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Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for
Foreningen Haandarbejdets Fremme.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er det interne årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt
regnskabspraksis.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

København K, den 16. maj 2022

Bestyrelse

Anita Jørgensen

Pia Matthiessen

Else Toft

Formand

Næstformand

Kasserer

Karen Sinning

Helle Lippert

Laila Glienke

Inge Bonne Andersen

Tine Wessel

Inger Beck
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors erklæring

Til ledelsen i Foreningen Haandarbejdets Fremme
Konklusion
Vi har revideret det interne årsregnskab for Foreningen Haandarbejdets Fremme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab for Foreningen Haandarbejdets Fremme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den
regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".
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 det interne årsregnskab”. Vi er uafhængige af
foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA 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 i det interne årsregnskab - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henviser til det interne årsregnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab er udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Det interne årsregnskab kan
derfor være uegnet til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 det
interne årsregnskab 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.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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, 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 det interne årsregnskab.
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 det interne årsregnskab, 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 foreningens interne kontrol.



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



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi
i vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne årsregnskab 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

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 ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors erklæring

Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det
interne årsregnskab. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Padborg, den 16. maj 2022

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18 06 16 35

Claus Thomsen
Statsaut. revisor
mne19744
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Foreningsoplysninger

Foreningen

Foreningen Haandarbejdets Fremme
Niels Hemmingsengade G 10, 3. sal
1153 København K

Bestyrelse

CVR-nr.:

19 84 71 79

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Anita Jørgensen, Formand
Pia Matthiessen, Næstformand
Else Toft, Kasserer
Karen Sinning
Helle Lippert
Laila Glienke
Inge Bonne Andersen
Tine Wessel
Inger Beck

Revision

Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Torvegade 6
6330 Padborg
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningen hovedaktivitet er at støtte danske håndarbejde og kunsthåndværk.
Usædvanlige forhold
Da foreningen ikke på samme måde som en lang række andre virksomheder i Danmark har været ramt af
nedlukning mv., er den finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2021 ikke væsentligt påvirket af
konsekvenserne af coronakrisen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør 21.285 kr. mod 53 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Egenkapital udgør pr. 31. december 2021 t.kr. 510.
Den forventede udvikling
Den økonomiske udvikling i 2022 vil i væsentlig grad afhænge af typen og omfanget af de restriktioner,
som myndighederne i Danmark opretholder eller indfører for at imødegå udbredelsen af coronavirussen.
Bestyrelsen forventer, at foreningen ikke vil blive omfattet af nedlukning mv., hvorfor det er bestyrelsens
forventning, at foreningens finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2022 ikke vil blive væsentligt
påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.
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Anvendt regnskabspraksis

Den interne årsrapport for Foreningen Haandarbejdets Fremme er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om
en intern årsrapport.
Den interne årsrapport er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger.
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 første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Kontingentindtægter indtægtføres i det omfang de vedrører regnskabsperioden.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Broderier og mønste m.v., varemærkerettigheder og licens og kartotek måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Broderier og mønstre m.v.
Varemærkerettigheder
Licens og kartotek
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Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger (Årets korssting) måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef
terfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi. Hvor opfyldelsen af forpligtelsen
tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
2021
kr.

2020
t.kr.

Nettoomsætning

396.295

396

Bruttoresultat

396.295

396

-28.318
-14.182
-147.336
-18.364
-79.542
-78.926

-19
-14
-148
-19
-44
-90

Resultat før afskrivninger

29.627

62

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle omkostninger

-7.909
-433

-9
0

Årets resultat

21.285

53

Overføres til overført resultat
Overføres til øvrige reserver

21.285
0

33
20

Disponeret i alt

21.285

53

Note
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Royalty og designs mv.
Bestyrelsen
Medlemsblade
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Årets korssting

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
2021
kr.

2020
t.kr.

