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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Frede-
riksberg Erhvervsforening. 

 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.  

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 
Frederiksberg C, den 22/3 2021 

 
 
 
Bestyrelse 

 
 
 
 
Christian Jensen 
Formand  
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Lars Christian Jilsø 
  
  
  

Marc Zangrando 
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 Frederiksberg Erhvervsforening 

 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

     

  

 

 4 

Til medlemmerne af Frederiksberg Erhvervsforening 
Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksberg Erhvervsforening for perioden 1. januar - 31. december 2020, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter års-
regnskabsloven. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
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 revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med in-
ternationale 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. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at ud-
arbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 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 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 internatio-
nale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinforma-
tion, når sådan findes. Fejlinformation 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes be-
svigelser 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 fejlinforma-
tion 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 forenin-
gens interne kontrol. 
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• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige 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 begiven-
heder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 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 årsregnska-
bet 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 medføre, at foreningen 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 revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen. 

 
Brøndby, den 22/3 2021 

 
  

TimeVision 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr.: 38267132 

 
 
 
 
Lars Steinbach 
Registreret revisor 
mne18599 
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Foreningen Frederiksberg Erhvervsforening 
Gl. Kongevej 163 
1850  Frederiksberg C 

    
  Telefon: 70 27  3 332 
    
  CVR-nr: 73 95 32 19 
    
Bestyrelse Christian Jensen, formand 

 Tonny Rårup Lauritsen 

 Lars Christian Jilsø 

 Marc Zangrando 

 Malene Højgaard Katz 

 Annette Algren Finseth 

  
Revisor TimeVision 

 Godkendt Revisionspartnerselskab 

 Park Allé 295, 2. sal 

 2605 Brøndby 
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GENERELT 
Årsregnskabet for Frederiksberg Erhvervsforening, for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse B.  

 
Årsregnskabet for Frederiksberg Erhvervsforening, for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for regnskabsklasse A. 

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

 
Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørel-
sen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte 
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indreg-
net i resultatopgørelsen. 

 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 
RESULTATOPGØRELSEN 
Nettoomsætning 
Kontingenter fra foreningens medlemmer vedrørende regnskabsperioden indregnes i nettoomsætningen. 

 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, mv. 

 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til forenin-
gens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Fi-
nansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede 
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 
af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele ind-
tægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 
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BALANCEN 

 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår. 

 
Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 
   

 



 Frederiksberg Erhvervsforening 

 RESULTATOPGØRELSE 

 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020    

   

 2020 2019 

 DKK DKK 

 

 9 

 1 Nettoomsætning  355.640 373.703 
     

   DÆKNINGSBIDRAG  355.640 373.703 

   

 2 Personaleomkostninger  0 -197 

 3 Salgsomkostninger  -19.314 -45.571 

 4 Administrationsomkostninger  -158.042 -93.475 

 5 Øvrige kapacitetsomkostninger  107.452 54.062 
     

 KAPACITETSOMKOSTNINGER  -69.904 -85.181 
     

 DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER  285.736 288.522 

   

 6 Projekter  -266.982 -273.209 
     

 DRIFTSRESULTAT FØR RENTER  18.754 15.313 

   

 7 Andre finansielle indtægter  90 0 

 8 Andre finansielle omkostninger  -1.562 -1.606 
     

 RESULTAT FØR SKAT  17.282 13.707 
     

 RESULTAT  17.282 13.707      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat  17.282 13.707 
     

 DISPONERET I ALT  17.282 13.707      
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 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  0 31.814 

   Andre tilgodehavender  0 49.926 

   Periodeafgrænsningsposter  0 12.116 
     

 Tilgodehavender  0 93.856 
     

 10 Likvide beholdninger  632.108 240.471 
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER  632.108 334.327 
     

   

 AKTIVER  632.108 334.327      
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   Overført resultat  317.363 300.080 
     

   EGENKAPITAL  317.363 300.080 
     

   

 11 Leverandører af varer og tjenesteydelser  304.941 34.248 

 12 Anden gæld  9.804 -1 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser  314.745 34.247 
     

   GÆLDSFORPLIGTELSER  314.745 34.247 
     

   

 PASSIVER  632.108 334.327      

   

 13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  

 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
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 1 Nettoomsætning  

 Kontingent  354.040 373.703 

 Andre indtægter  1.600 0 
     

 Nettoomsætning i alt  355.640 373.703      

   

