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Hoved- og, nøgletal 2014-2018

Adm inistrationsbidrag*

Lovmæssige gebyrer

Byggesagshonorar

Andre indtægter

28.U6

3.541

3.175

699

27.431

3.060

3.499

279

19.246

3.1 38

2.637

174

17.969

3.207

3.350

795

18.437

2.7U

3.841

389

Samlede ordinære indtægter ekskl. nettorenter 36.261 34.270 25.195 25.320 25.450

Personaleudgifter*

Andre udgifter

24.620

8.417

23.493

7.582

13.437

7.802

12.259

7.626

12.577

8.1 06

Resultat før nettorenter 3.224 3.'.195 3.9s6 5.435 4.767

Nettorenteindtægter 160 256 242 33 -22

Resultat efter nettorenteindtægter 3.384 3.450 4.198 5.402 4.745

Ekstraordinære poster 2.977 2.873 3.462 2.971 2.796

Arets resultat 407 578 736 2.430 1.949

Disponeret - H en læggelse til arbejdskapitalen

Balance, ultimo

Aktiver i alt

Egenkapital

Hovedtal

Gns. antal fuldtidsm edarbejdere i n kl. splitlønsansatte

Adm i nistrerede lejem ålsenheder

Adm inistrerede alm ene lejemålsenheder

Administrative nøgletal

Personaleud gifter (konto 51 1 ) pr. f u ldtidsm edarbejder*

Ordinære indtægter pr. fu ldtidsm edarbejder*

Finansielle nøgletal

Egenkapitalens forrentning i %

Egenkapital pr. adm. almene lejemålsenheder

Soliditet i %

Likviditetsgrad i %

407 578 736 2.430 1.949

27.815

18.401

35,2

10.249

8.803

699,6

1.030,4

2,20/o

2,1

66,2%

280%

25.151

'18.573

36,2

10.076

B.BO2

u8,3

945,6

3,2%

2,1

73,80/o

353%

24.818

17.995

33,9

9.773

8.475

395,8

742,2

4,1%

2,1

72,5%

343%

21.U2

17.658

31,6

9.247

7.949

387,8

801,0

14,8%

2,2

80,8%

475"/o

20.928

1 s.1 18

31,5

8.420

7.122

398,9

807,2

13,8%

2,1

72,20/o

323%

* 12017 gik FA09 væk fra splitlønninger, hvilket medførte en stigning i adm inistrationshonorar og

personaleudgifter, som gør detsvært at sammenligne med tidligere år.
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Personaleud gifter (konto 51 1 ) pr. fuldtidsm edarbejder

Ordinære indtægter pr. fuldtidsmedarbejder

'Egenkapitalens forrentning i %

Egenkapital pr. adm. almene lejemålsenheder

Soliditet í 7o

Likviditetsgrad

Personaleudgifter(konto 511) pr. gns. antal

fuldtidsmedarbejdere

Samlede ordinære indtægter, ekskl. renter pr. gns.

antal f uldtidsm edarbejdere

Arets resultat i procent af gennemsnitlig
egenkapital

Egenkapital ultimo pr. administrerede almene

lejemålsenheder

Egenkapital i procent af balancesum

Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld
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Økonomistyring
Som en del af egenkontrollen, men som en saerlig 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 væsentligste forretningsområder til bestyrelsen, jf. FA09s årlige forretningsplaner.

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

Udvikling.

Finansiel styring

FORRENTNING AF INVESTEREDE M¡DLER I2OL8

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

midler har i regnskabsåret veeret pât 7,06%, hvilket er et pænt resultat set i forhold til de muligheder

der er for investeringer for almene boligorganisationer.

LIKVIDITETSSTYRING

Primo 2018 var kassebeholdningen ca. 4 mio. kr. og ultimo var den på 7,8 mio. kr.

Nedenstående figur viser at der har været en skæv likviditetsudvikling over året, idet likviditeten

afvikles over årets {ørsle7 måneder og akkumuleres voldsomt i årets sidste 2 måneder. På den

baggrund har indgangslikviditeten på ca. 4 mio. kr. ikke været tilstrækkelig til at undgå negativ

llkviditet, selvom denne har været meget kortvarig og været fordelt på 4 enkeltstående dage.

Likviditeten ultimo forventes at være tilstrækkelig til at dække likviditetsbehovet for 2019, baseret

på erfaringernefra2OtT og 2018. Hvor en likviditet primo på 5 mio. kr. var og ville have været

tilstrækkelig til at undgå negativ likviditet over året.

