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Hoved- og nøgletal 2015-2020

Ådminist¡ationsbidra g
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Økonomistyring
Som en del af egenkontrollen, men som en særlig forpligtelse, skal FA09 etablere god

økonomistyring. @konomistyringen skal sikre et passende overblik over nedenstående områder

Ledelsesinformation

Administrationen leverer løbende ledelsesinformation med nøgletal og risikovurderinger inden for

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

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

Udvikling.

Finansiel styring

FORRENTNING AF INVESTEREDE MIDLER I2O2O

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

midler har i regnskabsåret v€eret pä ca. I,08%, hvilket er et fint resultat set i forhold til de

markedsvilkår og muligheder, der er for investeringer for almene boligorganisationer.

TIKVIDITETSSÏYRING

Primo 2020 var kassebeholdningen ca. kr. 9,8 mio. og ultimo var den på ca. kr.72,5 mio., hvilket

primært skyldes udskudt betaling af A-skat, AM-bidrag og moms samt det forhold at der skal være

likviditet til i første kvartal af 2O2I at indbetale feriepenge vedr. indefrysningsperioden.

Likviditeten primo på ca. kr. 9,8 mio. har været tilstrækkelig til at undgå negativ likviditet, men jf.

ovenstående forhold har dette ikke vaeret retvisende, idet en ikke udskudt betaling af A-skat, AM-

bidrag og moms ville have medført at FA09 i oktober og november ville have haft en væsentlig

lavere likviditet.

Likviditeten ultimo forventes stort set at være tilstrækkelig til at dække likviditetsbehovet for 2021

På baggrund af analyser vil FA09 i lighed med tidligere år løbende vurdere om noget af likviditeten

med fordel kan anbringes i obligationer eller om nogle af obligationerne skal sælges for at frigøre

likviditet.
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Finansielle oplysninger

Ånrrs RESULTAT

I lighed med tidligere år udviser resultatet i FA09 i 2020 et positivt resultat. Årets resultat er ca. kr

1,87 mio., hvoraf ca. kr. 1,68 mio. betalestilbagetil medlemmerneaf F409. De resterendedel af

årets resultat ca. kr. 0,19 mio. stammer hovedsageligt fra kontraktkunder og sættes til side til

udviklingsprojekter i FA09 - jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Beløbet overfpres til FA09s

arbejdska pital.

Overordnet set er FA09s samlede økonomi sund og i balance.

UDV¡KLING I HOVEÐ. OC NøCLËTAI 2020.2016

De samlede udgifter og indt¿egter er stabile i udviklingen for 201-6 Til 2020.

FA09s balancesum er fra2016 til 2020 steget fra kr.24,8Tt34,4 mio. Egenkapitalen er isamme

periode steget fra kr. 18 til 1-9,3 mio., begge forhold kan henføres til væksten i F409, herunder

tilvæksten i kontraktkunder og andre mindre betydende forhold.

Kapacitetsstyring

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen lor 2016 til 2020. Administrationsindtægter

og personaleudgifter er hovedpunkterne i FA09s kapacitetsstyring og udg@r henholdsvis ca.79% og

ca.72% 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 2. juni 2021

FAO9

Kasper NØrballe

Administrerende direktør

ø
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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

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

sammentællinger og andre beregninger i regnskabet.

Ad mi nistratio nso rga n isat¡o nens 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.

* Hardware afskrives over 3 år.

* Andet lT-udstyr afskrives over 5 år.

' Standard software afskrives over 3 år.

* Tilpasset software afskrives over 5 år.

s lnventar afskrives over 5 år.

Anskaffelser med selvstændig funktion, der ikke overstiger statens grænse i det pågældende

regnskabsår, udgiftsfgres 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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Resultatopgørelse for perioden Il I-3Ll I2|2O2O

FAO9

âl ms¡ ¡d mini¡tratiwuorgm&alinn
Ådministrõtionsorga nbationEnurnrner Sì JT

FAtlfl
Stationsparken 14 Z. tFr"

I6ût Gtostrup
Tetefo¡r 43 4ã üZ ZI
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Boligorganisationen EAB

Botigsekkabet Hjem

8o[içf o:eninge* Hvidov¡ebo

ü[adsaxe Alrnenn¡rttige Ande]sbolågf orening
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FSB Gladsexe
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Rådhusparken 2
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TeËefon 4l 23 61 {X}
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Udgifter

,,:1,

1¿7

¿86

413.

