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Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Aktiviteter

Foreningen er en tværpolitisk forening, der på grundlag af folkelig opbakning og demokratisk
samordning arbejder mod EU-medlemskabet.
Redegørelse for resultatet for 2019

Ledelsen betragter på den baggrund resultatet for tilfredsstillende.
Tilbageholdenhed på udgiftssiden er i høj grad udvist og det fortsætter i 2020. Der har i 2019 igen
været en stigning i de frivillige bidrag. Det viser os, at medlemmernes offervilje er intakt, hvilket lover
godt for fremtiden, hvor vi – efter ikke længere at være repræsenterede i EU-parlamentet – i høj
grad er afhængige af disse bidrag. Ledelsen har – for at formindske udgifterne – allerede i 2019
flyttet bevægelsens sekretariat til billigere lokaler, hvorved huslejen ventes at falde fra ca. 200 t. kr. i
2018 til ca. 40 t. kr. i 2020, ligesom personalet er tilpasset situationen.
Det forventes derfor, at Folkebevægelsens økonomi nu er tilpasset de givne omstændigheder og at vi
derfor - for så vidt angår økonomien- kan fortsætte vores virksomhed og svare enhver sit.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om bidrag til politiske partier og
offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi
har i øvrigt fuld åbenhed omkring regnskabet. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig,
således at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
Det erklæres, at Folkebevægelsen mod EU ikke har haft andre indtægter end anført i efterstående
regnskab for 2019.

København, den 8. august 2020
Landssekretær:

____________________
Ditte Marie Gyldendahl Ovesen
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Regnskabet udviser et underskud på kr. 566.989 i forhold til et overskud i 2018 på kr. 353.698. Der
var budgetteret med et underskud på 666. t.kr. Resultatet betyder, at vi kommer ud af 2019 med en
egenkapital på ca. 248 t. kr. Det store underskud skal ses på baggrund af, at 2019 var et valgår,
hvorfor det – som det også ses af budgettet – var forventet.

Ledelsesberetning

Forretningsudvalget:

____________________
Susanne Dyre-Greensite
formand

____________________
Karina Rohr Sørensen

____________________

Johanne Langdal Rindsig
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____________________

Thorkil Sohn

____________________
Lave K. Broch
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Den
uafhængige revisors revisionspåtegning
__________________
__________________________________

Til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Folkebevægelsen mod EU for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Folkebevægelsen mod EUs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af aktiviteterne for
tiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og 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 samt lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. 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 vedrørende revisionen
Årsregnskabet indeholder det godkendte resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en
særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers
regnskaber og 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.
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regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om private bidrag til poli-

Den
uafhængige revisors revisionspåtegning
__________________
__________________________________

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.

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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og

Den
uafhængige revisors revisionspåtegning
__________________
__________________________________

 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 le-

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.

Århus, den 4. august 2020
Dansk Revision Århus
Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671

Per Laursen
Registreret revisor
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delsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Påtegning
fra intern revisor__________________________________
__________________

Bemærkninger fra den kritiske revisor til Folkebevægelsen mod EU’s regnskabet for 2019
Den kritiske revisors opgave er, på vegne af landsmødet at kontrollere om Landsledelsen forvalter
Folkebevægelsen økonomiske ressourcer i overensstemmelse med det af landsmødet vedtagne budget.
Jeg har ikke ført løbende kontrol, men foretaget min revision efter at revisionsfirmaet har afsluttet
årsregnskab.
Umiddelbart finder jeg, at det for mig forelagte regnskaber, er gennemsigtigt så der er mulighed for

Indstilling til landsmødet
Jeg indstiller regnskabet til godkendelse med følgende bemærkninger:
Jeg må konstatere, at 2019 var et helt usædvanlig år for Folkebevægelsen. For det første var der parlamentsvalg, hvilket helt naturligt medførte en del ekstraudgifter, og for det andet, så blev organisationens økonomisk grundlag radikalt ændret efter resultatet at parlamentsvalget, hvor Folkebevægelsen ikke opnåede genvalg.
Det er min opfattelse, at landsledelsen efter parlamentsvalget har reageret hurtigt og fremadrettet
for at sikre Folkebevægelsens økonomi og dermed organisationens overlevelse. Derfor er det heller
ikke hensigtsmæssigt at sammenligne og påtale store udsving mellem budget og det faktiske resultat.