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

fordel kan anbringes i obligationer.

9,00

7,OO

! 5,00
d
5 s,oo

1,00

-1,00

- 

Udv¡kl¡ng i likviditet primo til ultirvrc 2018
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Finansielle oplysninger

Åners RESULTAT

I lighed med tidligere år udviser resultatet i FA09 i 2018 et positivt resultat. Årets resultat er ca. 3,3

mio. kr., hvoraf ca. 2,9 mio. kr. betales tilbage til medlemmerne af F409. Den resterende del af årets

resultat, der hovedsageligt stammer fra kontraktkunder, overføres til FA09s arbejdskapital.

Overordnet set er FA09s samlede økonomi sund og i balance.

UDVIKLING I HOVED. OG NøGLETAL2OLS-2OT4

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen for 2014 til 2018, når der tages hensyn til

at man i regnskabsår 2Ot7 gik bort fra splitlønninger. Dette medførte en stigning i både

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

boligorganisationer.

FA09s balancesum er fra 2014 til 2018 steget fra 20,9 ll 27,8 mio. kr. Egenkapitalen er i samme

periode steget fra 15,1 t¡l 18,4 mio. kr., begge forhold kan henføres til væksten i FA09, herunder

indtjening på byggesager, tilvæksten i kontraktkunder og at FA09 i 2017 gik bort fra splitlønninger,

samt andre mindre betydende forhold.

Kapacitetsstyring

De samlede udgifter og indtægter er stabile i udviklingen for 2014 til 2018. Administrationsindtægter

og personaleudgifter er hovedpunkterne i FA09s kapacitetsstyring og udgør henholdsvis 68% og80%

af de respektive totaler. Administrationen bruger de udarbejdede administrat¡ve nøgletal i

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

omkostningerne er dimensioneret opt¡malt, 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 21. marts 2019

FAO9

Lund-

Administrerende direktør
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Anvendt regnskabspra ksis

Generelle bemærkninger

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

om drift af almene boliger mv.

Grænsen for udgiftsførelse er for regnskabsår 2018 og fremadrettet ændret fra 1.000 kr. t¡l 10.000

kr. Grænsen er hævet for at nedbringe den administrative arbejdsbyrde med afskrivninger og for at

bringe grænsen mere i trit med almen 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 udgiftsførelse.

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

Ad m i n istrationsorga n ¡sat¡onens å rsregnska b

IT OG INVENTAR

Administrationsorganisationen har overtaget medlemmernes medbragte inventar og lT til den

bogførte værdi pr. 37.72.2008.

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

n Hardwa¡e afskrives over 3 år.

e Andet lT udstyr afskrives over 5 år.

' Standard software afskrives over 3 år.

n Tilpasset software afskrives over 5 år.

e lnventar afskrives over 5 år.

Anskaffelser med selvstændig funktion, der ikke overstiger kr. 10.000, udgiftsføres fuldt ud i

a nskaffe lseså ret.

MEDLEMSINDSKUD

Medlemsindskud i FA09 er fastsat til l<r. 50 pr. lejemålsenhed for almene boligorganisationer. Der

foretages ikke en løbende regulering af medlemsindskuddet.
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ResultatopgØrelse for perioden Il L-3Il I2|2OI8
FAO9

Alme n administrationsorganisation
Adm inistrationsorgan isationsnum m er 8037
FA09

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

Postfun ktionærernes Andels- Boligforeni ng

Brøndbyernes Andelsboligforeni ng

Boligselskabet Hjem

Boligforenin gen H vidovrebo

Gladsaxe Alm ennyttige Andelsboligforen ing

Lægeforen in gens Boliger

FSB Gladsaxe

Øresundskoll

* ln kl. sideaktivitetsafdelinger

Tilsynsførende kommune
Kommunenummer 161

Glostrup Kommune
Rådhusparken 2

2600 Glostrup
Telefon 4323 61 O0

20

4

7

10

9

3

5

1

3.390,4

621,9

368,6

749,5

1.3s4,2

427,2

825,8

0
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Udgifter

501

502

50

208

258

7

511

513

514

515

2

3

4

5

ORDINÆRE UDGIFTER

BESTYRELSESUDGIFTER

B estyrel sesved erlag

Mødeudgifter, info mv.

