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Den Danske Europabevægelse

LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalget har d.d. aflagt årsregnskabet for 2017 for Den Danske Europabevægelse.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der er
nødvendige for foreningen.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til
31. december 2017.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Frederiksberg C, den 9. februar 2018

I forretningsudvalget

Stine Bosse
Landsformand

Jens Boe Andersen
Næstformand

Jens-Kristian Lütken
Næstformand

Kristian Ersbøll Berg Poulsen
Landskasserer

De folkevalgte interne revisorers påtegning
Vi har gennemgået efterstående årsregnskab og har fundet det i orden.
Frederiksberg, den 9. februar 2018

Henrik Garver
Sebastian Lang-Jensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Den Danske Europabevægelse.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Europabevægelse for perioden 1. januar - 31. december
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser med de tilpasninger, der er
nødvendige for foreningen.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger.
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". 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven med nødvendige tilpasninger. 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.
Fejlinformation 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.
Revisionen er endvidere udført i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 200 om tilskud til fremme af
debat og oplysning i Danmark om Europa af 9. marts 2011, samt brev til Den Danske Europabevægelse
af 16. december 2011.
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.
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•
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.
•
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.
Frederiksberg, den 9. februar 2018

Revision København
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab VBR
CVR nr. 34452342

Bo Andersen
Statsautoriseret revisor
mne2300
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Den Danske Europabevægelse
Rosenørns Allé 35, 1. th.
1970 Frederiksberg C
CVR-nr:
Regnskabsår:

Forretningsudvalg

46 11 31 28
1. januar - 31. december

Stine Bosse, landsformand
Jens Boe Andersen, næstformand
Jens-Kristian Lütken, næstformand
Kristian Ersbøll Berg Poulsen, landskasserer
Sabina Askholm
Gunnar Hattesen
Kurt Nielsen
Steffen Nørregaard
Rune Siglev
Lola Hegelund Bentsen
Peter Parbo
Sinne Backs Conan
Jakob Ellemann-Jensen
Marcus Duch, Europæisk Ungdom

Pengeinstitut

Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1502 København V

Landssekretær

Kristine Rishøj Ammitzbøll-Bille

Revisor

Revision København
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab VBR
Nimbusparken 24, 3. sal.
2000 Frederiksberg

Folkevalgte revisorer

Henrik Garver
Sebastian Lang-Jensen
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Debat- og oplysningsaktiviteter
2017 har været kendetegnet af fortsat stærkt oplysningsarbejde og debatskabende initiativer om både
EU og Europarådet over hele landet. Disse er stadig blandt Europabevægelsens kerneaktiviteter med
over 80 arrangementer i regionerne, men også Europadagen, Årets Europæer, Folkemødet,
Ungdommens Folkemøde, Årets Europaby og Kulturnatten var blandt årets nævneværdige og populære
aktiviteter. Europabevægelsens undervisningsaktiviteter var atter centrale med både to afholdte
roadtrips og et seminar for vores taskforcere, der rykkede ud flere gange månedligt på skoler over hele
landet.
Som noget nyt blev initiativet Vi Vil Europa søsat med egen projektleder fra august. Initiativet er
forankret i Europabevægelsen, men det består af mere end 20 samarbejdspartnere, der samledes om en
række oplysnings- og debatskabende projekter. Det er målet, at projektet som minimum forsætter frem
til Europa-Parlamentsvalget i 2019.
Det internationale samarbejde blev også i 2017 vægtet højt igennem deltagelse i Den Internationale
Europabevægelse (EMI), hvor landsformanden opnåede valg til boardet. Her ud over deltog
Europabevægelsen i flere internationale seminarer og har afholdt både nationalt og regionalt planlagte
internationale studieture med stor succes. Nationalt har Europabevægelsen været aktivt medlem af flere
organisationer herunder Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).
På den organisatoriske front blev landsformand Stine Bosse genvalgt på årets landsmøde. De to
næstformandsposter blev besat af henholdsvis Jens Boe Andersen ved genvalg og Jens-Kristian Lütken
ved nyvalg.
Formidling og synlighed
Europabevægelsen har været meget synlig i 2017. Aldrig har foreningen haft så mange følgere på
sociale medier, og igen i 2017 deltog foreningen flittigt i den offentlige debat med formanden i spidsen.
Det understøttedes af Europabevægelsens nye, faste blog på Altinget.dk, men også af etableringen af
frivillige skribenthold til DenOffentlige.dk’s Europasektion, ligesom foreningen har været synlig i landets
dagblade, lokalaviser, tv, radio og mange andre steder i forbindelse med politiske debatter såvel som
lokale aktiviteter. I 2017 fik Europabevægelsen også en tiltrængt samlet og visuel identitet til at
understøtte foreningens brand.
Europarådet og Europakollegiet
Danmark overtog formandskabet for Europarådet i efteråret 2017. Det har betydet ekstra fokus på
selvsamme. Derfor har 2017 været et særligt godt år for oplysningsarbejdet om Europarådet, hvor der i
høj grad er blevet debatteret og besvaret spørgsmål om blandt andet Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, domstolen og det danske formandskab. Europabevægelsen har styrket
oplysningsarbejdet om Europarådet på forskellige platforme herunder sociale medier og i dagspressen,
men også gennem både flere og større arrangementer om Europarådet.
Europabevægelsen har, som sekretariat for Europakollegiets danske komité, atter varetaget arbejdet
med at reklamere for Europakollegiet, understøtte komitéen og med glæde hjulpet og fulgt de danske
studerende. I 2017 var antallet af danske studerende historisk højt med hele 10 studerende på
Europakollegiet.
Drift
Europabevægelsen gennemgik på flere måder en turn around i 2017. Der blev udarbejdet en mere
samlet strategi for foreningens aktiviteter såvel som kommunikation, ligesom sekretariatets
arbejdsopgaver blev mere veldefinerede. Sekretariatet har også gennemgået en forskønnelse og
overgang til en mere effektiv drift. Det regnskabsmæssige årsresultat er bedre end i mange år.
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GENERELT
Årsregnskabet for Den Danske Europabevægelse er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger.
Formålet med årsregnskabet
regnskabsperioden.

