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Foreningens formål:  

Foreningens formål er at fremme praksispædagogik på det grundlag, som 
fremgår af foreningens fundament. Nationalt såvel som internationalt. Det 
sker bl.a. ved at iværksætte og støtte initiativer, der fremmer 
praksislæring, herunder projekter, undersøgelser, politiske initiativer, 
afholdelse af konferencer mv. 
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Bestyrelse og Direktøren for Foreningen til Fremme af Praksislæring har dags dato behandlet og 
godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 5-6 i 
anvendt regnskabspraksis. 
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamling godkendelse. 
 
 
 
Den 9. juni 2022 
 
Daglige leder 
 
 
 
 
_________________________________ 
Michael Bjergsø   
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__________________________ ____________________ 
Peter Koudahl   Gunvor Auken  
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Til bestyrelsen i Foreningen til fremme af praksislæring 
 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen til fremme af praksislæring for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet på 
side 5-6 i anvendt regnskabspraksis.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Foreningen til fremme af praksislæring for 1. januar – 
31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, som beskrevet på side 5-6 i anvendt.  

 
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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

 
Uafhængighed 
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. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, som beskrevet på side 5-6 i anvendt regnskabspraksis. 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  
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 konklusion 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.   

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.  

Horsens, den 9. juni 2022  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Uffe Black Jensen 
statsaut. revisor 
mne34332  

 

 

 
  



 

   
 5 
  
 

Anvendt regnskabspraksis 
 
Regnskabsgrundlag 
Årsregnskabet for Foreningen til fremme af praksislæring for 2021 er aflagt i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, som er nærmere beskrevet nedenfor. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 
 
Generelt om indregning og måling 
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 ressourcer 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. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
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 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. 
 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Omsætning 
Foreningens indtægter består af salg af ydelser samt medlemskontingent. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende foreningens primære aktivitet, der er 
afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler, tab på debitorer, 
småanskaffelser mv. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger 
til social sikring m.v. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne 
godtgørelser fra offentlige myndigheder.  
 
Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster 
og –tab vedrørende værdipapirer og gæld og transaktioner i fremmed valuta. 
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Balancen 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte 
tilgodehavender. 
 
Værdipapirer 
Investeringsbeviser måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
 
Likvider 
Omfatter indestående i pengeinstitut. 
 
Egenkapitalen 
Egenkapitalen repræsenterer foreningens akkumulerede over/underskud. 
 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien. 
 
Dagsværdi 
Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke 
eksisterer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer 
prisen på aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. 
 
Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret 
efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: 
 
Niveau 1:  Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende 

marked. 
 
Niveau 2:  Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare 

markedsinformationer.  
 
Niveau 3:  Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på 

baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. 
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 Regnskab 2021       Regnskab 2020 
  12 mdr.                    11 mdr. 

  Kr.                            Kr.   

Resultatopgørelse: 
 

Indtægter 
Salg af ydelser  __1.640.794      712.932 Note 1 

Indtægter i alt  __1.640.794       712.932 

 

Omkostninger 
Personaleomkostninger  -1.150.455          -334.244 

Andre eksterne omkostninger  -417.920      -403.791 Note 2 

Køb til videresalg  -49.558         0 

Finansielle poster  ___23.500  -13.983 Note 3 

Omkostninger i alt  -_1.594.433        -752.018 

 

Resultat  __46.361        -39.086  
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  Regnskab 2021 Regnskab 2020 
 
  Kr.                       Kr. 

Balance 
 

 

Aktiver 
Tilgodehavender  408.490         753.665 

Værdipapirer            1.035.148                               0 Note 4 

Likvide beholdninger  741.863           1.572.755 

 

Aktiver i alt  _2.185.501        _2.326.420 
 

 
 
 
Passiver 
Egenkapital, primo  1.813.116           1.852.202  

Overført resultat  __ _46.361           __-39.086 

Egenkapital i alt  1.859.477           1.813.116 

 

Hensat til internationale projekter  49.000                49.000 

 

Kreditorer  32.912              257.629 

Anden gæld  ___244.112           __206.675  Note 5 

 

Passiver i alt        _2.185.501                  2.326.420 
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Noter 
 