B ESTYRELSESUDGIFTER I ALT

FORRETNINGSFØRELSE

Personaleu dgifter

Kontorholdsu dgifter

Kontorlokaleu dgifter

Afskrivninger, driftsm idler

FORRET N INGSFØRELSE I ALT

Revision

B RUTTOADM¡ NISTRATIONSU DG IFTER

Renteudgifter

ORDINÆRE UDGIFTER I AtT

Ekstraordinære u dgifter*

UDGIFTER I ALT

Årets overskud - overføres til arbejdskapitalen

24.859

4.782

1.960

1.398

32.999

118

33.375

0

33.375

0

33.375

400

50

200

250

18.976

6.1 06

1.853

1.950

28.885

128

29.263

0

29.263

0

29.263

250

521

s30

532

540

541

550

6

7

B

9

* Arets overskud til fordeling blandt medlem m erne udgør kr. 2.962.350 if . note 9.

:l{{ri1ì ji?l¡i

,: iij.; t; irjt;i("Ìei1 r,

?' :e)/fl,,("'j\\,..\

irìl ;. .i llj)i l,.r: 
rli i(ij
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lndtægter
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601

602

603

605

606

607

610

611

ORDINÆRE INDTÆGTER

AÞM INISTRATIONSBIDRAG

10 Boligadministrationformedlemmer

Anden administration

Tillægsydelser

ADMIN ISTRATIONSBIDRAG I ALT

11 Lovmæssige gebyrer m.v.

8 Renteindtægterogværdipapirafkast

Byg gesa gshonorar, nybyg geri

Byg gesagsadministration og forbedringsarbejder

Diverse indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

12 EKSTRAORDINÆREINDTÆGTER

23.594

1.301

2.328

27.223

3.382

0

400

2.160

610

33.775

0

18.445

1.430

3.391

23.266

3.524

113

400

2.160

50

29.513

0láf,li.;ìi{:lr i

I | ¡lI q)i tll r (t'jt]l;l I'l I I r.\ lìt tl::n:Ètlt' i1L!i l,ifj I!ì l:ltj/;i i.ûj i, ;1,1,r,.i1 lll' ,r.¿', 
jiiii:rì
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Balance per 31. december 2OL8

Aktiver

't t/,\ i. I .i l{ i( 'i llr\, I 
I í1,(r{o [r¡; í.]'^.

702

7M

720

725

726

727

731

732

740

13

14

1s

16

17

ANIÆGSAKTIVER

MATERIELLE AN LÆGSAKTIVER

lnventar

lT udstyr

MATERIELLE AN LÆGSAKÏIVER I ALT

ANLÆGSAKTIVER I AtT

OMSÆTNINGSAKTIVER

Debitorer

Andre tilgodehavender

Forudbetalte udgifter

Værdipapirer

Likvide beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER I AtT

132

1.822

1.954

1.9s4

381

2.899

73

15.786

4.058

23.198

il,r: y': lc,irì"1:l
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Passiver

¡rl,rlr.lil(.X¡,¿ l,'o*',,;ir,iol¡Idrlí,liì l

ù trt)l tl

801

805

810

18

19

20

21

825

EGENKAPITAT

Medlemsindskud

Arbejdskapital

EGENKAPITAL I AtT

KORTFRISTET GÆLD

Leverandører

Sþldige omkostninger

Afsætninger

Feriepen gef orpligtelse*

Anden kortfristet gæld

KORTFRISTET GÆtD I AtT

826

827

829

830

840

401

18.171

1 8.573

514

1.989

1

2.690

1.3U

6.579

* Feriepengeforpligtelsen er steget blandt andet på baggrund af bortgang fra splitlønninger og ændring af

opgørelsesprinc ip.
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Noter til FA09s regnskab
'Ìin',li;l'

1 5O2 MøDEUDGIFTER,INFO lvt\r.