1'tt

¿6'l

37t

501

5,t]¿

OED¡¡I¡GftC UDEIFTIR

BESTYRETSESU9G.iF ER

BesþrreÊseweder[aE

1 Mødeudglfter, info mv,

BESTYßEISEsUI}G}FTER I ALT

FORNffN}N6SFøRETSE

2 PersonaËeudgifter

3 Kontorholdsudgifter

4 Konto¡loÍcaleudgifËer

5 Afslcrlvninger,drifbrnidler

SOFNffNNESreRE$E¡AtT

6 Revi¡ion

7 gruïroiflit¡t{ËrEñTtFrsut}G¡FrER

S Renteudgifter

ORDITNÆEE T'T'6¡FIGR I ÂLT

I Ekstraordinæreudgifter

UT'GIFÍCRIALT

ÅrEt¡ pve¡skud - ove¡føres tit arhejdskapitele*

511

513

514

515

¡t.511

5.S9r

1.¡-¡:

1.71t

s6.908

104

37383

0

37å83

0

37383

¿5$

31.9S6

6.lgfl

1.E42

741

¡H1168;

116

41.5!r'

{¡

4r,597,

fi

4',¡,59/

0

521

530

53¿

540

541

5Ít

',,t',
.'..'.
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lndtægter

6ü1 1û

602 11

6't]3 I
õü5

6fl6

ð87

610

61r p

ORÍ}IIIfECEIDTÆGTER

ADM¡NS'TRATITI.ISB}DRA6

BoliEadminirtr¿tisn f or medlemmer

Anden adminiEtration

ADM¡hI¡5TRAT¡OI.¡SEIDRAG I AtT

Tillægsydeber

ÃI}M¡NFTRATIO¡ISEÌDRAE I ALT

Lovmærsige gebyrer m,v,

Renteindtægter og værdipapiraf kast

Byggesaçhonorar, nybyggeri

EyE gem gsadm inist¡¿ti*n

Diver¡e lndtægter

ORD¡ilÆAG T}IÍ'TÆI6TEN I AtT

EHSTRfrORDII{ÆEE IT{DTÆGTER

25.063

1.963

n.026

å,806

æß32

3.68t

0

3¿$

z,$tilì

9f¡¿

37533

0

27.4.09

¿.'l9l

ät.frp

].053

32.655,

4.522

0

450

3"97t

0

41.5C¡'

ü:
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Balance per 31. december 2O2O

Aktiver

,

¿93

60ü

sl3,

702

704

Ât{tÆG6,iltïtuca

MATERÍELIE ANIÆGSAKT}VER

13 lnventar

14 lT udrtyr

I'IATER¡EILE AH¡.ÆGSAKfÄ/ER I AtT

FthlAlì¡SIELLE Àh¡l-iEffi AKIIVER

15 ûepositum Stationrparken 24

FINJ\I¡|SIELLE Â¡,IIÆGSAXIïVER I ALT

ÂÎ{tÆ{Ës,iHrmRt^tT

otils/GI,lrtilGg^KrucB
'15 Andretilgodehavender

Fo¡udbetalte udgifter

1õ Værdipapirer

1l Likvidebeholdninger

OmS/GfN¡rtlGÅXmfGE t rtT

719

7¿0

7¿6

727

711

7l¡

74{t

t
i

t:

893

615

1m

16.3St¡

s.828

ffis1
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Passiver

ffi1

805

81t

81:

840

&25

826

fi¿g

s3ü

84{t

É68¡üftPrT¡r

1S Medlemçindskud

19 Arbejdskapital

FCErrrFmÂt tåLT

KOEÏFRISÍETGÆLT}

Leverandører

5þldiçe omkostninger

Feriepen gef orpli gtelse*

¿1 Ânden korffrirtet gæfd

HORITEI TEf GÆTD IItT

TAIIGFR¡STET GÆII)

5þtdige f eriepen ge indef rysningsperioden

LIIIGFRTSTET G/ftD ¡ ALT

4Z?,

19.576

1g.E¡8.

