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Hoved- og, nøgletal 2O2I-2OI7

Administ¡ationsbidra g

Lovmællige gebyrer

Byggeragshonorar

Andre indtægter

3ûJ56

6.41t

28,831

4.075

1.1õ6

8,0

23.593

4.564

¿.689

18

28.845

3,541

3,175

6ç9

27,411

3,06,0

l.49fl

279

S¡mlede ordilrære irdtægüer el¡skl. rrcttors¡ter 16.155 30.SÞ4 36,¿61 34,270

Personaleudgifter

Andre udgifter

3¿.t26

9,,{f4,

¿6.ß46

s,'146

't6,8ñ2

9.276

24,6¿0

s,417

23,493

7,582

Resultat før nettorenter , 6i5 962 4,7¿6 3.224 1.195

Netterenteindtaegter -:lsÍ 13s 345 16ü ZJ6

Rerult¡t s-fter ne-ttor.e¡rteildtægt€r 1.0flt 5,t71 3,3M }Afi

Ekstraordinaere poster 1û2, g¡4 3,474 z,CTr 2,873

Ãr¿t¡ rsr¡ltat 'r88 1.197 fi7 578

Dispon eret - Henlæg gelse til a rbej dska pitalen

B¡lance, l*timo

Aktiver ialt

Egenkapital

Horedtd

Gns, ¡ntal fuldtidsmedarbejdere

Admi nistrerede lejemå lsen heder

Administrerede a lmene I ejemålsenh eder

Admini¡trative noçl€tål

P eronaleu d gifter {konto 11 1 I pr, f uldtidsm ed:a rbejder

ûrdinære indtægter pr, f uldtidsmed.arbejder

Finamielle nøgilet*l

Egenkapitalens forrentning i S

Egenkapital pr, adm, almene lejemålsenheder

Soliditet i 1å

Lilcviditetrgrad i 16

168 1S8 1.597 4ü7 578

g!3 ?
19.1fffi

419,

'¡1.æ6

9.824

32.é81

19,¿79

¡tû I
11,37S

s,925

¿7.755

19.9q8

3¿¿

10,312

8.S74

27,815

18.4ü1

35,¿

1t,¿49

8,Ðü3

¿5.1 52

18.573

16,2

10,ü7õ

8.Ð02

tgll,3

919"6

0,9tË

e0
63,¡96

2ïttr

618,4

s86,1

1,0?Ë

ff
çL

5S,û96

24ûiÉ

453,3

829.7

509,S

1,03ß,4

64S,3

s45,S

3,2%

¡,1

73,8?6

353?É

q3%

z3
72,1 ?Ë

37S%

\zv"
¿1

66,¿1Ë

28$9É
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Side 03

Økonomistyring
Som en del af egenkontrollen, men som en særligforpligtelse, skal FA09 etableregod

Økonomistyring. Økonomistyringen skal sikre et passende overblik over nedenstående områder

Ledelsesinformation

Administrationen leverer løbende ledelsesinformation med nøgletal og risikovurderinger inden for

de vaesentligste 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 været pä ca. -2,I3%. Negative afkast har vaeret kendetegnende for danske

obligationer i 2O2I og det opnåede resultat ligger omkring middelafkastet set i forhold til de

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

LIKVIDITETSSTYRING

Primo 2027 var kassebeholdningen ca. kr. 12,5 mio. og der har løbende over året været brug for hele

likviditeten. Ultimo 2021 er kassebeholdningen ca. kr. 10 mio. og forventes stort set at være

tilstrækkelig til at dække likviditetsbehovet for 2022.

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.

-Udv¡kling 
ilikviditet primo til ult¡rnÕ 2021

Finansielle oplysninger

I lighed med tidligere år udviser resultatet i FAO9 i 2027et positivt resultat. Årets resultat erca. kr.

1.,84 mio., hvoraf ca. kr. L,67 mio. kr. betales tilbage til medlemmerne af F409. Den resterende del af

12
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I
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I

.d
8,4
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Side 04

årets resultat ca. kr. O,t7 mio. stammer hovedsageligt fra kontraktkunder og sættes til side til

personaleudvikling i FA09 - jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Beløbet overføres til FA09s

arbejdskapital.

