
 
 

Udkast af 20. september 2017 

 

Bemærkninger fra den kritiske revisor til Folkebevægelsen mod EU’s regnskabet 

for 2015 og 2016 

 

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 at 

sammenligne regnskab med budgettal. 

Indstilling til landsmødet 

Indledningsvis vil jeg indstille regnskabet til godkendelse med følgende bemærkninger: 

I det store hele var landsledelsens dispositioner i 2015 og 2016 været i overensstemmelse med det 

vedtagne budget. Der er dog nogle udsving: 

 Udgifter til afstemningen om retsforbeholdet medførte selvfølgelig, at der i regnskabet for 2015 er 

store afvigelser fra det vedtagne budget. Det er konstateret at det er efter beslutning i 

landsledelsen 

 Der er i regnskabet for 2016 indbetalt omkring 35.000 kr. mindre i kontingent og støttebidrag end 

budgettet. Der er ingen forklaring på årsagen til den lavere kontingentindbetaling. Medens den 

mindre indbetaling af støttebidrag kan skyldes, at medlemmer har givet i større bidrag til 

valgkampen om retsforbeholdet 

 Regnskaberne for 2015 og 2016 giver begge et overskud på små 100.000 kr. Hermed er gælden 

nedbragt til 170.000 kr. Og det kan konstateres, at gælden vil være afviklet i løbet af 2017. 

Trods det at gælden forventes afviklet i løbet af 2017, så opfordres landsledelsen til at arbejde 

målrettet med at indsamle penge til valgkampen i 2019. Det må der tages fat på allerede umiddelbart 

efter landsmødet i oktober 2017 

Det er uhensigtsmæssigt, at det fremlagte regnskab ikke indeholder budgettal, så landsmødet har 

mulighed for at sammenligne de faktiske udgifter med budgettet. Landsledelsen opfordres derfor til, at 

der i fremtidige regnskaber indsættes sammenlignelige budgettal. 

 

Roskilde den 20. september 2017 

 

Sv. Erik Christensen 