66ö

ffi.

465

3,¿84

1.6t2

1,746

7.{Þ7:

* lndeholder både den aImindetige feriepengeforpliçtelse og feriepEnse i indefrysningsperioden.
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Noter til FA09s regnskab

I 5t¡2

ttt

iiløDEUDG¡FTER. TIIFO IM'.

1 0ü RepræsentantskabsmEde¡

110 EesgrehesudgifÈer

1åü Åndre udvalgsrnøder

1 ï! Beslyretresanrvarsf orrikring

2û0 Kurser oE konferencer

3{X} Repræsent¿tion

4üû lnforrnation og rekfame

i¡øDEUDËIFÍER ¡Í{R} TIIV. I âtT

FEFIOII^$UDGIFTEE

01$ L.ønudgifter

t2û Pensioner

010 Anden social riftring mm,

04û Fremmed assiEtanre

050 Forsþdning i feriepengetilsvar

060 Kørsel

1t0 l.ønrefusioner

ÆNSil{åLCUDG¡F]ERIAtT

16

33

3t

¿ü

3{t

8¡

50

tr1

19

42.

l0

¡ü

¡m

s5

5ü

2ffi1

2

3

23.108

3.010

432.

80

600

¿63

0

r¡.513

27,550

3.å¡0

492

tr)

¿0

¿64

-ã40

3?.986:

He¡af [.øn, pension mv. til dlrektøren

Gsrnem¡nidigt antal firldtirkmedarhefilere i l02O

5t3 ß$I{rOR}XrLnCUnelrrER

10S Fapir og tryhs*ger

120 KontorartikÌer

130 Po¡to

140 Telefon

15{) Forsilcringer

1.430.039

4{rs

l¿

¡16

151

¿6û

35

lû

3S

180

300

zCI
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4

5

3 511 1ú0 Juridisk ¡sEistance

17ü Tidsskrifter oç bãede

180 Vaskekort

Zlû KonEulentbistend lT-udvikting

220 Vedligeholdel¡es¿bonnementer

lïl Printerg serviceaftaler

È4ü Kontingenter

300 Mindre nyanskaffelser

40ü lnterne mødeudgifter mv,

42ü 0!verse personateudglfter

4iil) KurEer og undervisning

{40 Stiltingsannoncer

500 Gebyrer. Netl benk rn.v-

90ü And¡e udgifter

fr OI{TOBHOTDGUDG I FTER I ATT

5T4 ßûHTOilOKÂLEÜDG¡FÍEB

2{X} Lohaleleje

4{¡û Et

5,0û Vand 6¿ verme

6{Xl Å[¿¡m & redningsmateriel

700 Rengøring mv.

720 Ðiverse lokaleornkostninger

730 Reparation &. vedligeholdebe

rOüTTCIRLOEñLET'I}GIFTER I ALT

515 ArsrftwHmGfRPl DRTFISiftDLER

1û0 Konto¡inventar mv.

30ü J{a¡dware og standard software

310 Andet lT udstyr og tifpasset softuvare

ÂFSHruVil¡r{GEB Fl t}RtFtSir¡trER I rrT

t{
35

45

95,tì

¡.3S1

75

90

300

65

556

$4
¿10

r,27

37

5¡$!