Roskilde den 21. august 2020

Svend Erik Christensen
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at sammenligne regnskabet med budgettallene.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med ”Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber” samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.
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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt beløb.
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
Omkostningsgodtgørelse er medregnet fuldt ud i en samlet post under indtægter, mens de dertil hørende udgifter er medregnet under de respektive udgiftsposter.
Medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunkt for betaling af kontingentet. Der
optages ikke tilgodehavende medlemskontingent i regnskabet.
Modtaget tilskud vedr. EU- oplysning er indregnet i henhold til bevilling.
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Generelt om indregning og måling

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes efter en individuel vurdering. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.
Valutaomregning
Tilgodehavender og gæld i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner efter balancedagens valutakurs. Valutakursavancer og -tab er medtaget i resultatopgørelsen.
Penneo dokumentnøgle: IH3ZH-KOLEJ-1VNFW-O1HF7-B357I-QTD7W

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel gæld.
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Resultatopgørelse

2019
DKK

2018
DKK

Budget
2019
TDKK

510.877
391.290
359.494
568.128
217.026
51.000
286.324
241.438

503.186
404.509
55.750
528.370
0
18.800
394.666
90.000

511
411
0
330
200
0
384
84

Indtægter i alt

2.625.577

1.995.281

1.920

Anvendt til EU-oplysning med tilskud
Administration – omkostningsgodtgørelse
Andre aktiviteter og udvalg
Lønninger og personaleomkostninger
Administrationsomkostninger – frie midler
Valgkamp
Udvalgsudgifter FU og Landsledelse
Finansieringsudgifter
Uforudsete udgifter

508.928
194.017
57.485
381.828
503.303
1.491.011
46.694
9.300
0

507.475
396.061
225.695
122.891
303.850
0
80.362
5.249
0

511
435
138
128
373
867
88
6
40

Udgifter i alt

3.192.566

1.641.583

2.586

Årets resultat

-566.989

353.698

-666

1

2

3
4
5
6

Finanslovstilskud via Nævnet vedr. EU-oplysning
Kontingenter
Støtte særlige lejligheder
Bidrag fra enkeltpersoner
Enhedslisten ”løntilskud”
Bidrag fra organisationer m.v.
Omkostningsgodtgørelse
Bidrag fra parlamentsansatte og MEP

Der overføres til næste år
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Perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019

Balance
2019
DKK

2018
DKK

Nom. 30.000 garantbevis i Folkesparekassen
Depositum
Finansielle anlægsaktiver i alt

30.000
86.184
116.184

20.000
89.387
109.387

Anlægsaktiver i alt

116.184

109.387

0
7.388
0
0
7.388

33.665
12.418
5.942
33.171
85.196

Likvide beholdninger

396.600

913.054

Omsætningsaktiver i alt

403.988

998.250

Aktiver i alt

520.172

1.107.637

Til gode - blyantpenge
Andre tilgodehavender
Til gode betalingsagent
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
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Aktiver

Balance
2019
DKK

2018
DKK

Egenkapital primo
Overført årets resultat

814.890
-566.989

461.192
353.698

Egenkapital i alt

247.901

814.890

Leverandører af tjenesteydelser
Anden gæld
Pengekreditorer
Forud modtaget tilskud

174.194
76.937
21.140

211.769
6.581
74.397
0

Gæld i alt

272.171

292.747

Passiver i alt

520.172

1.107.637

7
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Passiver

Balance

2

2018
DKK

Tilskud plakater
Indsamling efter parlamentsvalg
Støtte via andelsbevis
Øvrig støtte til EU-oplysning