Overordnet set er FA09s samlede Økonomi sund og i balance.

UDVIKLING I HOVED- OG NøGLETA L2O2I:2OL7

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen lor 2017 Ii 2027.

FA09s balancesum er fra2017 lil2027 steget fra kr.25,2 t¡l 30,4 mio. Egenkapitalen er i samme

periode steget fra kr. 18,5 til 19,2 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 for 2017 T:tl 202t. Administrationsindtægter

og personaleudgifter er hovedpunkterne i FA09s kapacitetsstyring og udgØr henholdsvis ca.73%og

ca.76% 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.

Aktivitetsstyr¡ng

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 30. maj2O22

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 n i stratio nsorga n¡satio nens å rsregnska b

IT OG INVENTAR

Administrationsorganisationen har overtaget medlemmernes medbragte inventar og lT til den

bogførte værdi pr. 3LI2.2008.

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

u Hardware afskrives over 3 år.

u Andet lT-udstyr afskrives over 5 år.

' Standard software afskrives over 3 år.

o Tilpasset software afskrives over 5 år.

e 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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ResultatopgØrelse for perioden Il L-3Il L2|2O2I

FAO9

Âlmen administratinruorgianfual*nt
Administrationsorganisation¡n ummer ff!37
FAOÍ¡

Stationsparken 24 2. th,
2S'û0 Glostrup
Telefon 43420222

Postf un ktionærerneE Andels-BoliEf orenin g

Boligorganisationen EAB

Boligselskabet Hjem

Boligf oreningen Hvidovrebo

Gladcaxe AImen nyttige An delsbel i gf oreni n g

Lægeforeningens Boli g,er

FSB Gladsaxe

Grønjordskollegiet

læufluenncuEnBt.rå¿mt

ffiRFÊ âOMfi{ETftCNEEE ETEMIlsff}fiDER 31.1T¿ITI1

Tþrmførelrile kommu¡e
Kommunenummer 161

6lortrup Kommune
Rådhusparken 2
2f'0t Glortrup
Telefon432361 0û

21

)
J

6

I
7

2

4

1

53

1S

4,34L2.

s39,û

368,¿

76S,4

1.3ü1,û

427,2.

834.0

q2ü,0

9.6Ett

t.6tH
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Udgifter

¿s9

423

127

286

413

5ü1

î02

ORtrIIIÆRf,UDCIF|ER

BESTYRETSEST'ÐGTTffi

Bestyrelses'.'ed erf a g

Mødeudgifter. info mr¡,

BESTYREISESUDGI Ff EN I AtT

FORRETNINGSFøRELSE

Peronaleudgifter

Kontorholdsudgifter

Kontorlokaleudgifter

Afskrivn in ger, driftgmidler

FORRETH]NGSFøREISE ! Áf,T

Rer¡ision

BRUïTOñItilllllSTR T|OI'|SUDG|FTER

31,986

f.399

1.942

741

41Jr68

1't6

41.5v/

û

4't.197

0

41:5ü?

ü

134

34.¡155

6.905

't,957

387

43;7114

1S8

&t35

0

#23'

t¡

44.Æ1

ü

51'l

513

51¡t

515

¿

3

4

5

521

530

5]Z

54{t

541

550

6

?

I Renteudqifter

OEDfl¡fNE UIIGIFIEft ! AtT

I Ekstraordinaereudgifter

UDG.IFTCß]ALT

Årets overskud - sverf.øres til arbejdskapitalen
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Indtægter

õt1

ãü2

sü3

6ü5

S,$6

6$7

6i0

û1r

oEDmÆR[rÍ{DTÆ61fR

ADMlNlSÌRATlgt'lSBlDRAG

1t BoliEadrninistrationformedlemmer

Anden admlnistration

. ADMWFTFÀTTOHSBÍORAËÍALT

Tillægsydelser

ADMIH¡STRATIO!,ISBIDRAG I AtT

11 Lovmæssige geþrer m.v.

S Renteindtægterogværdipapirafka,st

Byg gesagshon orar. nybygg eri

Byg gesagsh onorar, af delin ger i drift

Diverse indtægter

OßDIilÆNEF|DTÆGTERIÃLT

U EH$TRfiûNDH{'JINEmlDT;ß6T[B m

27,40ft

2.193

29.8t¿

3,053

32.655

4.5?2

$

45{)

3.Cïl

0

41.59?