1,Ã86

45

101

3'l

195

12

6'û

Î;rn

¿68

910

553

t.731

50

f,6Ð

4,0

1.000

z,]Jt0

s5

90

500

71

705

515

100

¿5CI

47

63!n:

1.37¡

65

100

45

¿û0

1CI0

6t

t.g¡[2:

141

3t1

¿3fr

?!1:

. ,tr, i] ,.,

.], : . i,,:

. :i.:l

,.: ',..t

".:' :

rl

, rt

''I iii.'':

lri ll :
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I

6

7

521 RE]ursrOH

Ren¡icion af årsregnskah

,Anden rsrision

EEU¡$rOn ¡ÂLT

53II OYEESIGÏ ffiCR TDilIT.IISTRÂTIOIISTIIKTßTTITI'IGER

530 Bruttoadministrationsomkostninger

6üä LovrnæEsige gehyrer

6t)5 Byggesagshonorar. nybyggeri

606 Byggesagsadminist¡ation

601 lndtægter på anden adminiEt¡atior¡

frtEtf(}*DHlt{nilßÃïl{l}l$ttf }GIFT VEI}E6REI{BE

ÂFT}EL]T{6EET DftTFT

PcrkiamÉlbcnñcd

603 EETIIEIT{DTÆGTTR

310 tbligationer

RETITGTIIDTÆGTER I ÂLT

SfiI *FTTEI'DG¡FTER.

5{X} Kursteb

800 Andre renter

RSTTEUDG¡FÍER I ATT

}¡ETTOBEI{TETHDÏÆ67

Nettorenteindtægt per lejemåbenhed

ilt ffsTnÂoftDIr{Æfir ut}GlFTER

'100 Ekst¡eo¡dinære udElfter

200 Korrektioner tidligere år

TI$TRIORD]T.IÆRE UDGIFTER I ÀTT

35

s1

116,

34

70

104

37.381

-3.68{¡

-3¿0

-¿.s00

-1,963

28.611

2.9T6

¡tl.tsT

-4.5t¿

-45,û

-1,97ü

-¡.193

I

3{t4{ï¡:

3.105:

ü

0

t¡

t
0,

0

0

0

0

0

û

0

0:

0,

0

0

0

0

13
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ÂDi¡trt*¡sTnÁTþtsBttlRtG FøR (}vEBSKrrtEDErrf{G

Portf unktionære¡nes Andeis- Soliçf orening

Boligorganisationen BAB

Boligselskabet Hjem

Soti gf orenin gen Hvidovrebo

GIadEaxe Almennyttige Andelsboli gf orening

Lægef oreningens 8oIiger

FSB Gladsaxe

Øresundrkoliegiet

ËrønjordskolIegiet

Anden administration

ADII¡I{ISTRTTIOH FSR OVERSEUT}ÉTELITIG I åtT

ouEBsKuD6DtrF{G

PsstËunktlonaerernes Ande[E- Boliçf orening

BeEigorganisationen SAB

Boligrelskabet H}er*

BoIigf oreningen Hvidovrebo

Gladçaxe Ålmennyttige ÅndeËsbof igf orening

Lægef oreningens Bof iqer

FSB Gladsaxe

$res*ndskol[eEiet

GrønjordskolIegiet

Overskud på kontrakkunder

fafEßsKu[tüDEr¡ftG I ÂtT

ADMII{]SÏRñT¡OH

Postf unktionære¡nes Andels- Boligf orening

Boligorganisationen BAB

Boligselskabet Hjem

Eoligf oreninE en Hvidovrebo

Gladsaxe A[men nyltige Andelsboligf orening

lægeforeningens Eoliger

FSB Glads¿xe

Øresundskollegiet

GrønjordskolIegiet

Anden administretio*

Âtlfrilt{¡ TRñTrot{ ¡ ÂrT

27.6232Ð6

1.865.659

s,725

1,S20

1,05¿

2.168

3.887

1,¿19

2,1111

2.131

65.t)

1.961

27.0ffi

10,ü5S

1.856

1.074

¿.¿zs

1.961

1.242.

¿¿57

2.981

1,552

¿.191

29.6{t2,25.75S.547
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t0 TILI.ÆG TDE$EE

Forbrugsregnskaber

Varkeriopkranning

Lånekonverteringer

KopierinE og forsendelser

Ekstra ydelser

TILI.IßG$n}CI.3ERIåLT

ÂDìil¡Í{]STilT¡O¡{SEIDRIß I ÂIT

tt 6n2 tovtilÆsrcEGESY$ERilv.