er

at

give

et

retvisende

billede

af

foreningens

aktiviteter

for

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
RESULTATOPGØRELSEN
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
Indtægter
Den Danske Europabevægelses indtægter består af medlemskontingenter, generelle og formålsbestemte
offentlige tilskud, private firma- og fondstilskud, private gaver samt salgsindtægter fra publikationer.
Hovedprincippet for indtægter er indtægtsføring i faktureringsåret. Medlemskontingenter og enkelte
beløb modtaget i regnskabsåret vedrørende det følgende år overføres dog til dette og opføres under
periodeafgrænsningsposter i balancens passivside.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Skat af årets resultat
Den Danske Europabevægelse er som forening kun skattepligtig af erhvervsmæssig aktivitet.
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BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Anskaffelser udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indlånskonti i pengeinstitutter. Likvide beholdninger måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Europakollegiet i Brügge
Europakollegiet i Brügge består af en bankkonto under likvide beholdninger samt passivpost af samme
størrelse, idet Den Danske Europabevægelse udelukkende administrerer kontoen, der således ikke er at
opfatte som en del af Europabevægelsens likvide midler.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter
efterfølgende år.

indregnes

modtagne

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

2017

2016

kr.

kr.

1

Offentlige tilskud

1.659.300

1.931.058

2

Andre indtægter

1.869.269

1.214.265

Indtægter i alt

3.528.569

3.145.323

3

Aktiviteter

-1.249.708

-989.978

4

Andre eksterne omkostninger

5

Personaleomkostninger
Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Finansiering i alt

Årets resultat

-557.689

-585.799

-1.566.649

-1.675.861

-3.374.046

-3.251.638

154.523

-106.315

632

486

2

-4.445

634

-3.959

155.157

-110.274

155.157

-110.274

155.157

-110.274

Forslag til resultatdisponering:
Overført til "Overført resultat m.v.":
Overført restandel af årets resultat
Resultatdisponering i alt
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2017

2016

kr.

kr.

82.635

82.635

Finansielle anlægsaktiver i alt

82.635

82.635

Anlægsaktiver

82.635

82.635

Andre tilgodehavender

486.431

670.304

Tilgodehavender i alt

486.431

670.304

Likvide beholdninger

1.052.951

389.929

Omsætningsaktiver

1.539.382

1.060.233

AKTIVER

1.622.017

1.142.868

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 AKTIVER

Deposita

6

7
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2017

2016

kr.

kr.

