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Ledelsesberetning

Aktiviteter
Foreningen er en tværpolitisk forening, der på grundlag af folkelig opbakning og demokratisk
samordning arbejder mod EU-medlemskabet.
Redegørelse for resultatet for 2017
Regnskabet udviser et overskud på kr. 631.308 i forhold til et overskud i 2016 på kr. 96.966. Det
ekstra fine resultat skyldes primært en større arv på mere end 400.000 og yderligere tilbageholdenhed
på udgiftssiden. Arven blev sammen med yderligere et beløb hensat til valgopsparing på pt 500.000.
Vi har en fortsat stram økonomistyring. Dette, sammen med en stadig stor offervilje hos vore
medlemmer, er det, som sikrer, at vi kan nå de fastsatte målsætninger om opsparing til EUparlamentsvalget i maj 2019. Vi ønsker et langt bedre økonomisk udgangspunkt for valgkampen end
ved de seneste parlamentsvalg. Allerede nu er iværksat ekstraordinære aktiviteter i forhold til
indsamling af ekstra midler til EU-parlamentsvalget såsom andelsbeviser, valgfond, afsøgning af
fondsmuligheder mm.
Hertil kommer, at vi håber, at medlemmernes offervilje er intakt.
Forventet udvikling
Det ekstraordinært større overskud i 2017 har betydet, at egenkapitalen nu er positiv og med
yderligere et forventet overskud i 2018 skulle egenkapitalen blive større inden vi går ind i et valgår,
som til gengæld vil tære kraftigt på egenkapitalen.
Det sker på grund af stærkt øget aktivitet i det første halvår af 2019 op til EU-parlamentsvalget. Vi
forventer imidlertid at presset mod egenkapitalen bliver langt mindre end ved tidligere valg fordi vi har
flere opsparede midler.
På trods af EP-valg: Fortsat stram økonomistyring og konstant opmærksomhed
Men vi vil gå ind i denne valgkamp med fortsat stram økonomistyring og konstant opmærksomhed.
Men naturligvis skal vi samtidig have en samtidig fokus på et godt valgresultat med fremgang. Derfor
er der også hele tiden fuld opmærksomhed på at øge indtægtsgrundlaget.
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 2017.
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Ledelsesberetning

København, den 13. september 2018
Landssekretær:

____________________
Poul Gerhard Kristiansen

Forretningsudvalget:

____________________
Kjeld Richter - Mikkelsen

____________________
Karina Rohr Sørensen

____________________
Niels V. Eriksen

____________________

____________________
Lars Østergaard Møller

____________________

Jesper Morville

Johanne Langdal Rindsig

____________________

Thorkil Sohn
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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 2017, 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 2017 samt af resultatet af aktiviteterne for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om private bidrag til politiske 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 2017. 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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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.
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 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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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 ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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 13. september 2018
Dansk Revision Århus
Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26717671

Per Laursen
Registreret revisor
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Påtegning
fra intern revisor__________________________________
__________________

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 regnskabet med budgettallene.
Det må konstateres, at der nu er indarbejdet budgettal i regnskabet, så landsmødet har mulighed for
at sammenligne de faktiske udgifter med budgettet.
Indstilling til landsmødet
Indledningsvis vil jeg indstille regnskabet til godkendelse med følgende bemærkninger:
I det store hele var landsledelsens dispositioner i 2017 været i overensstemmelse med det vedtagne
budget. Jeg har dog nogle bemærkninger:


Det er glædeligt, at der i løbet at 2017 er overskud, således at gælden er afviklet. Men det er
udelukkende sket, da Folkebevægelsen har modtaget en arv på 430.727 kr. Uden denne ville
der stadig være et underskud ved udgangen af 2017.



Der er i regnskabet for 2017 indbetalt omkring 17.000 kr. mere i kontingent, men til
gængæld støttebidrag medlemmer godt 60.000 mindre end budgettet, og små 50.000 mindre end året før. Der er ingen forklaring på årsagen til det lavere støttebidrag.



Generelt er udgifterne holdt nede, og der er brugt omkring 100.000 kr. mindre end budgetteret.



Ved udgangen af 2017 var der afsat 500.000 kr. til valgkampen i 2019. Første halvår af 2018
viste også et overskud. Men det er vurderingen, at der skal bruges flere penge til valgkampen, så landsledelsen opfordres til at arbejde målrettet med at indsamle penge til valgkampen i 2019. Jeg er orienteret om, at der er igangsat initiativer i forhold til indsamling til valgkampen, men Landsledelsen må hele tiden have fokus på det.