03$ Restancegebyr

04.û Ventel!çtegebyr

ü55 AntenneEebyr pahkeskift

ü65 lT-programmer, weblicÊnser mv.

080 Frivilligt forlig, gebyr

100 UdEtedteveskekort

1'10 Erhvervslejemål

1 l0 Antenneregnskabsgebyr

6û0 Råderetsgebyr

LOViIÆSIGE GEBYRER ITV. I AtT

11 6TI EHSTRAORDTI{ÆREIT'IDTÆIGTER

Uidentitice¡ede indbetaËinger

Korrektion tidligere år

Ekstraordinær indtægt

TI(STRTÍ}RD¡¡IÆRE ]I{DTÆÊTTR T TtT

3$æ.752

1.755

4¿6

0

65

56ü

¿åffi

æ.&¡2

1.844

419

0

gtl

700

3J153:

32.655:

.

5{X}

¿.tr}5

CI

747

0

15

25

18t)

¿tl

4.5?2,

450

¿.st4

û

731

0

0

2{t

772

150

3.6St

0

0

t¡

0

0

0

0

0
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Noter til balancen

f3 ?l¡2 lHìltt'IttR

Afsk¡ives ove¡ 5 år

år¡¡k¡ffebescum:

Saldo pr. 1. januar

Afsluttede afsft rivninEer

Tilgang

filuEltfÀRrÂLI

tKKUifi trunEflE ÀFsßRrvr{il{G[R

Saldo pr, l.januar

Afsluttede afskrivninger

515 Ärets afskrivning

ÀfrIIUIII'LEREDC ÂFSI(&IVÍ{!I{GEB ¡ ÀTT

8OçTSRÍ VÆED¡ PR 3T. DÉGIIBEB

53$

0

236
.

T7'31486.äi!t

¿58tx¡z

376

0

105

49,

2*t



Side L7

t,,'i , ,

,14 TTUDSTTR

TIARD-&sOTTWÂRE

AfskrlveE over 3 år

¡lrukaffebssum:

Saldo pr, l. januar

Af sIuttede ¡fskrivninger

Tilgang

HAND-ùSOFNilÂRE I IAtT

IIIKUHU TEBEDE ÂFSHRNIT{TI{GÊR

Saldo pr. 1. januar

Afstuttede af skrivninger

515 AreÈs afskrivninE

Af,KUMt.}LÊßftE iFSßßIV¡,1}1{G'ER I AtT

SOGFøRTYÆEDI PR 31. DECCilgEE

ÂIIDET TT T}G TIIFâSSEÍ SOFÍNNBE

Afskrives over 5 år

Arr¡k¡ffekeesum:

Seldo pr, 1, januar

Afsluttede afskrivninger

Tilgang

rilûET lï (}6 ïtrFtssET soFniftRG I Ârï

ÂHßU mUttREOE tFgrn¡V¡t;ltGtR

SaËdo pr. l.januar

Afsluttede afskrivninger

515 Arets afskrivni*g

A¡ilÜiIt¡LERTDE ÂFSTRff¡{TT{GER I ÂtT

SOGFSRT VÆRDI FR 31. ÍIECÊiIEEB

421¿46

:ï!7.196

r-ã11.9Û3

963.601

1.656

0

41

1.û97:

:

lJ't4

0

t65

1.ftB,

119i

2.03CI

l8

ãFr

E

1.190

397

1.58f-f 
:

481:

600:

, ii! :ti,l

:i .:'I '

sÂr$tEr r-u lrsfiR PR 31 DtrGirEER
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15 ?t6 ÂltftfiETrlGfltElrÀìfEt{DER

Ðepositurn Stationsparken

Andre tilEodehavende¡

A¡IT}RE TÌTGODEHAVEHDIR ¡ ITÏ

4Tr

138
:

615:

f6 ?3f

|T ?¡ilt

1f, 8r¡t

VÆßTIPÂPIßEß

Flykredit lnvest AImen Botig Metlemlenge obligationer

161,S25 stk,

VÆRD]Påf¡REEI ÁTT

tffiu¡tlE BElxltflr{¡Ì{GER

Nykredit

Ðancke Bank

N*rdea

Mastercard

Andre lihvider {indestående pÈ skatÈekonto}

tIIffIDE BE}II}IDT{II{GER I ÂLT

tfr EDtEitsr¡tt'$KnD ¡ FÂt¡rl

MedfemsindEkud er fasËçat ti[ kr. 5t] pr. Êejerrnåtsenhed

på indtrædelsestidrpunktet" Der f oretages ikke

løbende reEulering.

PosÈf unktionærernes Ande[:s- Ealigf oreni*g

Br.øndbyernes AndelsholËgf orening

Botigselskabet Hjem

Boligf oreningen Hvidov¡ebo

G[adsaxe AImenn¡rttige Andehboligf orenin g

Lægef oreningens Boliger

F58 Gladsaxe

Øresundskollegiet

Grønjordskotlegiet

TTIEDLEiISTI{Í¡ßKUD I FfrIIlI I âtT

16.3{lg

ffi^flIt,

z.

s.834

1

-1û

0

9å¿8:

156

31

17

37

68

¿1

41

51

0

422,
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-
t9 805 ARBEIT'SKAFITAL

l. P¡imcsaldo

Tlþøng:

2, ÅretE ove¡:kud fordele¡ ¡åledes:

Overskud på kontraktkunder

,21

Alqsnq:

Titskud f ¡a arbejdskapitaten - f eriepenEef orpligtelse

åBBE.IT¡6KñFITÂL IÂTÏ

Sddo *ltimo opdelt:

Bunden deh

?ûI 8. FinansierinE af inventar

704 8, Finansiering af hardware oç standard software

704 C, Finansiering ¿f andet lT udstyr og tilpasset:oftware

L Hensættelsq f eriepengef orpligtelse

8. HensËttel¡e - organisatarirk udvikling

8, HensætËelsg udviklingrinitiativer i FA0fl

Bunden del i¡lt
Biryon'ib€ld€l

âRBE.'D$KÃFITÅL ¡ÂtT

83{I âHDET{ I{ORTFßFTETGÆTT}

Moms

ATP

A-sftat mm.

Feriepenge tiI Feriekonto

ÊvriEe

AIdDE]I T(ORTFßETET G/ELD I ÂtT

T9.ñ3.4S5

17,979

'1,597

Ì9.rt6.

ü

19.ft6:

ä93

119

4S'l

s33

250

1.051

3.147

16.4¿S

19.5ï6.

1.65i¡

z1

û

40

l1

1.746:

.::, .,,.,1i
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Overskudsdeling

Medlernmer

FA{}!t kontraktkunder

Postf unktionærernes Andels-BotiEf orening

Boli gorgenisationen BAB

Boligrehkabet Hjern

Boligf oreninçen Hvidovrebo

Glad¡exe Almennyttige Andelrboligf oreninE

Lægef oreningenr BoIiger

FSB 6[adsexe

Eresrrndskollegiet

1,ff17.T49'.

rsrsl0j

6-10.634:

119:540.

89310:

1¿!¡[.118:

254.965:

m¡fi:
158^2?lt:

t39JI7i
¿[1.6-lt]
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Ledelsens påtegning

Adrninistrationrorganisationem årsregnskah fremlægges hermed til godkendehe og Eiver efter
vores opfattebe et retr¡-rsende billede af administrationsorganls¿tionens økonomiske stilling,

Glostrup. den 2.juni 2021

FAO{I

Kæper Nørballe
Adm" direktør

ø
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Ad m in istrationso rga n isationen s påtegning

Foran¡tående årsregnskab har været forelagt undertegnede besryrdse til godkendelse,

Glostrup, den 2,juni 20?1

Þalle Ch

Form¿nd Næ¡tformand
Bruhn Skjøth

0

#ßkl^-#,("/

,-\j Jü*s fs,liþ*o
Jens Corfitzcn

Philipsen
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Øverste myndigheds påtegning

Fo¡a¡rtående årsregnslab har v.æret forelagrt undeÉegnede dr¡Erste myndighed til godkendeke.