100 Repræsentantskabsmøder

1 10 Bestyrelsesudgifter

120 Andre udvalgsmøder

1 30 Bestyrelsesansvarsforsikring

200 Kurser og konferencer

300 Repræsentation

400 lnformation og reklame

MøDEUDGIFTER, INFO MV. I ALT

2 511 PERSONATEUDGIFTER

010 Lønudgifter

020 Pensioner

030 Anden social sikring

033 Lønsumsafgift

040 Fremmed assistance

050 Forskydning i feriepengetilsvar

060 Kørsel

100 Lønrefusioner

PERSONALEUDGIFTER I ALT

Antal medarbejdere 3f /12

3 513 KONTORHOLDSUDGIFTER

100 Papir og tryksager

120 Kontorartikler

130 Porto

140 Telefon

150 Forsikringer

35,2

19.878

2.604

345

1.432

200

150

250

0

24.859

34s

1 6.1 89

1.865

405

0

80

190

247

0

18.976

37,0

10

28

25

0

30

65

50

208

42

80

200

255

55

8

22

20

0

30

80

40

200

30

55

120

215

54
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3 513 160 Juridisk assistance

170 Tidsskrifter og blade

180 Vaskekort

200 lT udstyr, småanskaffelser

210 Konsulentbistand lT-udvikling

220 Vedligeholdelsesabonnementer

230 Printere, serviceaftaler

240 Kontingenter

300 Mindre nyanskaffelser

400 lnterne mødeudgifter mv.

420 Diverse personaleudgifter

430 Kurser og undervisning

440 Stillingsannoncer

500 Gebyrer, Nets, bank m.v.

900 Andre udgifter

950 Momskorrektion

KONTORHOTDSUDGIFTER I ALT

KONTORTOKATEUDGIFTER

200 Lokaleleje

400 El

500 Vand & varme

600 Alarm & redningsmateriel

700 Rengøring mv.

720 Diverse lokaleomkostninger

730 Reparation & vedligeholdelse

KONTORLOKATEUDG¡FTER I AtT

AFSKRIVNINGER PÅ DR¡FTSMIDTER

100 Kontorinventar mv.

300 Hardware og standard software

310 Andet lT udstyr og tilpasset software

AFSKRIVNINGÊR PA DRIFTSMIDLER I ALT

70

32

50

25

1.035

1.618

65

85

40

100

330

385

50

230

35

0

4.782

1.360

65

132

29

254

50

70

1.960

120

1.002

276

1.398

80

3B

60

0

1.040

2.637

65

90

65

80

759

385

40

258

35

0

6.106

981

46

100

26

200

440

60

1.853

170

1.100

680

1.950

4 514

51s5

'iì,r.{i,{ct, ilío¡rj

''lii, llúill
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6

7

521

530

603

532

39

79

118

44

84

128

29.263

-3.524

-400

-2.160

-1.430

21.749

2.482

REVISION

Revision af årsregnskab

Anden revision

REVISION I AtT

OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNI NG ER

530 Bruttoadministrationsomkostninger

602 Lovmæssige gebyrer

605 Byggesagshonorar, nybyggeri

606 Byggesagsadministration

601 lndtægter på anden administration

NETTOAÞMI NISTRATIONSU DG ¡ FT VEDRøRENDE

AFDEIINGER I DRIFT

Per lejemålsenhed

RENTE¡NDTÆGTER

310 Obligationer

RENÎE¡NDTÆGTER I AtT

RENTEUDGIFTER

500 Kurstab

800 Andre renter

RENTEUDGIFTER I AtT

NETTORENTEINDTÆGT

Nettorenteindtægt per lejemålsenhed

EKSTRAORDINÆRE U DGIFTER

100 Ekstraordinære udgifter

200 Korrektioner tidligere år

500 Tilbagebetaling til medlemmerne
_-s'rR¡{ötD 

f MËnË- ûÞGlFrËFtãtî

ruW

18

33.375

-3.332

-400

-2.160

-'1.301

26.182

2.988

I
0

0

113

1 13'

0

0

0

0

0

0

o

113

9 541

00
00
00
Õ- '- - --l

{lll 
j.} (:\Yi(; LrJ itii)j

lrlLljlir.tt;ì:,lt l.1ilrjltlr,il:ìÌi'

'.{oiÍlt¡i :r.T¡)ilfe;
l l(r)l ñ lt l(o)

'. l,; lln'' '
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- 1O 60I ADMINISTRATIONSBIDRAG

ADMINISTRATION

Postfu n ktionærern es Andels- Boli gf oreni n g

B rønd byernes Andelsboli gf orenin g

Boligselskabet Hjem

Boligforeningen Hvidovrebo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Lægeforenin gens Boli ger