Roskilde den 27. september 2018,
intern revisor i Folkebevægelsen mod EU

Svend Erik Christensen
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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.
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.
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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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.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel gæld.
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Resultatopgørelse

2017
DKK

2016
DKK

Budget
2017
TDKK

466.941
414.474
461.844
257.285
20.000
387.177
95.966

464.444
398.450
45.489
304.254
21.500
385.796
72.000

464
397
25
320
20
384
72

2.103.687

1.691.933

1.682

482.106

468.959

464

0
182.333
38.903
260.229
446.276
55.664
6.868

8.575
203.853
63.508
264.929
433.406
131.488
20.249

0
211
8
267
485
137
7

1.472.379

1.594.967

1.579

631.308

96.966

103

Perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017

1

2

3
4
5

Finanslovstilskud via Nævnet vedr. EU-oplysning
Kontingenter
Støtte særlige lejligheder
Bidrag fra enkeltpersoner
Bidrag fra organisationer m.v.
Omkostningsgodtgørelse
Bidrag fra parlamentsansatte og MEP
Indtægter i alt

Anvendt til EU-oplysning med tilskud
Aktiviteter i forbindelse med afstemning
om retsforbehold, rest
Andre aktiviteter og udvalg
Lønninger og personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Udvalgsudgifter FU og Landsledelse
Finansieringsudgifter
Udgifter i alt

Årets resultat

Der overføres til næste år
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Balance
2017
DKK

2016
DKK

Nom. 20.000 garantbevis i Folkesparekassen
Depositum
Finansielle anlægsaktiver i alt

20.000
89.387
109.387

20.000
86.850
106.850

Anlægsaktiver i alt

109.387

106.850

33.268
18.558
51.826

39.920
5.845
45.765

Likvide beholdninger

502.388

12.638

Omsætningsaktiver i alt

554.214

58.403

Aktiver i alt

663.601

165.253

Aktiver

Andre tilgodehavender
Til gode betalingsagent
Tilgodehavender i alt
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Balance
2017
DKK

2016
DKK

Egenkapital primo
Overført årets resultat

-170.116
631.308

-267.082
96.966

Egenkapital i alt

461.192

-170.116

Driftskreditter
Leverandører af tjenesteydelser
Anden gæld
Pengekreditorer
Forud modtaget tilskud

12.306
143.562
5.138
41.403
0

93.294
166.102
5.029
45.944
25.000

Gæld i alt

202.409

335.369

Passiver i alt

663.601

165.253

Passiver

6
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Noter

1

2

2017
DKK

2016
DKK

Modtaget arv
Øvrig støtte til EU-oplysning

430.727
31.117

0
45.489

I alt

461.844

45.489

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
Kim Bolvohn-Hein, Byparken 87, vær. 111, 2600 Glostrup
Boet efter Allan Rasmussen

Der er ikke returneret beløb til tilskudsgiver eller overført beløb til Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2017.
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Noter

3

2017
DKK

2016
DKK

0
43.484
11.324
21.167
58.593
17.747
30.018

38.500
27.468
51.417
25.817
34.286
17.747
26.365

182.333

203.853

Gager, lønsumsafgiftspligtig
Lønrefusion, flexjob og jobtræning m.v.
ATP-bidrag
AER-bidrag og barsel mm.
Lønsumsafgift
Personaleudgifter
Databehandling løn

63.775
-47.061
694
600
4.238
12.098
4.559

95.722
-56.441
758
2.313
6.595
10.351
4.210

I alt

38.903

63.508

43.843

27.352

38.480

37.390

EDB-udgifter
Småanskaffelser og vedligeholdelse
Telefon og internet
Porto
Revisorhonorar
Forsikringer
Faglitteratur/tidsskrifter/aviser
Kontingenter mv.
Gaver, blomster og annoncer m.v.
Rejseudgifter
Reception PG

52.675
3.346
48.519
172.630
33.125
15.016
7.133
14.588
9.864
7.057
0

63.506
12.369
65.313
120.137
33.125
20.102
7.652
13.549
10.284
15.108
7.519

I alt

446.276

433.406

Andre aktiviteter og udvalg
Kontingent/bidrag EUD
Folkemøde Bornholm
Diverse kampagner m.m.
Diverse udvalg
Kontingentandel lokalkomitéer
Busture til Bruxelles, netto
Landsmøde, netto
I alt

4

5

Lønninger og personaleomkostninger

Administrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager
Fotokopiering
Leasing af kontormaskiner
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Noter
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2017
DKK

2016
DKK

A-skat
ATP
Feriepenge m.v.
AM-bidrag
Lønsumsafgift

2.083
284
1.119
476
1.176

2.019
284
1.090
463
1.173

I alt

5.138

5.029

Anden gæld
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Eventualposter og forpligtelser mv.

Leje- og leasingforpligtelser
Foreningen har en huslejeforpligtelse opgjort til DKK 90.000, der dækker opsigelsesperioden.
Foreningen har en anden lejeforpligtelse opgjort til DKK 42.000.
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