55.202
244.070
33.010
27.212

0
0
45.750
10.000

I alt

359.494

55.750

Støtte særlige lejligheder

Frivillige bidrag
Under henvisning til § 3 i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber skal oplyses, at følgende tilskudsydere har givet bidrag for et beløb over kr. 20.000:






Rina Kari, EU-parlamentet, WIB 02M85, 60 Rue Wiertz, B-1047 Belgien
Kirsten Berg, Roald Amundsens Vej 8, st., 8000 Aarhus N
Henrik Poulsen, Skovvej 4, 5800 Nyborg
Enhedslisten, Studiestræde 24, 1455 København K
Bogbutikken Spartakus, Studsgade 12-14, 8000 Aarhus C.

Der er ikke returneret beløb til tilskudsgiver eller overført beløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2019.
Budget
2019
2018
2019
DKK
DKK
TDKK

3

Administration – omkostningsgodtgørelse
Husleje, København
Telefon, andel
Internet, andel
Fotokopiering, andel
Porto, andel
Annonce
Nyhedsbreve 1. halvår
Diverse

126.297
0
18.126
49.494
100
0
0
0

203.131
69.562
24.568
0
96.294
2.506
0
0

200
30
8
25
30
0
120
22

I alt

194.017

396.061

435
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1

2019
DKK

Balance

5

2018
DKK

Folkemøde Bornholm
Diverse kampagner m.m.
Diverse udvalg
Kontingentandel lokalkomitéer
Busture til Bruxelles, netto
Reception Lave
Landsmøde, netto

0
33.919
15.444
56.690
12.973
0
-61.541

57.505
35.095
22.150
74.637
9.939
3.479
22.890

0
38
0
60
0
0
40

I alt

57.485

225.695

138

Gager, lønsumsafgiftspligtig
Lønrefusion, flexjob og jobtræning m.v.
Løn anvendt til EU-oplysning
Pension
ATP-bidrag
AER-bidrag og barsel mm.
Lønsumsafgift
Personaleudgifter
Databehandling løn

456.208
0
-174.720
37.561
5.964
6.509
28.755
15.410
6.141

116.905
-42.291
0
10.710
3.124
2.013
8.461
19.234
4.735

143
0
-40
0
0
0
8
14
3

I alt

381.828

122.891

128

Andre aktiviteter og udvalg

Lønninger og personaleomkostninger
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4

2019
DKK

Budget
2019
TDKK

Balance

2018
DKK

117.155
31.822

78.447
8.040

78
35

44.894

18.530

25

EDB-udgifter
Småanskaffelser og vedligeholdelse
Telefon og internet
Porto
Revisorhonorar
Forsikringer
Faglitteratur/tidsskrifter/aviser
Kontingenter mv.
Gaver, blomster og annoncer m.v.
Rejseudgifter
PBS udgifter
Fælles sekretariatsudgifter
Overført til EU-oplysnings bevilling

41.827
30.070
37.977
125.619
32.750
14.594
10.198
0
5.929
450
3.032
6.986
0

55.172
23.656
10.474
39.183
34.125
7.606
4.747
5.967
6.602
1.271
3.085
6.945
0

70
18
23
120
35
0
5
12
5
10
15
7
-85

I alt

503.303

303.850

373

2019
DKK

2018
DKK

A-skat
ATP
Feriepengeforpligtelse
AM-bidrag
Lønsumsafgift

11.468
1.704
50.000
3.815
9.950

2.985
852
0
721
2.023

I alt

76.937

6.581

Administrationsomkostninger – frie midler
Husleje
Kontorartikler og tryksager
Fotokopiering
Leasing af kontormaskiner

7

16.250
28.644

Anden gæld
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6

2019
DKK

Budget
2019
TDKK

Eventualposter og forpligtelser mv.