FSB Gladsaxe

Øresu n dskollegiet

Anden administration

ADMINISTRATION I ALT 25.550.707

3.295.052

9.921

1.807

1.O71

2.175

3.939

1.242

2.400

1.039

1.301

24.895

'!.383

395

0

25

100

25

400

2.328

27.223

520

2.799

0

0

13

50

3.382

7.018

1.311

759

1.5æ

4.069

880

1.740

1.104

1.430

19.875

1.467

442

0

701

100

124

557

3.391

23.266

TILLÆGSYDELSER

Forbru gsreg nskaber

Vaskeriopkrævning

Lån ekonverteri nger

lT-support

Kollektiv råderet

Kopiering og forsendelser

Teknisk og sædig rådgivning

TILLÆGSYDETSER I ALT

ADMINISTRATIONSBIDRAG I ALT

11 602 LOVMÆSSIGEGEBYRERMV.

030 Restancegebyr

040 Ventelistegebyr

055 Antennegebyr pakkeskift

080 Frivilligt forlig, gebyr

110 Erhvervslejemål

1 10 Antenneregnskabsgebyr

LOVMÆSSIGE GEBYRER MV.I AtT

533

2.643

0

0

55

293

3.524

¡ 11^l i. i i I (( i::. I ¡7,i l, I t i1,¡r{r}o;.i i<l li.,

'.4i:\'r!/i!: l', | | : :: l;!
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72 611

Noter til balancen

EKSTRAORD¡NÆRE INDTÆGTER

Uidentif icerede i ndbetalinger

Korrektion tidligere år

Tilskud fra arbejdskapitalen

EKSTRAORDIN^ÆRE INDTÆGTER I ALT

0

0

0

0

0

0

0

13 702

51s

INVENTAR

Afskrives over 5 år

Anskaffelsessum:

Saldo pr. l.januar

Afsluttede afskrivni n ger

Tilgang

INVENTARI ALT

AKKU MU LERÊDE AFSKRIVNI NG ER

Saldo pr. l.januar

Afsluttede afskrivni n ger

Arets afskrivning

AKKUMU TEREDE AFSKRIVNINGER I ALT

BOGFøRT VÆRDI PR.3I. DECEMBER

537.691

375.571

485

-114

29

400

303

-114

80

268

132'tl(?\112.1s,
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14 IT UDSTYR

HARD- 8¿ SOFTWARE

Afskrives over 3 år

Anskaffelsessum:

Saldo pr. l.januar

Af sluttede afskrivn in ger

Tilgang

HARD-&SOFTWAREIIATT

AKKU MU TEREDE AFS KR¡VNI NG ER

Saldo pr. l.januar

Af sluttede af skrivnin ger

Arets afskrivning

AKKU MU TEREDE AFSKRIVNINGER I AtT

BOGFøRT VÆRDI PR. 31. DECEMBER

ANDET IT OG TILPASSEÍ SOFTWARE

Afskrives over 5 år

Anskaffelsessum:

Saldo pr. l.januar

Tilgang

ANDET IT OG TILPASSET SOFTWARE I ALT

AKKU MUTEREDE AFSKRIVNINGER

Saldo pr. l.januar

Arets afskrivning

AKKU MU LEREDE AFSKRIVNING ER I AtT

BOGFøRT VÆRDI PR. 31. DECEMBER

SAMLET IT-UDSWR PR.3I DECEMBER

515

515

1.656.163

1.213.842

2.029.609

1.190.152

3.361

-2.267

778

1.872

2.795

-2.267

624

1.152

720

1.086

801

1.887

407

377

7U

1.102

1.822

tl il! ,i le]ttuj

'¿f1û rllli,'l

"i";r" ÚJ!i'11

,/:(:'i,.),:lt;?\t

') Jl,:,{t;,t\;tt il

'itt,ç:.',::21ttt'.
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Side L7
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16

17

18

726 ANDRET¡LGODEHAVENDER

Depositu m Stationsparken

Andre tilgodehavender

ANDRE TITGODEHAVENDER I ALT

737 VÆRDIPAPIRER

Nykredit lnvest Almen Bolig Mellemlange obligationer

1 56.978 stk.

VÆRDIPAPIRER I AtT

732 TIKVIDE BEHOLDNINGER

Nykredit

Danske Bank

Nordea

Mastercard

L¡KVIDE BEHOTÞNINGER I ALT

8OI MEDTEMSINDSKUD I FI\09

Medlemsindskud erfastsat til kr. 50 pr. lejemålsenhed

på indtrædelsestidspu n ktet. Der foreta ges i kke

løbende regulering.