CI

¿s,195

2,327

gt:52¿

2,719

93J4t

3.964

0

¿.500

4,500

3û

{4e15'
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Balance per 31. december 2O2L

Aktiver

702

7ü4

ñ¡tlÆGgñfir¡tÆR

MATERIETTE AIìII-ÆËSA TruEN

13 lnventar

14 lT udstyr

tvlATERlEttE AHtÆGSA¡ff lllERt AtT

FllrlÂt¡5¡ g[Lg ¡¡t¡Effi AKf mgn

Depo$tu m Stationsparken 34

FII'|A}üIELLE AHtÆGSAÍ:tf VEß I ALT

ADttÆi6gf,tfrlllf R ],fr LT

OilSlETllH'l6fitXilrtR
'15 Andretilgodehavender

Forudbetalte udgifter

16 Værdipapirer

17 Lihsidebeholdninger

otils,€tillflGgßtfi tTtR t itT

719

7¿{t

7¿5

727

731

73¿

740

¿,183

1S'l

1S,492

13,¿61

3¿.116
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Passiver

s01

8t!5

81ü

8¿5

8¿6

s¿9

slû

840

1$

'19

EIGETIKAPIIAT

Medlemsind:kud

Årbejd:kapital

BEET{KAPITAI IALT

I(OETFRISTETGÆTf'

l-errerand.drer

5þldi9e omkostninger

Feriepen gef orpli gtelse*

Anden kortfriEtet gæld

rqtRTFRUgÍtr6Æm rÃtT

468

18.810

19å79

945

1.521

3.751

7.183

l3iql¡

* lndeholder både den almindelige feriepenEeforpligtelse og feriepenge i indefrysningsperioden i 2020.
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Noter t¡l FA09s regnskab

f tt¡. ìIøDEUDGIFTER. ]HFO TilV.

1SB Repræsentant¡kabsmdder

1 10 Bestyrelsesudgifter

lZü Andre udvalEsmøder

1 3ù Berlryrelsesa nsva rsf orsikrin g

è0f) Kurser og konferencer

3{X} Repræsentation

{:fi} lnformation og reklame

mFugutrcrrtR, lllFfl lttv. ¡ ñtf

't9

4¿

3t!

¿ü

¿10

s3

50

¿ffi

19

42

3t

¿3

¡m

s5

50

¿8!t

T 5rN FERÉOrüUUÞGlrr[n

tlü Lønudgifter

tllû Pensioner

{}3ü Anden :ocial sikring mm.

û4¡ü Fremmed assist¡nce

û50 ForsþdninE i feriepengetilsv¡r

ü55 Kørsel

lût Lønrefusioner

PENSO|IIIIUDGIFIERTÂtT

Heraf tøn. pension mv, til direktøren

Ge¡memmitl[¡t antal trHtirkmedarbe]tere i 2Û21

Ântal meúarbelterc ¡r¡s¡t ultimo 2O21

5t3 t(oilrtnHout6u¡'GtFttE

10tl Fapir og tryksager

1Zü Ksntor¡rtikler

l3$ Psrto

14,0 Telefon

15ü Forsikringer

¿T.550

3,8¿û

¡t9¿

80

¿0

¿64

-¿¡10

31.Sû6

¿s.7-¡g

3.SS¿

46û

18û

60

¿14

-¿¡tCI

34i455

1.4¡¿.f86

45.!l

48.0

3

30

3tÌ

189

tü0

¿ü

l.ü

5,0

17û

l{a

¿t
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4

3 513

5f¡[

s15

lft) Juridisk ¡ssistance

170 Tidsskrifter og blade

1S0 Vaskekort

trl 0 Konsulentbist¡nd lT-udvikling

IåG Vedligeholdelsesabonnementer

2.30 Printere, serviceaftaler

Z4:0 Kontingenter

3fr) Mindre nyanskaffelser

4.00 lnterne mÞdeudgifter mv.