Note 1 – Indtægter  2021  2020 
 

Deltagergebyrer på konferencer  18.000  0 

Ydelser  1.622.794  712.932 

I alt  1.640.794  712.932 

 

Note 2 – Andre eksterne omkostninger 
 

Konsulenter  7.448  235.130 

Administrative omkostninger  271.946  103.100  

Bestyrelse/Generalforsamling  91.650  35.604 

Arrangementer, debatmøder mv.  5.364  0 

Småanskaffelser, telefon, mv   _41.512   __29.957 

I alt  417.920  _403.791 

 
 
Note 3 – Finansielle poster 
 

Gebyrer og renter  16.259  13.983                  

Kursgevinst og -tab  -40.259  _____0 

I alt  -23.500  13.983 

 

 

Note 4 – Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier 
 

Dagsværdioplysninger 

Foreningen har følgende aktiver og gældsforpligtelser, der måles til dagsværdi: 

 

Kr.  Værdipapirer 

Dagsværdi, ultimo  1.035.148 

Værdireguleringer i resultatopgørelsen  40.259 

Dagsværdiniveau  1 

 

Note 5 – Anden gæld 
 

A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge  85.799  83.025 

Moms  158.313  123.650 

I alt  244.112  206.675 


	Foreningen til Fremme af Praksislæring
	CVR-nummer 41128259
	Årsregnskab
	1. januar – 31. december 2021
	Indholdsfortegnelse
	Til bestyrelsen i Foreningen til fremme af praksislæring
	Konklusion
	Grundlag for konklusion
	Uafhængighed

	Ledelsens ansvar for årsregnskabet
	Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
	Regnskab 2021        Regnskab 2020
	12 mdr.                     11 mdr.
	Kr.                             Kr.
	Resultatopgørelse:
	Indtægter
	Salg af ydelser  __1.640.794      712.932 Note 1
	Indtægter i alt  __1.640.794       712.932
	Omkostninger Personaleomkostninger  -1.150.455          -334.244
	Andre eksterne omkostninger  -417.920      -403.791 Note 2
	Køb til videresalg  -49.558         0
	Finansielle poster  ___23.500  -13.983 Note 3
	Omkostninger i alt  -_1.594.433        -752.018
	Resultat  __46.361        -39.086
	Regnskab 2021  Regnskab 2020
	Kr.                        Kr.
	Balance
	Aktiver
	Tilgodehavender  408.490         753.665
	Værdipapirer             1.035.148                               0 Note 4
	Likvide beholdninger  741.863            1.572.755
	Aktiver i alt  _2.185.501         _2.326.420
	Passiver
	Egenkapital, primo  1.813.116            1.852.202
	Overført resultat  __ _46.361            __-39.086
	Egenkapital i alt  1.859.477            1.813.116
	Hensat til internationale projekter  49.000                49.000
	Kreditorer  32.912               257.629
	Anden gæld  ___244.112           __206.675  Note 5
	Passiver i alt         _2.185.501                  2.326.420
	Noter
	Note 1 – Indtægter  2021  2020
	Deltagergebyrer på konferencer  18.000  0
	Ydelser  1.622.794  712.932
	I alt  1.640.794  712.932
	Note 2 – Andre eksterne omkostninger
	Konsulenter  7.448  235.130
	Administrative omkostninger  271.946  103.100
	Bestyrelse/Generalforsamling  91.650  35.604
	Arrangementer, debatmøder mv.  5.364  0
	Småanskaffelser, telefon, mv   _41.512   __29.957
	I alt  417.920  _403.791
	Note 3 – Finansielle poster
	Gebyrer og renter  16.259  13.983
	Kursgevinst og -tab  -40.259  _____0
	I alt  -23.500  13.983
	Note 4 – Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier
	Dagsværdioplysninger
	Foreningen har følgende aktiver og gældsforpligtelser, der måles til dagsværdi:
	Kr.  Værdipapirer
	Dagsværdi, ultimo  1.035.148
	Værdireguleringer i resultatopgørelsen  40.259
	Dagsværdiniveau  1
	Note 5 – Anden gæld
	A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge  85.799  83.025
	Moms  158.313  123.650
	I alt  244.112  206.675

