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Administrator- og bestyrelsespåtegning

Administrator og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for E/F Frøbels Allé 1- 
7/Ewaldsensvej 8-12.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og dansk 
regnskabspraksis for foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat..

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde
ringen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 8. april 2020

Administrator

Cobblestone A/S
Administrator

Bestyrelse

Peter L. Madsen Jesper Kromann-Larsen Beatrix Meisner
bestyrelsesformand

Constance Ulff-Møller Casper Aagaard Madsen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk 
regnskabspraksis for foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og 
dansk regnskabspraksis for foreninger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi
sionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 
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 grund
lag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde 
regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet 
fonnål.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 medtaget det af generalforsamlings godkendte resultatbudget for 1. januar - 
31. december 2019. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens og administrators ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bille
de i overensstemmelse med med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for 
foreninger. Bestyrelsen og administrator har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen og 
administrator anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen og administrator ansvarlig for at vurdere foreningens ev
ne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen og admini
strator enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma- 
tion, 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 Dan
mark, 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 en
keltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugeme 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Hemdover:

• Identificerer 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, doku
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu
sion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen og administrator, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen og admi
nistrator har udarbejdet, er rimelige.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Konkluderer vi, om bestyrelsen og administrators udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisions
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik
kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusi
oner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte 
driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note- 
oplysningeme, 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 place
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 8. april 2020

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 15 91 56 41

Henrik Wulff Jørgensen
statsautoriseret revisor 
mne8201
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F oreningsop lysninger

Foreningen E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 
Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12
2000 Frederiksberg

Bestyrelse

CVR-nr.: 75 03 41 13
Etableret: 27. september 1971
Regnskabsår: 1. j anuar -31. december

Peter L. Madsen, bestyrelsesformand 
Jesper Kromann-Larsen
Beatrix Meisner
Constance Ulff-Møller
Casper Aagaard Madsen

Administrator Cobblestone A/S
Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby

Revisor Christensen Kjæmlff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 er aflagt i overensstemmelse med 
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Fonnålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden 
og vise, om de budgetterede og hos ejerne opkrævede fællesbidrag er tilstrækkelige.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i 
forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede fællesbidrag i henhold til budget har været til
strækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter.

Indtægter
Fællesbidrag vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Indtægter fra vaskeri m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte 
indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Forslag til resultatdisponering
Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, henm- 
der eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver”, f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidi
ge vedligeholdelsesomkostninger og Grundfond. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv.” 
er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt det opkrævede fællesbidrag er tilstrækkelig til 
at dække foreningens omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter er indregnet under aktiver og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter
følgende regnskabsår.



Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital
"Overført resultat mv.” indeholder akkumuleret resultat samt resterende overførsel af årets resultat.

Under "andre reserver” indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt Grandfond mv. i over
ensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning.

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019 Budget 2019 
(ej revideret)

2018

Fællesbidrag 950.063 950.000 950.067
Opkrævet til Grundfond 200.700 0 200.700
Vaskeriindtægter 35.746 50.000 20.445

1 Øvrige indtægter 339 0 7.439

Indtægter i alt 1.186.848 1.000.000 1.178.651

Løn til bestyrelsesformand -12.000 -12.000 -12.000
2 Forsikringer og abonnementer -95.415 -115.600 -108.579
3 Forbrugsafgifter -135.533 -137.500 -140.792
4 Renholdelse -236.100 -279.000 -239.212
5 Vedligeholdelse, løbende -207.282 -240.000 -140.011
6 Administrationsomkostninger -170.497 -206.500 -250.308
7 Øvrige forenmgsomkostninger -15.570 -9.400 -9.400

Omkostninger i alt -872.397 -1.000.000 -900.302

Årets resultat

Årets resultat fordeles således:

314.451 0 278.349

Overført til "Grundfond" 200.700 0 200.700
Overført til "Reserver til vaskeri" 0 0 5.000
Overført restandel af årets resultat 113.751 0 72.649