420 Diverce personaleudgifter

430 Kurser og undervisning

440 Stillingsannoncer

5ü0 6ebyrer. Netl b¡nk m,v,

9{X} Andre udgifter

Irolf foRlrorD8u D6r FIEß t 

^rT
HfifTÛRtOKTLEUDGIFIIE

Z{X} [okaleleje

4t0 Et

5$0 Vand &, varme

680 Al¡rm 6t redningsmateriel

7{X} Rengdring mv,

7!$ Diverue lokaleomkostninger

TIS Reparation Er vedligeholdelse

tr{$tnl[toKÊtEulrGlFltR r t[T

åFâraffilHr¡'rsËß Pl DBlrrsmrmB

100 Kontorinventar mv.

.3{Ð J-lardware og standard software

f,10 Andet lT udstyr og tilparset software

ñrsËRL¡{ril{6[R Pt ttRrFTsilrt]wn ¡ AtT

50

3{l

4CI

1.û00

¡,340

85

90

50û

71

7t¡5

515

100

¿5ü

4T

63!n

1.3r¿

ö5

100

41

¿ül
't tlt¡

60

't.9{¿

5ü

44

30

700

3.t120

85

96

û¿5

18

fsT

515

100

¿45

¡t0

6.905,

1,4ü7

65

sü

45

:¿0

8û

5ü

n.gff

10¿

150

116

38?

5

141

lõ4

¿36

74I
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6 5r1 nqrHsHltN

5lû

GCI3

1t0 Revision af årsregnskab

Z{X} Anden res'ision

REYEIOTIIATT

üEnsl6T {ttEE Altir¡ilFrnñrlÛflgoHt(üsitillilGÉR

5il1 Bruttoadministr¡tionsomkostnin ger

S0Z l-ovmæssige gebyrer

Sù5 Byggeragrhonorar, nybyggeri

fii06 Byg gesa gsadministration

S01 lndtægter på anden ¡dministr¡tion

IIETTOÃT}iII ]{ISTRñT¡I}ITSU DG¡ FT YTDRøREIDE

ÀttlGil]{GER r DRrFf

Pcrkicmülbcnhcd

RET{TElHDTÆIETEB

310 Obligationer

FI¡{IES¡DTÆ$IER t rtf

Rfl{IEUT}6IFÍER

5ü5 Kurstab

fflû Andre renter

ßErfftt DGrFtm¡itf

ilfffon$frEuDGrtT

Nettorenteudgift per lejemålsenhed

TI$fRAÍ}RD¡ilÆre UDGI FTER

llü Korrektioner tidligere år

GI(STRA{TRD¡I{ÆRE UI}GI FÍER I ILT

l5

81

116

41.597

-4.5¿¿

-45ü

-3.970

-2.'t93

:I{1r4fi2

3.153

¡14,¿35

-3.964

-¿,5tCI

-4.5ü0

-2.3¿7

30.9{4

3.AF

53¿

54I

0

0

0

0

0

t
0

0

I
0

0
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ro ú0t tDHrilFTnmousB¡DRrG

