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Bestyrelsens underskrifter
Undertegnede har aflagt årsregnskab for Den faglige forening Håndværk og Design
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
samt foreningens vedtægter.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurdering af foreningens finansielle stilling.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Irene Egeskov Andersen
(formand)

Wisti W. Pedersen
(næstformand)

Henning Birk Andersen
(kasserer)

Trine Friis Petersen

Karsten Bjerregaard
(H&D-redaktør)

Pia-Vera Mølgaard
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Skjern, den 21. september 2020

Torben Grøn
Suppleant:
Birgit Pedersen

Vedtaget på foreningens generalforsamling, den 31/10 2020

_______________
Dirigent
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Revisionserklæring – interne revisorer

Vi har sammen med Håndværk og Design foreningens kasserer gennemgået budget- og regnskabstal mm. for
2019.
Det er de interne revisorers opgave at sammenholde årets tal med foreningens formål, handleplan og aktiviteter i øvrigt. Den tekniske revision ligger hos
revisionsfirmaet.

Generelt

Foreningen tilbyder fortsat studerende kontingent til reduceret pris.
Der er få studerende, der er medlemmer set i forhold til antal af studerende på uddannelserne. Foreningen har
svært ved at skabe kontakt til de studerende.
Revisorerne opfordrer bestyrelsen i samarbejde med lokalforeningerne til en målrettet indsats for at få kontakt med undervisere og studerende indenfor håndværk og design på alle niveauer.
Det fremgår af regnskabet, at bestyrelsen forsat har tilstræbt at begrænse udgifterne og fået bedre balance
mellem udgifter og indtægter.
Der er tegnet en erhvervsforsikring, som skal sikre foreningen i søgsmål mod foreningen, herunder lokalforeningerne, bestyrelsesmedlemmer og instruktører.
Den eksterne revisor har fra 2009 krævet dokumentation for udmeldelser. Vi har igen i 2019 kontrolleret
dokumentationen over udmeldte medlemmer og fundet dokumentationen i orden.

Lokalforeningerne
Vi kan konstatere at alle 8 lokalforeninger, nu er i gang.
Ifølge vedtægterne skal lokalforeningerne stille regnskabet til rådighed for generalforsamlingen. De interne
revisorer har set regnskaberne igennem, og vi kan konstatere at alle lokalforeninger nu er kommet godt i
gang med en del medlemsaktiviteter. En del lokalforeninger står selv for regnskabet, de resterende får ført
regnskabet gennem hovedkassereren.
Revisorerne gør opmærksom på, at der fortsat er midler fra Lokalforeningernes pulje til særlige arrangementer, eks. PR-fremstød, udstillinger, kurser mm.

Bladet Håndværk & Design
Bladet har fortsat et højt kvalitetsniveau. Annonceindtægterne er steget.
Foreningen har 2019 fået tilskud fra Bladpuljen, ca. 12.800 kr. til reducering af portoudgiften.
Efter ændringen af Postloven er det nu igen PostNord, der lever op til kassererens krav og ønsker til distribution af bladet. I det forløbne år har samarbejdet fungeret til kassererens store tilfredshed.
Det er glædeligt, at revisorernes ønske er blevet hørt: Bladet er nu tilgængeligt med medlems-login på
hjemmesiden.

3

This document has esignatur Agreement-ID: 150dd163prz240655120

Budgettet for 2019 var udarbejdet i forhold til en uændret medlemsmængde.
Omkring sommeren 2019 skete der en stor tilgang af nye medlemmer, hovedsagelig skole- og personlige
medlemmer. Kassereren mener, at dette skyldes at faget i fremtiden skulle udbydes som valgfag. Foreningen
udviste i høj grad rettidig omhu ved udgivelse af tillæggene til Håndværk & design - Er du klar til valgfag

Hjemmesiden og andre medier
Arbejdet med en ny hjemmeside fungerer godt. Der er et meget positivt samarbejde med Standout Media. Vi
glæder os over at anvende det nye produkt.
Kun få lokalforeninger benytter fortsat tilbuddet om selv at opdatere med lokalt stof.
Medlemmerne bør i højere grad orienteres om bestyrelsens arbejde gennem øget orienteret om igangværende
sager mm.
Vi registrerer fortsat øget brug og interesse for Facebook gruppen.