Leje- og leasingforpligtelser
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Foreningen har en huslejeforpligtelse opgjort til DKK 30.000, der dækker opsigelsesperioden.
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Folkebevægelsen mod EU

Indledning
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskabs revision af årsrapporten for Folkebevægelsen mod EU for det regnskabsår, som sluttede pr. 31.
december 2019.
Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om,
hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens finansielle stilling pr. 31. december
2019 og af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december
2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Endvidere skal vi gennemlæse og erklære om ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler.
Regnskabserklæring for 1. januar 2019 – 31. december 2019
Ledelsen af Folkebevægelsen mod EU kan efter bedste overbevisning bekræfte at:

•

Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at årsregnskabet giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven,

•

ledelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret til rådighed,

•

ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,

•

ingen ledelsesmedlemmer har – eller har haft i årets løb – lån i foreningen, udover det i årsrapporten anførte,

•

foreningens forsikringsdækning anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke
skønnes at indebære en væsentlig risiko for foreningen,

•

alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis,

•

ledelsen har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen,

•

ledelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen af årsregnskabet, således at årsregnskabet ikke indeholder
væsentlige fejl og mangler – både enkeltvis og sammenlagt,

•

ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v.,
og

•

indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis.

Besvigelser
•

Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre
medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne
kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

•

ledelsen har givet revisor oplysning om resultatet af ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser, og
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•

ledelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller
formodninger om besvigelser, som ledelsen har kendskab til, og som kan have påvirket foreningen eller årsregnskabet.

Fuldstændighed
•

Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens resultat
og den finansielle stilling pr. 31. december 2019,

•

alle forhold, der er væsentlige for årsrapporten, er behandlet i ledelsesberetningen, der giver
en redelig redegørelse for de forhold, som ledelsesberetningen omhandler,

•

der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabsaf væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens indtjening eller finansielle stilling,

•

samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,

•

alle aktiver, der tilhører foreningen, er til stede pr. 31. december 2019 og at vurderingen af
disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik samt
fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,

•

ingen af de foreningen tilhørende aktiver er pantsatte, eller behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte,

•

de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er tilstrækkelige til at dække den risiko, der
pr. 31. december 2019 hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om mere end normal
forretningsmæssig risiko,

•

foreningen ikke har påtaget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet,

•

ledelsen fuldstændigt har oplyst om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. og oplysningerne er indregnet i årsregnskabet,

•

alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler foreningen, er medtaget i og fremgår på rigtig
måde af årsregnskabet,

•

der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens finansielle stilling,

•

foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af foreningens fort-satte drift i
det kommende regnskabsår,

•

eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, og

•

årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
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årets udløb og indtil dato, er indtrådt ekstraordinære forhold, eller opstået tab eller tabsrisici,

Folkebevægelsen mod EU

Regnskabserklæring vedrørende Årsrapport for

København, 8. august 2020

Forretningsudvalget:

____________________ ____________________

Thorkil Sohn

Johanne Langdal Rindsig
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1

Revision af årsregnskabet

1.1

Indledning

Som ekstern revisor har vi revideret det af forretningsudvalget fremlagte udkast til årsregnskab for
regnskabsåret 1. januar 20198 – 31. december 2019.

1.000 DKK

Indeværende år

Sidste år

-567

353

Aktiver i alt

520

1.108

Egenkapital

248

815

Årets resultat

1.2

Konklusion på den udførte revision – revisionspåtegning

Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.
Såfremt årsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under forretningsudvalgets behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2019 med en revisionspåtegning uden forbehold men med følgende fremhævelse:
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det godkendte
resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
1.3

Forhold af ledelsesmæssig interesse

Der er ikke en effektiv funktionsadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen, hvilket svækker
en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der
kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser.
Vi skal anbefale, at ledelsen regelmæssigt gennemgår bogføringen med tilhørende bilag, kontoudtog
for likvider, samt lønudbetalinger. En sådan gennemgang kan delvis kompensere for de manglende
interne kontroller.
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I forbindelse med vor revision er vi er ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker
mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