f,DItllllHTAåI¡OI{SE¡I}RtrG føR (}Y[trS!ruD6DELff{G

Postf u nktion ærern es An dels- Boli gforeni n g

Boligorganisationen BAB

Boligselskabet Hjem

Eoligf oreni n gen Hvidovrebo

6la dsaxe Al mennytti ge And elsboli gf orenin g

Lægeforenin gens Boliger

FSB Gladsaxe

Éresundskollegiet
Grønjordskollegiet

Anden adrninistration

lIlHlt{¡StRATlo}l tOE OUCEKI tIÉt}EtlltlG I ALI

qlrERf ¡{ufr$D,EL$rc

Postf un ktionærernes Andels- Boligforenin g

Boligorganisationen EAB

Boligsetskabet Hjrm
Boli gforenin gen H,¡idovrebo

G lad,saxe Almenn¡'ttig e An del¡boligf orenin g

Lægeforeningens Boli ger

FSB Gladnxe

Ðresundskollegiet

6rønjordskollegiet

Oo¡erskud på kontrakkunder

owNr(t¡DgllEtnac rñLT

ÂDf¡tfr|l¡srmïm¡t
t4{} F ostf un ktion ærern es And els- Boli gforeni n g

åüû Boligorganisationen BAB

3ü5 Bolig,sebkabet Hjem

1.45 Botigforeningen Hvidovrebo

ZÐü 6ladsaxe Al mennlrtti ge An delsboli gforenin g

È.S! Lægeforeningens Boliger

¿5$ FSB 6l¿dsaxe

IIü Éresundskollegiet

I11 Grønjordskollegiet

It] ltlygårdsparken

Anden administration

*Ditïr{rsÍnf,ïK¡I{ ¡ AtT

ar.4{3.963

1S36.S3t

r0,05s

1,.856

't,üT4

¿,:¿8

3,961
't,¿4¿

t.45r
¿,9$1

1,55¿

ü

¿,'l93

¿9.6{t2

13,14¿

1,89ü

1,0!0

¿,¿77

4,03'l

1,¿65

¿,4T3

0

1,580

¿47

¿,3¿T

:m.5¿¿r¡6ffi.ts2
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MK

ïo

12

6fi NIUÉffiÍT'EI5ER
'l5S Forbrugsregn:kaber

520 Lånekonverteringer

525 Vaskeriopkrærning

55ü Kopiering og forsendelser

555 Ebtra ydelser

Tru.ÆrËgÍDElSCRrttl

ADIilITIIISTRfrT¡O]ßEI DRI,G I âLT

út¡¡¿ I.ûìTIil¡EgglGE GEBTBER IIU.

03ü Re*ancegebyr

04'$ Ventelistegebyr

ü55 AntenneEebyr pakkeskift

t65 lT-programmer, weblicenser mv.

û80 Frivill.igt forlig, gebyr

10$ Udstedtevaskekort

ZZt Erhvervslejemål

J'5ü tverdra g elsesEebyr a ndebbolì ger

5dtl Antenneregnskabsgebyr

É(Ð Råderetsgebyr

IÍ}vII¡GSSIGË GEEYEER ilW. T ILT

6fI GIÍSTRTTNDI||I¡IRI $}ItrT¡GGTfR

I00 Uidentif icerede indbetalin g er

300 Korrektion tidligere år

ü{H} Ekstraordinær in dtægt

TI(STEA{IRD]T{JGffi IT{DTÆGTEE I åLI

3.r49.ä8¿

't,844

0

419

90

7t)0

3.053

3¿.655

't.849

0

430

40
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Noter til balancen

13 7lt2 tilYEtftÂR

Afskrives over 5 år

A¡rl¡¡tfebwum:

11û Saldo pr. l.januar

'l 4,0 Af:luttede afskrivni n ger

'lZ0 Tilgang

lf$tËf{fÍß¡rtT

m
-lr9

3¿

4ffi

Âtff uitultn[BE AF5rffi nfltrue'rn

21CI Saldo pr, l.januar

2iû Afsluttede afskrivnin ger

I3,0 ÅreE afskrivning

IIffiUIIU TfRET¡E ÀFSIR]U¡IIilGEN I IIT

BOGTøRT YÆND! FR. 31. DECEilEEE

435.¿75,

s4.(ls¡

{s
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Hf,RD.ùSOFnilâRE

AfskriveE over J år

fu¡skeffd:esum:

110 Saldo pr, ì,januar

'l {.0 Afsluttede afskrivni n ger

12t Tilgang

}TñRD.&SOFÍWARE I I AtT

llü(ullu tEEfl ÌE åFSKB¡VII||I{GER

21ü Saldo pr. l.januar

Zåü Afsluttede afskrivnin ger

Z3t) Arets rfskrivning

AXßuilutËEEDE lF$lßlu¡llllGlß I ttr

noerørr vtßDt FR. 3t. DüGEMEEE

Aûülgr n oe n[Ptfggr sorrulrnr

AfskriveE over 5 år

À,rrlr¡ffelsessum:

510 Saldo pr, l,januar

54,t] Af:luttede afskrivnin ger:

510 Tilgang

f,Utgr, m Oe nmåSSrT SilIFTWÀftt I f, tT

^rnuin 
LraEoG ÂHr¡ffi ffr{1ilËf ß

61û Satdo pr. l.januar

üIS Afstuttede afskrivnin ger

$3S Årets ¿fskrivning

tKt ilütfa[ûc åF5Kn]u$Í{GER I &LT
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0ü0 Depositum Stationsparken

030 Andretilgodehavender

*Hltaf, fl L€(}DEHÀVIIIDIB I åtT

16 r3t VÆRDrfrPlRtß,

Nykredit lnvest Almen Bolig Mellemtange obligationer

210 1õ1,983stk"

VÆRD]PAFIRËftIALT

iT 7:tit $tff10[gEHotDil]rlGEB

ã5ü ftJykredit

2S0 Danske Bank

210 Nordea

260 M¡sterc¿rd

270 D¡nske Eank (ventelisteJ

5$0 Andre likvider (indestående på skattekonto]

utiutDE aEHotDl{flrGEE ¡ ttT

80t üED¡.,EmS|1{DEI(UD r FlllD

Medlemsind¡kud er fastsat til kr. 50 pr, lejemålsenhed

på indtrædelsestidspunktet, Der foretages ikke

løbende regulering.

Zlt Postf unktionærernes Andels-Boligforenin g

ZZS Brøn dbyernes Andelsboli gforening

23û Boligselskabet Hjem

3õD Boligforcningen Hvidovrebo

JÐ0 6 I a dsaxe Alm en nytti ge An d elsbo li gf oren i n g

ä$0 Lægeforeningens Boliger

¿Tü FSB Gl¿dsaxe
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1,7ü1
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:
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¿

1¿,498
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7S6

.x3.?ür,
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f9 frt5 ånEE Es.rnPtrår

lû0 '1. Prirnosaldo

Tålg¡nç

2, Årets overskud fordeles såledeç

2û0 Overskud på kontraktkunder

Afg¡r¡*

3'10 Tilskud fr¡ arbejdskapitalen - Udlejning uden hænder

AßBE'DSffTPffåt !åtf
Saldo ultimoopdelt:

Eunden del:

70¿ 8. Finansiering af invent¡r

7ü4 L Finansiering ¡f hardware oE standard soflr,r¡¡re

7ü4 9, Finan:iering af andet lT udsgr og tilpasset software

8, Hensættelse - organisatorisk udvikling

8. Hensættelse - personaleudvikling

S, HensËttelsq udviklingsinitiativer i FAûll

Bürrdsndel a.tt

Dbponbeldel

AESI'DEKÀPIÍñI IåTT

TSII ÀNDEÍ{ KORTFftISTII G'ETD
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5{X} A-skat mm,
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6lû Øvrige

å,ÌIDTH KORTFRISTET 6ÆTD T ÂtT

"ts.9ïr#99

19,575

I9.7&}

-951

1,¿38

¿"041

16,7ú9

'r8.s'¡0'

4.3ü5

4.¿

¿.7¡t5

-8

3t

7"183

188

¿¿8

84

240

¿5û



Side 20 :

Overskudsdeling

Medlemmer

FAÐE} kontr¡ktkunder

rs6s.ff2
16'f.ffift

P ostf unktionaererneE Ån dels-Bolì gforening

Bolígorganisationen BAB

Boligselskabet Hjem

EoÌigforenin gen l-{vidovrebs

6ladsaxe Almennyttige Andelsboli gforenin g

Lægeforeningens Eoli ger

FSB Gladsaxe

Éresund:kollegiet
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rf3¿¿$
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Ledelsens påtegn¡ng

Àdminlstratiomorganintionens årsregmkab frernlægges hermed til godkendehr og giver e{ter
vores opfatteke et rÊlvisende billede af administrationsorganisationens økonorniske stilling.

Gloatrup, den 30. maj 2t)22

tÂm

ø
Kasper Nørballe
Adrn. direktør
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Ad min istrationsorga n isationens påtegning

Foranstående ånregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendebe.

Glostrup, den 30. maj Z{lZl

Bru Skjøtlt

Formand

P¿lle Christençen

Næstform¡nd

,Ie¡u Corfitzen Christopher Røhl Andersen
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Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede 4erste myndighed til godkendelse,

Glostrup, den JZ"juni I0Zä

Ðirigent Forrnand
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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 202I, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance

og noter.