21.000

21

0
14.000

8
14

35.000

43

Deposita

2.398

2

Finansielle anlægsaktiver i alt

2.398

2

37.398

45

Fremstillede varer og handelsvarer

18.733

10

Varebeholdninger i alt

18.733

10

60.815
4.588
2.037

28
0
0

Tilgodehavender i alt

67.440

28

14 Likvide beholdninger

507.283

547

Omsætningsaktiver i alt

593.456

585

Aktiver i alt

630.854

630

Note
Anlægsaktiver
10 Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende
rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter
10 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt
lignende rettigheder
10 Licens og kartotek
Immaterielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
12 Andre tilgodehavender
13 Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december
Passiver
2021
kr.

2020
t.kr.

509.980

489

509.980

489

16 Andre hensatte forpligtelser

60.000

60

Hensatte forpligtelser i alt

60.000

60

30.625
29.299
950

51
30
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

60.874

81

Gældsforpligtelser i alt

60.874

81

630.854

630

Note
Egenkapital
15 Egenkapital
Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder
17 Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Passiver i alt

18 Eventualposter
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Noter

1.

157
142
94
0
1
2
0

396.295

396

15.200
2.000
7.960
163
2.995

8
3
8
0
0

28.318

19

1.547
12.635

2
12

14.182

14

12.000
100.972
36.164
-1.800

12
99
39
-2

147.336

148

Bestyrelsen
Gaver og blomster
Bestyrelses- og udvalgsmøde samt transport

4.

164.751
152.080
76.680
-347
350
2.400
381

Royalty og designs mv.
Designerhonorar
Patent
Royalty
Montering designs
Udflugt sydamer

3.

2020
t.kr.

Nettoomsætning
Kontingentindtægter
Licensindtægter
Salg af årets korssting
Udflugter, netto
Kurser
Salg af HF nåle
Salg af blade

2.

2021
kr.

Medlemsblade
Oversættelse
Trykningsudgifter
Udsendelse af blade
Salg af annoncer
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Noter

5.

15
4

18.364

19

4.345
4.266
2.400
10.709
17.349
21.875
13.290
5.308

1
3
3
8
16
0
13
0

79.542

44

24.000
50.989
9.868
-18.733
12.802

25
51
12
-10
12

78.926

90

7.909

9

7.909

9

79
354

0
0

433

0

Årets korssting
Honorar
Trykning
Lagerværdi pr. 1. januar
Lagerværdi pr. 31. december
Opsyning, oversættelse og fotograf m.v.

8.

14.768
3.596

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Edb-omkostninger
Mindre nyanskaffelser
Porto og gebyrer
Revisorhonorar, Sønderjyllands Revision
Advokat
Forsikringer
Generalforsamling

7.

2020
t.kr.

Lokaleomkostninger
Husleje
Varme, el og serviceudgifter

6.

2021
kr.

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på varemærkerettigheder

9.

Øvrige finansielle omkostninger
Valutakursdifferencer
Ikke-fradragsberettigede renter
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Noter
10.

Immaterielle anlægsaktiver
Broderier og
mønstre mv.
kr.

Varemærkeret
tigheder
kr.

Licens og
kartotek
kr.

Kostpris 1. januar 2021

105.000

174.227

70.000

Kostpris 31. december 2021

105.000

174.227

70.000

84.000

166.318

56.000

0

7.909

0

84.000

174.227

56.000

21.000

0

14.000

31/12 2021
kr.

31/12 2020
t.kr.

60.815

28

60.815

28

4.588

0

4.588

0

2.037

0

2.037

0

507.283

547

507.283

547

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31. december
2021

11.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

12.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms

13.

Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte omkostninger Årets korssting

14.

Likvide beholdninger
Danske Bank, kto. nr. 4865196032
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Noter

15.

456
33

509.980

489

60.000

60

60.000

60

0
14.400
14.899

2
14
14

29.299

30

Anden gæld
Skyldig moms
Skyldige omkostninger
Hensat til royalty

18.

488.695
21.285

Andre hensatte forpligtelser
Hensat til senere synliggørelse af foreningen

17.

31/12 2020
t.kr.

Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2021
Årets resultat

16.

31/12 2021
kr.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Der er indgået lejekontrakt vedrørende lokaler med 3 måneders opsigelse. Lejeforpligtelsen udgør ca.
3 t.kr.
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