822.834

667.677

822.834

667.677

Deposita

6.000

6.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt

6.000

6.000

196.936

177.301

1.740

2.400

Skyldige omkostninger

289.462

289.490

Periodeafgrænsningsposter

305.045

0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

793.183

469.191

Gældsforpligtelser

799.183

475.191

1.622.017

1.142.868

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017 PASSIVER

Overført resultat m.v.
8

Egenkapital

Mellemregning med regionerne
9

Europakollegiet i Brügge

PASSIVER

10

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
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NOTER

1

Nævnet for EU-oplysning-særskilt regnskab udarbejdet
Andre offentlige tilskud

kr.

540.000

540.000

1.056.123

1.050.253

63.177

340.805

1.659.300

1.931.058

1.196.875

799.916

Andre indtægter
Private bidrag
Info-Point

0

82.324

Medlemskontingenter

280.329

332.025

Studieture

325.551

0

66.514

0

1.869.269

1.214.265

61.061

-2.229

3.235

7.814

Huslejeindtægter/lønindtægter

3

2016

kr.

Offentlige tilskud
Generelt statstilskud

2

2017

Aktiviteter
Landsmøde
Hovedbestyrelsesmøder incl. reg.formandsmøder
Udvalgsmøder

6.084

6.734

327.613

47.040

Hjemmeside

92.017

12.287

Tænketank, publikationer og nyhedsbreve

21.534

51.320

Europadagen (9/5)

64.433

36.068

Prisuddelinger

31.046

2.059

Undervisningsaktiviteter

52.515

328.679

3.266

17.896

Internationale aktiviteter

Kampagne
Vi vil Europa

159.746

0

Debatmøder, konferencer mm

191.484

257.813

Diverse projekter

24.336

3.665

Lokale aktiviteter

211.338

220.832

1.249.708

989.978
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NOTER

4

Rengøring
Drift af kopimaskine
Kontorartikler
Porto

kr.

202.563

201.155

18.404

21.386

8.661

24.729

24.918

13.812

7.410

28.961

Rejser/kurser administration

33.434

81.444

Telefon/fax

31.271

36.234

IT- og systemomkostninger

53.741

69.403

1.390

3.569

Alarmanlæg

13.058

12.356

Forsikringer

14.486

13.170

Revision

45.000

45.000

Bogføringsassistance/anden regnskabsmæssig assistance

60.688

25.250

Mødeomkostninger/husholdning

Repræsentation

1.423

2.919

Gebyrer

13.452

4.515

Vedligeholdelse

18.762

1.896

9.028

0

557.689

585.799

1.584.294

1.667.523

15.000

0

Medlemsadministration mv.

Personaleomkostninger
Lønninger
B-indkomst
Regulering af feriepengeforpligtelse
Lønrefusion
Diverse lønomkostninger

6

2016

kr.

Andre eksterne omkostninger
Husleje, el mv.

5

2017

17.295

47.778

-75.616

-71.233

25.676

31.793

1.566.649

1.675.861

322.037

262.500

Andre tilgodehavender
Europanævnet
Løntilskud
Forudbetalinger
Andre tilgodehavender

14

75.616

0

2.978

8.338

85.800

399.466

486.431

670.304
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2016

kr.

kr.

Likvide beholdninger
Brüggekonto
Egne beholdningskonti

8

2017

1.740

2.400

1.051.211

387.529

1.052.951

389.929

Egenkapital
Overført resultat m.v.
Overført overskud eller tab, primo

667.677

777.951

Årets resultat

155.157

-110.274

822.834

667.677

822.834

667.677

822.834

667.677

2.400

210.871

98.000

98.000

-207.800

-208.500

Egenkapital før andre reserver

9

Europakollegiet i Brügge
Saldo 1. Januar
Tilskud Styrelsen for Videregående Uddannelser, Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Udbetaling stipendier fra Udenrigsministeriet
Udbetalinger Brüggekonto

-660

0

Udbetaling stipendier fra Styrelsen for Videregående
Uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående

-98.000

-98.000

Tilskud fra Udenrigsministeriet

207.800

29

1.740

2.400

Udbetalte stipendier fra Udenrigsministeriet og
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
specificeres således:
Simon Gammeltoft

74.300

Kasper Rasmussen

38.200

Bo Jul Jeppesen

79.700

Jørgen Goutham Surendran

62.300

Vitis Faure Tilgaard l

51.300
305.800
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NOTER

10

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Eventualforpligtelser
Medarbejderforpligtelser
Foreningen har normale forpligtelser til opsigelsesvarsler for ansat personale.
Huslejeforpligtelse
Foreningen har en opsigelsesforpligtelse på 3 måneders husleje.
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2017

2016

kr.

kr.