 2 Personaleomkostninger  

 Gager  13.969 0 

 Feriepenge  0 120.000 

 ATP-bidrag  95 -852 

 AER-bidrag  0 161 

 Personaleomkostninger  0 1.563 

 Lønallokering til projekter  -14.064 -120.675 
     

 Personaleomkostninger i alt  0 197      

   

 3 Salgsomkostninger  

 Restaurationsbesøg  0 3.033 

 Gaver og blomster  385 4.000 

 Annoncer  27.778 160.503 

 Konsulentbistand  37.500 15.490 

 Møder eksterne  5.288 960 

 Medlemsmøder  0 1.000 

 Netværk og konferencer  2.395 0 

 Generalforsamling  3.906 17.193 

 Allokering til projekter  -57.938 -156.608 
     

 Salgsomkostninger i alt  19.314 45.571      

   

 4 Administrationsomkostninger  

 Kontorartikler/tryksager  0 32 

 EDB-omkostninger  19.778 19.758 

 Revisorhonorar  10.500 10.000 

 Ekstern konsulent  6.260 16.869 

 Sekretariatshjælp  35.550 24.975 

 Forsikringer  8.686 4.576 

 Andre omkostninger  77.268 17.265 
     

 Administrationsomkostninger i alt  158.042 93.475      
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 5 Øvrige kapacitetsomkostninger  

 Konstateret tab på debitorer  44.351 47.020 

 Kassedifferencer u/moms  -37 0 

 Omkostallokering til projekter  -151.766 -101.082 
     

 Øvrige kapacitetsomkostninger i alt  -107.452 -54.062      

  

 6 Projekter  

  

 Frederiks Jul 

 Udgifter  0 -2.080 
     

 Frederiks Jul i alt  0 -2.080      

  

 Frederiksbergdage 

 Øvrige indtægter  60.000 250.175 

 Udgifter  -61.800 -233.962 

 Andel løn og drift  0 -33.500 
     

 Frederiksberg dage i alt  -1.800 -17.287      

 

 Visit Frederiksberg     

 Indtægter  4.850 20.240 

 Udgifter  -68.054 --2.487 

 Andel løn og drift  -85.439 -76.746 
     

 Visit Frederiksberg i alt  -148.643 -58.993      

 

 Gadezoner 

 Indtægter  58.197 0 

 Udgifter  -7.200 -45.346 

 Andel løn og drift  -71.375 -76.746  
     

 Gadezoner i alt  -20.378 -122.092      

 

 Erhvervsnetværk 

 Indtægter  53.049 30.923 

 Udgifter  -77.835 -26.934 

 Andel løn og drift  -71.375 -76.746 
     

 Erhvervsnetværk i alt  -96.161 -72.757      
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 Projekter i alt  -266.982 -273.209      

 

 

 

 7 Andre finansielle indtægter  

 Renteindtægter, pengeinstitutter  90 0 
     

 Andre finansielle indtægter i alt  90 0      

   

 8 Andre finansielle omkostninger  

 Gebyrer u/moms  7.223 6.936 

 Renter, ej skattemæssigt fradrag  -1.240 43 

 Allokering til projekter  -4.421 -5.373 
     

 Andre finansielle omkostninger i alt  1.562 1.606      

   

 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  24.559 55.318 

 Uidenticeret indbetaling  -4.000 0 

 Hensat til forventet tab, tilgodehavender uden skattefradrag  -20.559 -23.504 
     

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt  0 31.814      
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 10 Likvide beholdninger  

 Danske Bank 10747147 drift  571.626 183.888 

 Danske Bank 10747171 jul  3.907 786 

 Danske Bank 10747163 Gl. FIK  32.624 19.511 

 Danske Bank 10760550 Guldberg  351 12.776 

 Danske Bank 10747155 jubilæum  7.939 7.939 

 Spar Nord 9811 0005822386  10.819 10.819 

 Spar Nord 9811 0005822378  4.842 4.752 
     

 Likvide beholdninger i alt  632.108 240.471      

   

 11 Leverandører af varer og tjenesteydelser  

 Kreditorer  5.635 13.860 

 Gavekort  1.081 10.388 

 Mellemregning Courier  12.700 0 

 Skyldige omkostninger  285.525 10.000 
     

 Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  304.941 34.248      

   

 12 Anden gæld  

 Moms og afgifter  4.115 -1 

 Skyldig A-skat mv.  4.692 0 

 Skyldig ATP  95 0 

 Skyldige feriepenge  902 0 
     

 Anden gæld i alt  9.804 -1      

   

 13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  

Ingen. 
   

 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

Ingen. 
   

 