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. 3L. december 2021 samt

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

december 2021 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 uafhaengige af

administrationsorganisationen i overensstemmelse med lnternational Ethics Standards Board for

Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (lES-BA Code) og de yderligere

etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i

henhold til disse krav og IESBA Code. 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.



Side 25

LEDELsENs ANSvAR roR ÄRsReG 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 likvidere

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

dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad 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:

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.



Side 26

e 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 drlft 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 administrations-organisationens 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 medfpre, at

administrationsorganisationen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

note-oplysningerne, 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 LEDELSESBERETNI NG

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 driftsbekendtg6relsen.

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

Erklæring i henhold t¡l anden lovgivning og øvrig regulering

U DTALELSE OM J U RI DISK-KRITISK REVISION OG FO RVALTN I 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.
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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,

produ ktivitet 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 underspgte 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 30. maj2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselska b

cvR 53 37 79 14

Lars Rasmussen

statsa utoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Spørgeskema 2O2I

SpØrgeskema 2O2L

Almen administrationsorganisation

Administrationsorganisationsnummer 8037

FAO9

Stationsparken 24, 2. Th.

2600 Glostrup

Telefon 43420222

Tilsynsførende kommune

Kommunenummer 161

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 43 23 6I OO

SPøRGSMÄL TI L ADM I N ISTRATI O NSORGAN ISATIO N EN :

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 veere 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, I eje- og leasingkontrakter el ler

andre vaesentlige økonomiske forpligtelser?

e. andre forhold?

Ja Nej lrrelevant

1.

X

2.
X

X3.

4.

X

X

X

X

X



Side 29 ':' .it t,i.il ;'..'o L'1.: i" [: l'',;¡ it. 
'),¡ i i ,j .'i

Spørgeskema ãOZL

spøRGsMÅL Tt L ADM I NrsrRATtoNsoRGAN tsATtoN EN :

5 Er der anvendt midler af dispositionsfonden til

dækning af afdelingers tab som følge af

lejeledighed?

6' Er forfaldne ydelser betalt for sent?

7 Giver bedømmelsen af

administrationsorganisationens soliditet og

likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld

sikkerhed for opfyldelsen af

admi nistrationsorganisationens forpligtelser?

Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet

begivenheder af betydning for bedømmelsen af

økonomien?

Glostrup, den 30. maj2022

FAO9

Ja Nej lrrelevant

X

X

8.

X

X

ø

Kasper Nørballe

Adm. direktør
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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 administrationsorganisation FA09 for regnskabsåret L. januar - 31. december 2021

er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene

administrationsorganisationers skemabesvarelse. Spørgeskemaet er besvaret på grundlag af

den almene administrationsorganisations årsregnskaber for 1. januar - 31. december 2021.,

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 Ì 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 årsregnskaber samt i

overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene

ad mi nistrationsorganisationers skema besvarelse.

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 årsregnskaber samt i overensstemmelse med lov om

almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene administrationsorganisationers

skemabesva relse.

Vi har udført vores undersØgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer

med sikkerhed end 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 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 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.



Side 31

-

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i lnternational Ethics

Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd

(IESBA Code), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet,

professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd, samt

etiske krav gældende i Danmark.

Vi har som led i vores undersøgelser stikprøvevist undersøgt information, der understøtter

besvarelsen af spprgeskemaet. 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

årsregnskaber for L. januar - 31. december 2021 samt i overensstemmelse med lov om

almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene administrationsorganisationers

skema besva relse.

København, den 30. maj2O22

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 5337 19 74

Lars Rasmussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Kontaktoplysninger

Kasper NØrballe

Administrerende d irektør

Tli.43 4609 62

knb@fa09.dk

Henrik Meyer Rasmussen

Økonomichef

Tfi. 43 46 09 75

hra@fa09.dk
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FA09 - Firmaoplysninger

FAO9

Stationsparken 24, 2. lh.
2600 Glostrup

Tl1. 43 42 02 22

Fax 31 95 33 16

Cvr 31 95 33 16

www.fa09.dk
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