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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 
31. december 2021 for Designere uden Grænser.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens 
vedtægter.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København N, den 26. maj 2022

Bestyrelse

Iben Højer Hansen Emma Hjortdal Liv Thestrup Møller
Forkvinde

Sara Sofie Theibel Pia Claudi Larsen Mohammed Abou El Kheir

Julie Claudi Pedersen
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Til medlemmerne i Designere uden Grænser
 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Designere uden Grænser for regnskabsåret 1. januar 2021 - 
31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af foreningens 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. 
 
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.
 
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:
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* 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 selskabets 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.
 

Næstved, den 26. maj 2022

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27433863

Ebbe Jensen
Registreret revisor
ID: mne6032
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Foreningen Designere uden Grænser
Fælledvej 12 
2200 København N

Telefon 27286271
E-mail info@designereudengraenser.dk
Hjemmeside www.designereudengraenser.dk
CVR-nr. 34397457
Regnskabsår 1. januar 2021 - 31. december 2021

Bestyrelse Iben Højer Hansen
Emma Hjortdal
Liv Thestrup Møller
Sara Sofie Theibel
Pia Claudi Larsen
Mohammed Abou El Kheir
Julie Claudi Pedersen

Revisor Revision Vadestedet 
Godkendt Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
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Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at arbejde for at:
1) Bekæmpe tøjspild gennem samarbejder med danske designere.
2) Hjælpe sydafrikanske unge til en bedre fremtid gennem oplysning, uddannelse, aktivisme og 
socialt entreprenørskab.
 
Foreningen har samtidig bevæget sig mere ind på et nyt felt, opstået pga. et akut behov i 
forbindelse med Covid19 pandemien og nedlukninger.
Dette felt relaterer sig til fødevareusikkerhed og sætter fokus på at styrke lokale 
civilsamfundsorganisationer i Grabouw til at kunne modstå den voksende fødevareusikkerhed i 
området. 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser 
et resultat på kr. 4.012, og foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum 
på kr. 13.063, og en egenkapital på kr. 7.563.
 
Denne økonomiske udvikling ligner meget de økonomiske forhold i 2020, og der er her ikke 
store ændringer. Væksten i egenkapital fra det forrige år er på kr. 461.
 
På trods af Covid19 pandemien og lockdown har foreningen fået pakket og sendt 1.204 stykker 
tøj til Sydafrika i december 2021.
I november blev desuden afholdt et 'clearance' sale af de frivillige i Stellenbosch, hvor der blev 
indsamlet 12.678 DKK.
Malene Birger er ny tøjdonor.
 
Indsamlet/doneret tøj i 2021:
Stig P: 34 almindelige flyttekasser.
Malene Birger: 12 flyttekasser.
 
Foreningen har i 2021 fortsat samarbejdet med den lokale partner 'Designers without Borders 
SA' omkring arbejdet med at styrke unge i Grabouw gennem projektet 'Youth Voices in rural 
South Africa'. Med inspiration i Verdensmålene styrkes og inspireres de til at tage initiativ til at 
løse de udfordringer og problemer, der præger deres lokalsamfund og dagligdag. 
Samtidig har foreningen valgt at fortsætte projekter som kan hjælpe med at afbøde 
konsekvenserne af pandemien og lockdown. Dette er sket gennem projektet 'Design for Food 
Security'. Gennem projektet har foreningen i samarbejde med den lokale partner, 'Designers 
without Borders SA', styrket tre små lokale civilsamfundsorganisationer i Grabouw i Sydafrika. 
 
En beskrivelse af disse aktiviteter er beskrevet i arsberetningen og vil ogsa blive gennemgaet 
pa generalforsamlingen 31. maj. 2021.
Foreningens arbejde er ligeledes beskrevet i nyhedsbreve, pa foreningens hjemmeside samt 
SoMe platforme. 
 
Foreningen har i 2021 fortsat været involveret i kapacitetsopbygningen af den sydafrikanske 
partner gennem assistance med økonomi, generel projektudvikling og styring. Dette har ligget 
udover den generelle evaluering og monitorering af fælles projekter.