Postf u n ktionærern es Andels- Bol i gforen i n g

B rønd byernes An delsboli gforen in g

Boligselskabet Hjem

Boligforeningen Hvidovrebo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforenin g

Lægeforenin gens Boliger

FSB Gladsaxe

Øresu ndskollegiet

MEDLEMSINDSKUD ¡ FAOgI AtT

469

2.430

2.899

15.786

15.786

4

4.064

5

-16

4.058

156

31

17

37

68

0

41

51

401



Side L8

19

20

27

805 ARBE'DSKAPITAL

1. Primosaldo

Tilgang:

2. Ärets overskud

702

704

704

827

830

18.578.676

17.594

578

18.171

0

18.171

Afgang:

Tilskud fra arbejdskapitalen

ARBUDSKAPITAI ¡ ALT

Saldo ultimo opdelt:

Bunden del:

8. Finansiering af inventar

8. Finansiering af hardware og standard software

9. Finansiering af andet lT udstyr og tilpasset software

8. Hensættelse, udvikling af FA09

Bunden del i alt

Disponibel del

ARBE'DSKAPITAL I AIT

HENSÆTTELSER

Ku nst

HENSÆTTEISER I ALT

ANDEN KORTFRISTET GÆtD

Moms

ATP

Lønsumsafgift

Feriepenge

Øvrige

ANDEN ¡(ORTFRISTET GÆtD I AI.T

132

720

1.102

250

2.2U

15.968

18.171

'1.028

29

303

7

17

1.384
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Medlemmer

FAO9

2.962.3s0

407.181

Postfu n ktionærernes Andels- Boligforening

Brøndbyernes Andelsboligforenin g

Boligselskabet Hjem

Boligforenin gen Hvidovrebo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforen in g

Lægeforen ingens Boliger

FSB Gladsaxe

Øresundskoll

1.230.489

224.269

130.569

265.478

479.696

15'].327

292.506'

192.015

|l rvr i,tl I i,r ¡ rt l"J r(g l';r ¡j !l{,1 r"l ¡ I ro)rr.r ß-l t.1r ñ lj{,j i j ll lrqfiirt L¿Jl,
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Ledelsens påtegn¡ng

Administrationsorgan¡sationens årsregnskab fremlægges hermed til godkendelse og giver efter

vores opfattelse et retvisende billede af administrationsorganisationens økonomiske stilling.

Glostrup, den 21. marts 2019

Lu

Adm. direktør
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Ad min istrationsorga n isationens påtegn ing

Foranstående årsregnskab harværet forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse

Glostrup, den 21. marts 2019

";
¿Z4r¿7éa^-'

Nikolaj Jørgensen

formand

¿*(;"/+

Palle Christensen

Alexander

k And el

N¡ Kri
J^"Cor(r:

Jens Corfitzen
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Øverste myndigheds påtegning

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Glostrup, den 6.juni 2019

Ni en

Dirig formand
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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 2018, der omfatter hoved- og nøgletal 2078-2014, resultatopg6relse,

balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

administrationsorganisationers regnskabsaflæggelse.

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

administrationsorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2018 samt

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

december 2018 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 internalionale 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.

FREMHÆVELSE AF FORHOLÐ VEDRøRENDE REVISIONEN

Administrationsorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og

driftsbekendtgørelsens krav til almene administrationsorganisationers regnskabsaflæggelse

medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen

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

Administrationsorganisationen har derudover medtaget opgørelse af pengestrøm. Pengestrømmen

har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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LEDELsENs ANsvAR roR ÅnsnecNsKABET

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 hgj grad af sil<kerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning

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

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

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

revisionsinstruks for almene administrationsorganisationer, altid vil afdække væsentlig

fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og

kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet

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

årsregnskabet.

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

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

revisionsinstruks for almene administrationsorganisationer, foretager vì faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Ë

g

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 vaesentlig 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 administrat¡onsorganisationens interne kontrol.
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e

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 drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er vaesentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

administratlonsorganisationens evne t¡l 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 l<an dog medfpre, at

administrationsorganisationen ikke laengere kan fortsætte driften.

