û

0

't3 70i¿ rt{vHtÌ R

Afskrives over 5 år

Ânslr¡ffebe¡¡um;

Satdo pr. l.januar

Afsluttede afsfcrívninger

Tilgang

lllvEtÍt ß r^tÏ

AKKUMUTEßEDE AÉKRIVHII{GER

Saldo pr, l.januar

Afsf utted¡ af¡krivninger

515 Årets afskrivninq

ßfr ltUllUtCfiCDE ¡ìf, Slffi lVl{ltlGCS l ÂtT

g$GFøRT UÆßDT f fr. 3I. DECGTilffi B

4t0

0

'138

t38rßåm

4.8û.û87

268

0

108

3?6

x62
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tl ffUDßTTR

HñND-&3OFTI'ÍAEE

Afckrlves over 3 år

Â,rrkaffele¡¡um:

Saldo pr" 1, januar

Afsluttede afskrivnin ger

Tilgang

Hñftf}- & SCIFTIilAR[ ¡ I ÂLT

^tfl(u 
mULEREDE 

^tsKRrvllr 
ll6ER

Saldo pr. L januar

Af¡luttede afskrivn in g er

515 Arets afskrivning

ÂKt{uüurfßEr}E åFslffirv}lrt{GtR I Âtr

8{¡GFønr VÆßDt pR. 3t. DfCmtBCR

âf{Irg.r r oc r¡rT¡1sßGT gtFfllrÂBG

Afskrives over 5 år

Âne l¡affel¡e¡¡r¡m:

Saldo pr. l,januar

Tilgang

ÂT{[ET ITûG TIIFâ5SET SOFTWARE I ATT

^Kr(uitu 
LEREDE 

^t$rffi 
lVNrt{GEB

Satdo pr. 1, januar

515 Arets afskrivning

^r¡rumulÍREtlt 
Atstffi ¡ut{F{6[R I AtT

ßOqmET viçßDt PR. 3f . DG[GillEEß

SAiIIET IT-UfIßTYR PR.31 DECEMBER

.x.õr¡,488

1.5?8.43t

2tm¡*m

1.5Ð6.rn

1.152

-490

552.

1.214

&2.

1,8V2

-490

275

r.656

1.S87

143

2.03{t

83{¡

1-282

7U

4.06

.lgtl
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t6 ?3r

nT 722

18 Bot

A¡{f iBC T¡ TGODTHAVTÍ{DER

Depo:itum Stationsparken

Andre tilgodehavender

Â¡I¡'ßE TII-GODEHÂVIHfTTR I AtT

TÆßDIFAFIREE

Nykredit lnveEt Almen Bolig Mellemlange obligationer

1 59,319 stk,

VÆRDIPAPIRERI AtT

Utff¡DE BtHorDllrf{GER

Nykredit

Danske Bank

Nordea

Mastercard

ilt[vlDE BE](}tDt{r{GER I ÂLT

ftrrouftrslnosKuD ¡ Fâtg

Medlenrsindskud er fasts¡t til kr, 5t) pr" lejemålsenhed

på indtrædelsestidspunktet. Der foretages ikke

løbende regulering.

P oltf unktionærernes Andels- Boligf orening

Brøndbyernes Andelsboligf orenin g

Boligselskabet Hjem

Boli gf orenin gen Hvidovrebo

Gladsaxe Almen nyttige Andelsboli gf oreníng

LæEefareningens Boliger

F5B Gladçaxe

Ørelundskollegiet

üEDl"Ei,Ëll{tlSl(UD ¡ FÂ{llt I AtT

472

2,û26

2AE8

15.949

15.949

3

7.863

0

-35

?å31

156

31

17

17

68

21

41

51

422
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14 Û05 AREE'ÍT6IilFITAL

'1, Primosaldo

TilSârìS

2, Aret¡ overskud fordeles således:

Over¡kud på kontraktkunder

Feriepengeforpligtelse splitløn

18"171

18.579

-6û0

fi.ns

¡t07

19.575.586

lf

Âfgnng:

Ti lskud f ra arbejdskapitalen

âßBE fls[ PtTÂr r^rT

Sddo rdtimo opdetl

Bunden del:

702 L Finanriering af inventar

704 8. Finansiering af hardware oE *andard coftware

704 9. Finansiering af andet lT udrtyr og tilpasset software

8. Hensaettelsg f eriepen gef orpligtelse

8. Hen¡ættelce - organisatorisk udvikling

S. Hen¡ættelsg udviklingsinitiativer i FA09

B¡rlrder¡del:elt

Dbponibeldel

ÂREEJDÊIil ITß ]ÂLT

8:ilI ÂIIDTI{ KORTFRISTET GÆTf)

Moms

ATP

Lønlumsafgift

Feriepenge tll Feriekonto

Øvrige

AT{I}H.I I(ORTTRÉTE GÆTD I ÂtT

182

441

839

0

250

407

2.1t1

15,S78

17.979

827

31

339

M

25

1.26f
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Overskudsdeling

Medlemmer

FAû9 FeriepÊngeforpligÊels.e splitløn

FA{Íl kontraktkunder

Fostf unktionærernes Andels- Boli gf orening

Brøndbyernel Andefsboligf orenin g

Boligselskabet Hjem

Boligf oreningen l'{vidovrebo

G ladsaxe Almennyttige Andelsbolígf oren ing

Lægef orenin genl BoliEer

FSB Gladsaxe

31471.slt',

g$i{66

643.444'