Gloatrup, den 21.juni ZfEl

C

f"//- C¿'^)¡7.oc¿z
I)¡riçr* Fo¡rnand
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Den uafhængige revisors revisorpåtegning
Til den øverste myndighed i F409.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for den almene administrationsorganisation FA09 for regnskabsåret

1". januar - 31. december 2020, der omfatter hoved- og npgletal 2020-201,6, resultatopgørelse,

balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

ad mi nistrationsorganisationers regnskabsaf læggelse.

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

administrationsorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt

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

december 2020 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 nêermere beskrevet i

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

FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRøRENDE REVIS¡ONEN

Administrationsorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsens krav til almene administrationsorganisationers regnskabsaflaeggelse

medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen.

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

LEDELSENS AN5VAR FOR ÅRSRËG 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
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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

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

dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå h6j 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 vaesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet

har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af

å rs regns ka 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:

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.

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
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administrationsorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en

væsentlig usikkerhed, skal vi ivores 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 medfpre, 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 revisionsmaessige observationer, herunder

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

UDTALELSE OM LEÞELSESBERETNI NG

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 vaesentlig fejlinformation i ledelsesrapporten.

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

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALÏNINGSREVISION

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

prod u 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 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 2. juni 2021

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

cvR 53 37 79 14

Lars Rasmussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Spørgeskema 2O2O

Spørgeskema 2O2O

Almen administrationsorganisation

Administrationsorganisationsnummer 8037

FAO9

Stationsparken 24, 2. lh.

2600 Glostrup

Telefon 43 420222

Tilsynsf6rende kommune

Kommunenummer L61

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 43236700

SPøRGSMÅL TI L ADM I N ISTRATIONSORGANISATION EN

Giver indtægter fra byggesagshonorarer

sammenholdt med byggeaktiv¡tetens 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. investeri nger (herunder projekteri ngsudgifter)?

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?

e. andre forhold?

Ja Nej lrrelevant

1.

2

X

X

X3.

4.

X

X

X

X

X
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SpØrgeskema 2O2O

spØnesuÅL Tr L ADM r N ¡srRATI oNsoRGAN rsATro N ËN :

5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til

dækning af afdelingers tab som l6lge af

lejeledighed?

Er forfaldne ydelser betalt for sent?

Giver bedømmelsen af

administrationsorganisationens soliditet og

likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld

sikkerhed for opfyldelsen af

administrationsorganisationens forpl igtelser?

Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet

begivenheder af betydning for bedømmelsen af

Økonomien?

Glostrup, den 2. juni 2021

FAO9

Ja Nej lrrelevant

X

X

6.

7.

X

8
X

ø

Kasper NØrballe

Adm. direktør
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DEN UAFHÆNGtGE REVISCIRS 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 2020 er udarbejdet efter lov om

almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

skemabesvarelse. Sp6rgeskemaet er besvaret på grundlag af den almene

administrationsorganisations årsregnskab lor 2020, 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 ¡ 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 sp6rgeskemaet 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 6vrig

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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grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden 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 sp6rgeskemaet.

KONKLUSION

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

overensstemmelse med oplysningerne i den almene administrationsorganisations

årsregnskab for 2020 samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og

driftsbekendtgØrelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

KØbenhavn, den 2. juni 2021

Ri Statsa utoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 L4

.f-

Lars Rasmussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Kontaktoplysninger

Kasper Nørballe

Administrerende d irektør

Tft.43 46 09 62

knb@fa09.dk

Henrik Meyer Rasmussen

Økonomichef

Tlf. 43 46 09 7s

hra@fa09.dk
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FA09 - Firmaoplysninger

FAO9

Stationsparken 24, 2. Th.

2600 Glostrup

Tal. 43 42 02 22

Fax 31 95 33 16

Cvr 31 95 33 16

www.fa09.dk
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