Ialt 314.451 0 278.349
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019 2018

Anlægsaktiver

8 Fælleslån 376.682 490.427
Finansielle anlægsaktiver i alt 376.682 490.427

Anlægsaktiver i alt 376.682 490.427

Omsætningsaktiver

Restancer 0 6.177
9 Andre tilgodehavender 28.352 7.980
10 Periodeafgrænsningsposter 133.391 125.172

Tilgodehavender i alt 161.743 139.329

11 Likvide beholdninger 4.509.637 2.016.168

Omsætningsaktiver i alt 4.671.380 2.155.497

Aktiver i alt 5.048.062 2.645.924

9



Balance 31. december

Passiver

Note 2019 2018

Egenkapital

12 Overført resultat 710.970 592.219
Egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver 710.970 592.219

13 Reserveret til vaskeri 23.268 28.268
14 Reserveret til Grundfond 1.203.681 1.243.050

Andre reserver 1.226.949 1.271.318

Egenkapital i alt 1.937.919 1.863.537

Gældsforpligtelser

15 Gæld til pengeinstitutter 361.197 469.702
Langfristede gældsforpligtelser i alt 361.197 469.702

Garanti indbetalt vedr. salg af loftareal 2.350.000 0
Forudbetalt fællesbidrag 14.261 0

16 Vameregnskab 130.372 66.059
17 Vandregnskab 66.160 43.106
18 Antenneregnskab 1.283 521
19 Anden gæld 186.870 201.689
20 Periodeafgrænsningsposter 0 1.310

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.748.946 312.685

Gældsforpligtelser i alt 3.110.143 782.387

Passiver i alt 5.048.062 2.645.924

22 Beregning af andelsværdi



Noter

2019 Budget 2019 2018
(ej revideret)

Øvrige indtægter

Restancer mv. indtægtsført 339 0 7.439

339 0 7.439

Forsikringer og abonnementer

Forsikringer 92.209 95.000 90.276
Abonnementer 3.206 20.600 18.303

95.415 115.600 108.579 -

Forbrugsafgifter

0
c
's

u0

Renovation 113.472 113.500 113.472 c

Elforbrug fællesarealer 22.061 24.000 23.717 S
Diverse 0 0 3.603

E

135.533 137.500 140.792
V
u

Renholdelse

y

1
l

Viceværtservice 217.964 230.000 200.488
7

<
Vinduespolering 0 0 3.900 i

<
Diverse 1.555 5.000 801
Snerydning 10.444 21.000 20.014
Haveanlæg 3.989 23.000 8.482
Bortkørsel af affald 2.148 0 5.527

236.100 279.000 239.212

Vedligeholdelse, løbende

Drift af vaskeri 18.778 25.000 22.737
Varmeanlæg 13.639 0 17.263
Maler 0 0 7.564
Elektriker 68.231 50.000 5.645
Murer 0 0 10.625
Tømrer 0 0 4.346
WS 27.567 0 39.384
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Noter

5. Vedligeholdelse, løbende (fortsat)
Overført fra foregående side
Varmemåler
Låseservice
Småanskaffelser
Kloakarbejde
Gårdsplads og vej
Container
Vinduer/yderdøre
Vedligeholdelse, løbende, budgetteret

6. Administrationsomkostninger

Administrationshonorar 
Udarbejdelse og revision af årsrapport 
Administrationshonorar øvrige 
Advokathonorar 
Varmeregnskabshonorar 
Gebyrer m.v.
Porto
Kontorartikler
Generalforsamling og andre møder 
Bidrag til arrangementer 
Repræsentation 
Tilstandrapport 
Drift EDB
Vandregnskabshonorar