1.4t1.958r

26Ít,,49't:

'tiaJ4t
312,483

562.46'¡'

176.Æ

348.926

2?3å83ì
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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 28. maj2O2O

FAO9

Kasper Nørballe
Adm. direktør

ø
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Ad m in istrationsorga n isationens påtegn ing

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Glostrup, den 28. maj2O2O

d

1- ;1¿-,t4*ufu'Ç
Else Vedel Janhö¡der Bruhn Skjøth

Erik

form

Palle Chri M hael Gc

a-\
J'e'r_S Wtl

Jens Corfitzen
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Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Glostrup, den 18.juni 2020

Dirigent

Nikolaj Jørgensen

formand
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Den uafhængige revisors revisorpåtegning
Til den øverste myndighed i FA09

Revisionspåtegning på årsregnskabet

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for den almene administrationsorganisation FA09 for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2019, der omfatter hoved- og nøgletal 2019-2015, resultatopggrelse,

balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

ad mi n istrationsorganisatíoners regnskabsaflæggelse.

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

administrationsorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt

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

december 2019 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

øvrige 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.

FREMHÆVEISE AF FORHOTD VËDRøRENDE 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.

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



Side 24

LEDELSENS ANSvAR poR ÅRsReG NSKABET

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 likvldere

administrationsorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre

dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ARSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad afsikkerhed 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

årsregnska bet.

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.
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& Tager vi stillíng 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 medf6re, at

administrationsorganisationen ikke længere l(an 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.

a

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.

U DTALELSE OM LEDETSESBERETNING

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

ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen.

Hos FA09 udarbejdes der en årlig ledelsesrapport, der indeholder de krævede oplysninger i henhold

til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen, og som danner grundlag for årsberetningen, der

senere forelægges og godkendes på repræsentantskabsmødet. Vi har taget udgangspunkt i den

udarbejdede ledelsesrapport.

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 ledelsesrapporten og i den

forbindelse overveje, om ledelsesrapporten 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 ledelsesrapporten indeholder krævede oplysninger i

henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen.

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

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

driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesrapporten.
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Erklæring i henho¡d til anden lovgivninE og Øvrigregulering

U DTALELSE OM J U RI DISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNI NGSREVISION

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

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

prod uktivitet og effektivitet.

I tilknytning 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 efterprøver 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. I vores 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 28. ma1202O

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

cvR 53 37 19 t4

Lars Rasmussen

stãtsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Spørgeskema 2OL9

SpØrgeskema 2OL9

Almen administrationsorganisation

Administrationsorganisationsnummer 8037

FAO9

Stationsparke n 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon 43 420222

Tilsynsførende kommune

Kommunenummer 161

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 43 23 61 00

S Pø RGSMÅL TI L AD M I N ISTRATI O NSO RGAN ISATIO N 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

7.

2

X

X

X3.

4.

X

X

X

X

Xe. andre forhold?
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-

Spørgeskema 2OLg

spønesuÅL TI L ADM I NtsrRATroNsoRGAN tsATtoNE N :

5 Er der anvendt midler af dispositionsfonden til
dækning af afdelingers tab som f6lge af

lejeledighed?

6' Er forfaldne ydelser betalt for sent?

7 Giver bedømmelsen af

administrationsorganisationens soliditet og

likv¡ditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld

sikkerhed for opfyldelsen af

admi n istrationsorgan isationens forpligtelser?

Êr der efter regnskabsårets afslutning indtruffet

begivenheder af betydning for bedømmelsen af

økonomien?

Glostrup, den 28. maj2O2O

FAO9

Kasper NØrballe

Adm. direktør

Ja Nej lrrelevant

X

X

X

I
X
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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 adminístrationsorganisation FA09 for regnskabsåret 2019 er udarbejdet efter lov om

almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

skemabesvarelse. Spørgeskemaet er besvaret på grundlag af den almene

administrationsorganisations årsregnskab f or 2019,som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med hØj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelul<kende udarbejdet til brug for Glostrup Kommune og øverste

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

driftsbekendtgprelsen 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

skemabesvarelse.

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 administralionsorganisations 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 slkkerhed 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

l<o n klu sio n.

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
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grundlaeggende principper om integritet, objektiv¡tet, faglig kompetence og forngden omhu,

fortrolighed og professionel adfærd.

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.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i alle væsentlige henseender er besvaret i

overensstemmelse med oplysningerne i den almene administrationsorganisations

årsregnskab for 2019 samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

KØbenhavn, den 28. maj2O2O

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 79 t4

Lars Rasmussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Su pplerende beretn inger

FA09s Ledelsesrapport 2Ot9 - Se bilag A.
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Kontaktoplysninger

Kasper NØrballe

Administrerende direktør

Ttr. ß 4609 62

knb@fa09.dk

Henrik Meyer Rasmussen

Økonomichef

T11.43 460975

hra@fa09.dk
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FA09 - Firmaoplysninger

FAO9

Stationsparken 24, 2. th.
2600 Glostrup

Tll.43 42 02 22

Fax 31 95 33 16

Cvr 31 95 33 16

www.fa09.dk
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