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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 2014 – 31. december 2014.
Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital:
1.000 DKK

Indeværende år

Sidste år

-565

211

Aktiver i alt

148

365

Egenkapital

-364

201

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 2014 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.
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.
I forbindelse med vor revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.
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1.4

Revisionens omfang og udførelse

Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt forretningsudvalgets ansvar fremgår af vor tiltrædelsesprotokol.
Revisionen af årsregnskabet har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale 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.
Vi har ikke i samme omfang som i 2006 og tidligere år støttet os til gennemgang af den kritiske revisor, idet vi ikke har fået forelagt materiale fra den interne revisor vedrørende regnskabet for 2014.

2

Kommentarer til den udførte revision og årsregnskabet for 2014

Under revisionen i årets løb 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 EU222
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oplysningsmidler. Der henvises til protokollats side 218-219 af 10/3 2015 for en beskrivelse af de udførte revisionsarbejder i forbindelse hermed.
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 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. 565.269. Der var budgetteret med et underskud på kr.
259.000.
For at opnå den forventede udvikling som omtalt i ledelsens regnskabspåtegning til årsregnskabet
om en reetablering af egenkapitalen indenfor de næste 2 år er det nødvendigt, at ledelsen iværksætter tiltag og rationaliseringer, så der i de kommende år er overskud, samt gennemfører en stram
økonomistyring.
Det var lykkedes at reetablere egenkapitalen ved udgangen af 2013. Efter et år med stor aktivitet i
form af valg til EU-parlamentet og en folkeafstemning om EU-pantent, er der realiseret et underskud
på kr. 565.269, og egenkapitalen er ved udgangen af 2014 negativ med kr. 363.935. Det er derfor vigtigt, at ledelsen har stor fokus på den økonomiske udvikling og en fortsat stram økonomistyrring som
omtalt i regnskabspåtegningen til årsregnskabet, så der i de kommende år er overskud.
Vi har fået forelagt et budget for 2015, der udviser et overskud på kr. 242.000. Vi anbefaler ledelsen
at fastholde mål for overskud i 2016 og følgende år, så egenkapitalen kan reetableres igen indenfor
en kortere årrække.
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Den økonomiske situation stiller krav til, at den nødvendige likviditet er til rådighed, samt at der
fremover opnås overskud.
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.
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
og mangler – både enkeltvis og sammenlagt. Vi er enige i denne vurdering.
2.4

Drøftelser med landssekretæren om besvigelser

Under revisionen har vi forespurgt landssekretæren om risikoen for besvigelser, og landssekretæren
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.
Landssekretæren 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 2014

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2014 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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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:
Kontingentindtægter, DKK 417.515
2014

2013

Ændring

Enkeltpersoner

392.790

383.400

9.390

Organisationer

24.725

23.400

1.325

417.515

406.800

10.715

2014

2013

Landsledelse, rejseudgifter

29.912

28.146

Landsledelse, fortæring og lokaler

28.808

19.641

FU, rejseudgifter

13.725

11.716

3.727

3.741

Andre møder, rejseudgifter

16.040

13.613

I ALT

92.212

76.857

2014

2013

15.599

0

0

17.468

Diverse mindre tilgodehavender

21.404

18.180

I ALT

37.003

35.648

I ALT

Udvalgsudgifter landsledelse og forretningsudvalg DKK 92.212

FU, fortæring og lokaler

3.3

Anlægsaktiver

Deposita består af huslejedepositum Tordenskjoldsgade 21.
3.4

Andre tilgodehavender

Kan specificeres således:
Lønrefusion for 4. kvartal
Mellemregning EUD
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3.5 Lønninger
Der er regnskabsåret udbetalt honorar til Klaus Bryld og Lars Østergaard Møller. Beregningen af honorar til Lars Østergaard Møller er beregnet ud fra lønreduktion ved dennes arbejdsgiver som et
bruttobeløb.
Lønnen er indberettet til SKAT.
3.6

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.
3.7

Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter mv.

Der er indhentet engagementsforespørgsel hos foreningens pengeinstitut til bekræftelse af mellemværender, pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2014.
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
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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.
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 områder.
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, 13. oktober 2015
Dansk Revision Århus
godkendt revisionsaktieselskab

Per Laursen
Partner, registreret revisor
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Forevist forretningsudvalget den

/

2015

Kjeld Richter-Mikkelsen

Karina Rohr Sørensen

Åge M. Staun

Jesper Morville

Karina Rohr Sørensen

Niels Eriksen

Johanne Langdal Kristiansen
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