Dette er blevet forstærket af, at partners lokale programleder først har været langvarigt syg og 
siden er afgået ved døden i slutningen af 2021. 
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Ifht. foreningens drift i Danmark er der som tidligere ar et underskud, som lig tidligere ar, er 
dækket af foreningens stifter og daglige leder gennem personligt indskud.
Underskuddet, som dækkes af foreningens stifter, er dog mindre end tidligere ar pa trods af, at 
organisationens aktiviteter og arbejde for unge er i vækst. Dette ma derfor, trods underskud, 
ses som en langsom, men bæredygtig udvikling. 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
foreningens finansielle stilling.
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Generelt
Årsrapporten for Designere uden Grænser  for 2021 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens 
vedtægter.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Årsregnskabet med tilhørende noter er opstillet uden sammenligningstal for året før.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret 
kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen 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 
indregnet 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 første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og 
forventes modtaget. 
 
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter varekøb, transportomkostninger samt donationer.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet, 
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til lokaler og administration mv.
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Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.
 
Balancen
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på anfordringskonti i pengeinstitutter.
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi. 
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 

Nettoomsætning 1 46.900 55.183
Vareforbrug 2 -326 -5.973

46.574 49.210

Lokaleomkostninger 3 -10.506 -11.050
Administrationsomkostninger 4 -32.040 -34.606
Andre eksterne omkostninger -42.546 -45.656

Indtjeningsbidrag 4.028 3.554

Finansielle omkostninger -16 -3
Årets resultat 4.012 3.551
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Andre tilgodehavender 5 2.891 7.990
Tilgodehavender 2.891 7.990

Likvide beholdninger 6 10.172 6.201

Omsætningsaktiver 13.063 14.191

Aktiver 13.063 14.191
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Overført resultat 7 7.563 3.551

Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.500 5.000
Mellemregning med stifter 0 5.640
Kortfristede gældsforpligtelser 5.500 10.640

Gældsforpligtelser 5.500 10.640

Passiver 13.063 14.191

Projekter/Mellemregnskab med CISU 8
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2021 2020
kr. kr.

1. Nettoomsætning
Medlemskontingenter 6.152 4.941
Donationer private 40 5.000
Donationer virksomheder 750 4.950
Donationer fra stifter 10.200 24.397
CISU administrationsbidrag 29.658 15.895
Andet 100 0

46.900 55.183

2. Vareforbrug
Fragt 0 708
Transport 0 250
Private midler doneret til partner 0 5.000
Pakkegrej 321 0
Indkøb tøj 5 15

326 5.973

3. Lokaleomkostninger
Husleje Global Platform 10.506 11.050

10.506 11.050

4. Administrationsomkostninger
Kontor og møder 0 159
Mindre anskaffelser 9.344 1.043
Forsikringer 2.957 1.210
Revisor 9.000 5.000
Mødeudgifter 138 0
Online abonnementer (Google Suite, Mailchimp o.l.) 1.662 4.454
Online storage 187 0
Webhotel og domænenavne 1.796 14.209
Regnskabsprogram e-conomics 3.092 2.925
CISU kontingent 1.200 0
CISU kurser 700 0
Indsamlingsnævnet 0 1.100
Gebyrer 0 2.742
Bank foreningsgebyr 695 0
Bank - forbrug, e-bank, erhverv 857 0
PBS betaling, Nets gebyr 412 0
Korrektioner 2019 0 1.764

32.040 34.606
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2021 2020
kr. kr.

5. Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender 2.891 7.990

2.891 7.990

6. Likvide beholdninger
Bankkonto: Erhverv forening 10.172 6.201

10.172 6.201

7. Overført resultat
Årets resultat 4.012 3.551
Kapitalkonto, primo 3.551 0

7.563 3.551
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8. Projekter/Mellemregnskab med CISU
Indsatstitel: Youth voices for social change in rural South Africa
Projekt j.nr.: 20-2565

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  3.260
Udbetalte tilskud i året 333.134

336.394
Overført til partnere i regnskabsåret 284.633
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 18.700

303.333
Administration i Danmark, 7% 21.233 324.566

11.828
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster -379
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  11.449

Indsatstitel: Design for Food Security, South Africa
Projekt j.nr.: 21-3471-CSP-Sl

  
Ubrugte midler ved årets begyndelse  0
Udbetalte tilskud i året 99.664

99.664
Overført til partnere i regnskabsåret 93.144
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0

93.144
Administration i Danmark, 7% 6.520 99.664

0
Optjente renteindtægter og netto kursgevinster 0
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  0


