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FORENINGSOPLYSNINGER
Foreningen

Garnindkøbsforeningen af 1998
c/o Yoko Matsumoto
Ørsholtvej 62
3000 Helsingør
CVR.nr.:

20 83 12 78

Hjemsted:

Helsingør

Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Bestyrelse

Elke Reinholdt Nielsen (formand)
Lisbeth Degn (kasserer)
Vibeke Lindhardt (næstformand)
Anne Mette Larsen
Merete Erbou Laurent

Interne revisorer

Kirsten Nissen
Pia Jensen

Revision

KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Adelgade 15
1304 København K
CVR-nr. 39 46 31 13

Pengeinstitut

Danske Bank
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BESTYRELSENS BERETNING

Aktivitet
Foreningens aktivitet består i indkøb af garn samt salg til medlemmer.
Det regnskabsmæssige resultat
Årets resultat er utilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter 31. december 2019 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.
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BESTYRELSENS PÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Garnindkøbsforeningen af 1998.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 27. februar 2020

Elke Reinholdt Nielsen
formand

Lisbeth Degn
kasserer

Vibeke Lindhardt
næstformand

Anne Mette Larsen

Merete Erbou Laurent

Årsrapportens godkendelse
Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent:
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2020.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i Garnindkøbsforeningen af 1998
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Garnindkøbsforeningen af 1998 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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 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 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.
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 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 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 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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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.

•

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 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 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.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 27. februar 2020
KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39 46 31 13

Bent Kofoed
statsautoriseret revisor
mne 11664
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabsgrundlaget
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrelsesberetningen,
jf. årsregnskabslovens § 77.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Kontingenter
Kontingenter periodiseres og vedrører dette års kontingenter for medlemmer.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger m.v.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
BALANCEN
Varebeholdning
Varebeholdning måles til vurderet kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note

2019

2018

Årlige kontingenter

44.696

33.332

Nye medlemskaber

11.137

17.649

97.142

66.232

152.975

117.213

Nettoomsætning

Avance ved salg af garn til medlemmer

1

BRUTTOAVANCE
Distributionsomkostninger

2

-109.063

-106.731

Foreningsomkostninger

3

-54.195

-56.100

-10.283

-45.618

-340

0

-10.623

-45.618

DRIFTSRESULTAT
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Note

2019

2018

Lagerbeholdning, garn

147.546

175.701

Lagerbeholdning, andet

10.729

12.094

158.275

187.795

0

5.411

Periodisering

7.352

5.912

Tilgodehavender

7.352

11.323

Likvide beholdninger

178.146

155.636

OMSÆTNINGSAKTIVER

343.773

354.754

AKTIVER

343.773

354.754

Egenkapital 1. januar

346.083

391.701

Årets resultat

-10.623

-45.618

EGENKAPITAL

335.460

346.083

530

1.090

1.283

1.081

6.500

6.500

Kortfristede gældsforpligtelser

8.313

8.671

GÆLDSFORPLIGTELSER

8.313

8.671

343.773

354.754

Lagerbeholdning
Tilgodehavender fra salg

PASSIVER

Kreditorer
Skyldig moms
Anden gæld

4

PASSIVER
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NOTER

1

2019

2018

192.948

215.608

0

4.107

192.948

219.715

187.795

212.369

Varekøb incl. hjemtagelsesomkostninger

46.696

101.645

Fragt og forsendelse

19.590

27.264

-158.275

-187.795

95.806

153.483

97.142

66.232

13.187

11.782

Forsikring

2.551

1.692

Annonce og reklame

6.067

4.869

Gebyrer

9.258

8.754

Honorar, uddeler

60.000

58.667

Honorar, indkøber

18.000

18.000

0

2.967

109.063

106.731

26.500

27.600

9.699

8.254

0

1.700

Kontorartikler

1.671

2.854

Abonnement

3.136

2.833

Revisor

6.500

6.500

Garnkort

6.689

6.359

54.195

56.100

6.500

6.500

6.500

6.500

Avance ved salg af garn
Salg af garn m.v.
Garn udtaget fra lager til kostpris

Lager pr. 1. januar

Lager pr. 31. december
Vareforbrug i alt

2

Distributionsomkostninger
Netshop/hjemmeside

Garnmesse

3

Foreningsomkostninger
Honorar, formand og kasserer m.v.
Bestyrelsens rejser og mad
Repræsentation

4

Anden gæld
Afsat revisor

3725 jl/gj
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