7. Øvrige foreningsomkostninger

Bestyrelseshonorar
Internet

2019 Budget 2019 2018
(ej revideret)

128.215 75.000 107.564
3.414 0 0
6.003 0 13.769
1.517 0 2.286

57.054 0 12.875
0 0 3.517

8.003 0 0
3.076 0 0

0 165.000 0

207.282 240.000 140.011

99.986 100.000 103.116
18.000 18.000 17.500

0 0 9.500
5.156 0 0

15.558 40.000 40.364
6.010 8.000 7.417
6.209 10.000 14.504

0 1.000 0
11.119 11.000 10.120

1.420 1.500 2.820
431 500 2.148

0 0 31.250
428 1.500 1.170

6.180 15.000 10.399

170.497 206.500 250.308

9.400 9.400 9.400
6.170 0 0

15.570 9.400 9.400
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Noter

8.

9.

10.

11.

31/12 2019 31/12 2018

Fælleslån

Saldo 1. januar 490.427 563.022
Indfrielser i året -67.228 -36.126
Betalte ydelser i året -66.943 -76.353
Betalte renter i året 20.384 39.884
Betalte gebyrer i året 42 0

376.682 490.427

Andre tilgodehavender

Fejlfinding på dørtelefonanlæg 0 7.980
Regulering, antenne 11.849 0
Afdragsordning 16.503 0

28.352 7.980

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt forsikring 26.379 22.594
Forudbetalt Falck abonnement 6.413 0
Forudbetalt vanneforbrug 46.025 41.665
Forudbetalt vandforbrug 11.250 10.695
Forudbetalt Electrolux vaskeri 6.100 6.000
Forudbetalt TDC 1.560 1.579
Forudbetalt YouSee 35.664 40.593
Periodisering af driftskonto 0 2.046

133.391 125.172

Likvide beholdninger

Nordea, driftskonto 1.834.641 1.689.872
Nordea, grundfond 324.996 326.296
Nordea, deponeringskonto 2.350.000 0

4.509.637 2.016.168
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Noter

31/12 2019 31/12 2018

12. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 597.219 519.570
Årets overførte overskud eller underskud 113.751 72.649

710.970 592.219

13. Reserveret til vaskeri

Reserveret 1. januar 23.268 66.932
Ifølge resultatdisponering 0 5.000
Anvendt i året 0 -43.664

23.268 28.268

14. Reserveret til Grundfond

Reserveret 1. januar 1.243.050 1.366.128
Ifølge resultatdisponering 200.700 200.700
Anvendt i året -240.069 -323.778

1.203.681 1.243.050

15. Gæld til pengeinstitutter

Alm. Brand Bank, opr. DKK 1.421.777,73 361.197 469.702

361.197 469.702

De af ejerforeningens medlemmer, der til enhver tid deltager i lånefinansieringen, hæfter personligt og 
solidarisk overfor Alm. Brand Bank A/S. Hæftelsen for det enkelte medlem er dog begrænset til 
medlemmets låneandel x 1,5.

16. Varmeregnskab

Indbetalt a conto
Fjernvarmeomkostning
Varmeafregning

211.996 180.240
-143.889 -132.871

62.265 18.690

130.372 66.059
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Noter

17. Vandregnskab

Indbetalt a conto
Vandoinkostninger
Vandafregning

18. Antenneregnskab

Indbetalt a conto
Antenneomkostninger
Antenneafregning

19. Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 
Bestyrelseshonorar 
Bestyrelseshonorar, sidste år 
Revisor 
Skyldigt udlæg
Mellemregning med administrator 
Elektricitet 
Diverse kreditorer 
Skyldig leverandør

20. Periodeafgrænsningsposter

Låneydelse

31/12 2019 31/12 2018

89.651 76.812
-56.252 -53.477
32.761 19.771

66.160 43.106

0 195.305
0 -201.321

1.283 6.537 0
1.283 521

u

LO

586 411
9.400 9.400 C

6.600 0 Cfu

18.000 17.500
0 11.000 “c

0 1.250 l
3.970 0 r

123.314 162.128 £
25.000 0 O

186.870 201.689

0 1.310

0 1.310
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