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

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder

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

UDTALELSE OM LEÐETSESBERETNING

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 slkkerhed 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 henhold t¡l anden lovgivning og Qvrig regulering

UDTALELSE OM' URI DISK.KRITISK REVIS¡ON OG FORVATTNI NGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositiorrer, 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 skyldi6e økonomiske hensyn ved forvaltningen af de

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

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

produktivítet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar itt gennemføre juridisk-kritisk

revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstenlrnelse med standarderne for

offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for cle

udvalgte emner, om de unclersøgte dispos¡t¡oner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overenssternmelse 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

systetner, 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

benrærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen viesentlige kritiske benrærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 21. marts 2019

Ri Statsautorise ret Revisìonsaktieselskab

cvR 53 37 19 L4

Lars Rasmussen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28631
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Spørgeskema 2018

Spgrgeskema 2OL8

Almen administrationsorganisation

Administrationsorganisationsnummer 8037

FA09

Stationsparke n 24, 2. th.

2600 Glostrup

Telefon 43420222

Tilsynsførende kommune

Kommunenummer 161

Glostrup Kommune

Rådhusparken 2

2600 Glostrup

Telefon 432361A0

SPøRGSMÅL TI L ADM I N ISTRATI ONSORGAN ISATIO N 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. investeringer (herunder projekteringsudgift er)?

b. udestående fordringer, herunder udlån og/eller

garantistillelse til afdelinger?

c. Løbende retssager?

d. pantsætninger, kautions- og garanti-

forpligtelser, leje- og I easingkontrakter eller

andre væsentlige økonomiske forpllgtelser?

e. andre forhold?

Ja Nej lrrelevant

t.

X

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X
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Spørgeskema 2AL8

spøRGsMÅL Tr L ADM r N tsrRATt oNSoRGAN tsATto N EN :

5 Er der anvendt midler af dispositionsfonden til

dækning af afdelingers tab som f6lge af

lejeledighed?

6' Er forfaldne ydelser betalt for sent?

Ja Nei lrrelevant

X

X

7 Giver bedømmelsen af

administrationsorganisationens soliditet og

likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld

sikkerhed for opfyldelsen af

administrationsorganisationens forpligtelser?

Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet

begivenheder af betydning for bedømmelsen af

økonomien?

Glostrup, den 21. marts 2019

8.

X

X

FAO9

ussen

Adm. direktør

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM SPøRGESKEMAET:

Til Glostrup Kommune og øverste myndighed i FA09

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt medfølgende spørgeskema for den

almene administrationsorganisation FA09 for regnskabsåret 2018 er udarbejdet efter lov om

almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

skemabesvarelse. Spprgeskemaet er besvaret på grundlag af den almene

administrationsorganisations årsregnskab for 2018, som vi har revideret.

Vores konklusion udtrykkes med hØj grad af sikkerhed
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Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Glostrup Kommune og øverste

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

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

LEDELSENS ANSVAR

Administrationsorganisationens ledelse har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet på

grundlag af den almene administrationsorganisations årsregnskab samt i overensstemmelse

med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers

skemabesvarelse.

REVISORS ANSVAR

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

ledelsen i alle væsentlige henseender har besvaret sp¿rgeskemaet 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 høi grad af sikkerhed for vores

konklusion.

Ri er underlagt international standard om kvalltetsstyring, 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 (Etlske regler for revisorer), der bygger på de

grundlæggende principper om ¡ntegritet, objekt¡v¡tet, 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 spørgeskemaet.
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Det er vores opfattelse, at spÉrgeskemaet i alle væsentlige henseender er besvaret i

overensstemmelse med oplysningerne i den almene adminlstrationsorganisations

årsregnskab for 2018 samt i overensstemmelse med lov om almene boliger og

driftsbekendtBørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse.

København, den 21. marts 2019

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 ?7 t9 L4

Lars Rasmussen

statsautoriseret revi sor

MNE-nr. mne28631
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Su pplerende beretninger

FA09s Ledelsesrapport 2Ot8 - Se bilag A.
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Konta ktoplysn inger

Lone Lund-Rasmussen

Administrerende direktør

Tlf. 43 46 09 40

llr@fa09.dk

Henrik Meyer Rasmussen

Økonomichef

Tal. 43 46 09 7s

hra@fa09.dk

Kasper Nørballe

Dlrektør

Tfi.43 46 09 62

knb@fa09.dk
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FA09 - Firmaoplysninger

FAO9

Stationsparken 24, 2. lh.
2600 Glostrup

Tll.43 420222

Fax 31 95 33 16

Cvr 31 95 33 16

www.fa09.dk
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