Revisorerne har konstateret, at foreningens kasserer forsat har anbragt foreningens kapital i flere pengeinstitutter. Bestyrelsen bør undersøge bankmarked, da gebyrpolitikken er under stærk forandring.
For i højere grad at sikre foreningens værdier, ønsker og arbejder kassereren for, at der skal to underskrifter
til for at hæve beløb. Dette støttes af revisorerne, som ser frem til en løsning af problemet.
Vi opfordrer bestyrelsen til at undersøge mulighederne for at anbringe en del af foreningens kapital i værdipapirer, så et positivt afkast kan opnås.

Næstved, 21. september 2020

Leif Rosenbech

Flemming Nielsen
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Kapitalanbringelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af Den faglige forening Håndværk og Design
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den faglige forening Håndværk og Design for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side
7.

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 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 forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 7, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen
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 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 årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 7.

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 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.

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

Ringsted, den 21. september 2020
SØNDERUP I/S
statsautoriserede revisorer
CVR 31824559

Dennis Cronbach
statsautoriseret revisor
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* 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.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med nedenstående regnskabspraksis:
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
RESULTATOPGØRELSEN

Udgifter
Honorarer der er forfaldne i indkomståret er medtaget i resultatopgørelsen. Ligesom omkostninger
der vedrører indkomståret er medtaget i resultatopgørelsen.
Finansielle udgifter og gebyrer indregnes i resultatopgørelsen når de er debiteret konti i regnskabsåret.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender opgøres til den fakturerede værdi uden fradrag af nedskrivninger til imødegåelse
af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger er målt til nominel værdi.
Skyldige beløb
Skyldige omkostninger der vedrører regnskabsåret med forfald i efterfølgende regnskabsår samt
honorar revisorassistance.
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Indtægter
Indtægter fra salg, abonnementer og medlemskontingenter der vedrører regnskabsåret indregnes i
resultatopgørelse.
Finansielle indtægter og tilskud der vedrører regnskabsåret indregnes ligeledes i resultatopgørelsen.

2019

2018

INDTÆGTER
Kontingenter
Annonceindtægter, Håndværk & Design
Bogsalg/forlagsindtægter
Kursusvirksomhed
Renter

579.766
86.560
19.747
19.633
11.798

565.204
72.225
20.263
35.753
3.299

Tilskud/donationer
IALT

12.819
730.323

11.916
708.660

UDGIFTER
Mødevirksomhed
Konferencedeltagelse
Udvalg
Revision
On-line tjeneste
Administration
H&D Fagbladet
Renter og gebyrer

278.119
30.052
30.170
24.965
99.501
6.080
278.764
9.035

269.990
28.880
11.271
27.368
18.558
17.141
262.195
28.975

I ALT

756.686

664.378

NETTO RESULTAT TIL DISPOSITION

-26.363

44.282
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Der ifølge vedtægterne overføres til foreningens
egenkapital.
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Balance pr. 31. december
2019

2018

23.738
31.056
131.299
100.011
90.321
0
0
22.739
319.099
457.622
741.656
875
35.840

22.483
11.545
35.731
299.205
69.542
455.845
288.458
22.722
0
0
741.854
31
32.160

1.954.256

1.979.576

1.631.174
0

1.602.996
- 16.104

-26.363

44.282

1.604.811

1.631.174

Spar Nord konto nr. 2596692
Spar Nord konto nr. 8778492
Skyldigt kredse
Skyldige omkostninger

406
176
293.754
55.109

0
0
291.674
56.728

GÆLDSFORPLIGTELSER

349.445

348.402

1.954.256

1.979.576

Tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Nordea, konto nr. 344-843
Nordea, konto nr. 584-452
Nordea, konto nr. 4383 109200
Spar Nord, konto nr. 2596692
Spar Nord, konto nr. 8778492
Spar Nord, aktier
Lån & Spar konto nr. 4024190825
Lån & Spar konto nr. 4024190809
Sparekassen Sj., konto nr. 178.690
Sparekassen Sj., konto nr. 178.682
Sparekassen Sj., nom. 300 stk.
AKTIVER

PASSIVER
Egenkapital, primo
Primoregulering
Årets resultat
EGENKAPITAL
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AKTIVER
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