1.4

Revisionens omfang og udførelse

Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt forretningsudvalgets ansvar fremgår af vor tiltrædelsesprotokol.

nale revisionsstandarder samt yderligere krav efter dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige
skøn.
Vi har på baggrund heraf udarbejdet vor revisionsstrategi med henblik på at målrette vort arbejde
mod væsentlige og risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder,
hvortil der efter vor opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet:
• Indtægter
På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens udførelse
har derfor haft et mindre omfang.
Revisionen er udført med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser samt gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor.
Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte
regnskabspraksis, forretningsudvalgets regnskabsmæssige skøn samt forretningsudvalgets afgivne
oplysninger i øvrigt.
Revisionen af årsregnskabet er primært udført efter regnskabsårets udløb.
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2

Kommentarer til den udførte revision og årsregnskabet for 2019

Under revisionen har vi gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange
inden for regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Vi har i den forbindelse afgivet et revisionsprotokollat om revision af EUoplysningsmidler. Der henvises til protokollats side 270 - 272 af 10/3 2020 for en beskrivelse af de

Kassereren forestår alle betalinger, og han fører også bogholderiet. Det vurderes derfor ikke, at et
kasse- og beholdningseftersyn vil kunne bidrage til et stærkere revisionsbevis. Kasse- og beholdningseftersyn er derfor fravalgt.
Vi har gennemgået regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder, samt vurderet om de er hensigtsmæssige og sikrer en pålidelig økonomirapportering. Herudover har vi foretaget en vurdering af, om de regnskabsmæssige systemer giver et pålideligt grundlag for udarbejdelse af foreningens årsregnskab. Se dog nedenfor pkt. 2.1.
Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.
2.1 Særlige bemærkninger – kontingentindtægter
Vi har forespurgt om foreningen har et medlemskartotek, der kan danne grundlag for afstemning af
kontingentindbetalinger i regnskabet. Dette er ikke tilfældet for 2019 hvorfor vi anbefaler, at ledelsen undersøger mulighederne for at indføre en mere præcis medlemsregistrering.
2.2 Særlige bemærkninger – fortsat drift og fremtidig økonomistyring
Årets resultat udviser et underskud på kr. 566.989. Der var budgetteret med et underskud på kr.
666.000 og egenkapitalen er positiv og udgør pr. 31/12 2019 kr. 247.901.
Vi har fået forelagt et budget for 2020, der udviser et overskud på kr. 23.500.
Vi foreslår fortsat, at der udarbejdes kvartalsbalancer med sammenligning med sidste år og budget til
forretningsudvalget, samt at ledelsen følger likviditeten og den økonomiske udvikling nøje og foretager nødvendige tiltag.
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2.3

Fejlinformationer i årsregnskabet, der er rettet

Ved regnskabsaflæggelsen konstateres der ofte fejl, som ikke rettes. Dette drejer sig typisk om fejl,
der ikke er væsentlige for regnskabsaflæggelsen og for årsregnskabets billede af foreningens økonomiske stilling.
Alle beløbsmæssige fejl og mangler i årsregnskabet er rettet i samarbejde med bogholderiet.
Bogholder og forretningsudvalg er af den opfattelse, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl

2.4

Drøftelser med bogholderen om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt bogholderen om risikoen for besvigelser, og bogholderen har over
for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
Bogholderen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.
Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet.
3

Kommentarer til revisionen og årsregnskabet 2019

Årsregnskabet har forretningsudvalget aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger der følger af foreningens særlige forhold.
3.1

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om private bidrag til
politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber samt foreningens vedtægter. Den
anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er beskrevet i årsregnskabet. Vi
finder den anvendte regnskabspraksis hensigtsmæssig og er enige med forretningsudvalget i, at aflæggelse af årsregnskabet efter denne regnskabspraksis giver et retvisende billede.
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og mangler – både enkeltvis og sammenlagt. Vi er enige i denne vurdering.

Folkebevægelsen mod EU

Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2019
3.2

Resultatopgørelsen

Vi har foretaget en regnskabsanalyse af resultatopgørelsens poster, herudover har vi sammenlignet
posterne med tidligere år og budgetterne for regnskabsåret, samt foretaget stikprøvevis kontrol at
posternes rigtighed.
Bemærkninger til resultatopgørelsens enkeltposter:

2019

2018

Ændring

Enkeltpersoner

371.190

378.709

-7.519

Organisationer

20.100

25.800

-5.700

391.290

404.509

-13.219

2019

2018

16.606

31.204

Landsledelse, fortæring og lokaler

9.390

10.993

FU, rejseudgifter

7.772

4.867

FU, fortæring og lokaler

3.336

4.381

Andre møder, rejseudgifter

9.590

28.917

46.694

80.362

2019

2018

Diverse mindre tilgodehavender

7.388

12.418

I ALT

7.388

12.418

I ALT

Udvalgsudgifter landsledelse og forretningsudvalg DKK 46.694
Landsledelse, rejseudgifter

I ALT
3.3

Anlægsaktiver

Deposita består primært af huslejedepositum Tordenskjoldsgade 21.
3.4

Andre tilgodehavender

Kan specificeres således:
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Kontingentindtægter, DKK 391.290
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Revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2019
3.5

Gældsforpligtelser

Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med
oplysninger fra kreditorerne.
Vi har endvidere gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb.
3.6

Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter mv.

Der er indhentet engagementsforespørgsel hos foreningens pengeinstitut til bekræftelse af mellem-

4

Lovpligtige oplysninger mv.

Vi har foretaget kontrol af, at forretningsudvalget overholder de pligter, som den er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at foreningen
på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring af
regnskabsmateriale.
5

Øvrige forhold

5.1

Økonomisk kriminalitet

Vi har i henhold til revisorloven pligt til at påse, om personer i forretningsudvalget har begået betydelig økonomisk kriminalitet, og under visse omstændigheder rapportere herom til SØK (statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, også kaldet bagmandspolitiet).
Vi er ikke under vor revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i forretningsudvalget
har begået økonomisk kriminalitet.
6

Andre opgaver

Vi har i dette regnskabsår leveret følgende øvrige ydelser til foreningen:
• assistance med udarbejdelse af årsregnskabet, herunder opstilling.
• Assistance med udarbejdelse og revision af regnskab for EU-oplysningsmidler
Vi har vurderet at den assistance, vi har ydet med regnskabsudarbejdelse ikke medfører at vores uafhængighed er truet i en grad, så vi ikke kan erklære os om årsregnskabet. Uafhængighedstruslerne er
minimeret ved, at foreningens forretningsudvalg har truffet afgørelse om regnskabspraksis, værdiansættelser m.m.
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værender, pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2019.
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6.1

Skattemæssige forhold

Foreningen er ikke skattepligtig.
7

Erklæringer i forbindelse med revisionen

7.1

Forretningsudvalgets regnskabserklæring

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi indhentet bekræftelse fra forretningsudvalget
om årsregnskabets fuldstændighed herunder, at det indeholder alle oplysninger om pantsætninger,
garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare om-

Forretningsudvalget har endvidere erklæret, at alle fejl, som forretningsudvalget er blevet forelagt,
er korrigeret i årsregnskabet. Vi har påset, at korrektionerne er indarbejdet.
7.2

Revisors erklæringer

I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at:
• Vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og
• vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Århus, 4. august 2020
Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab

Per Laursen
Partner, registreret revisor

Forevist forretningsudvalget den

/

2020

Susanne Dyre-Greensite

Karina Rohr Sørensen

Thorkil Sohn

Johanne Langdal Rindsig
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