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Forretningsudvalget har d.d. aflagt årsregnskabet for 2020 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 2020 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 
31. december 2020. 

 
Årsregnskabet indstilles til godkendelse på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. 

 
Frederiksberg C, den 16. februar 2021  

 
 
I forretningsudvalget 

 
 
 
 
Stine Bosse 
Landsformand 

Jens Boe Andersen 
Næstformand 

Jens-Kristian Lütken 
Næstformand 

 
 
 
 
Martin Rayner 
Landskasserer 

 
 
 
 
 
 
 
De folkevalgte interne revisorers påtegning 
Vi har gennemgået efterstående årsregnskab og har fundet det i orden. 

 
Frederiksberg, den 16. februar 2021 

 
 
 
Henrik Garver      Sebastian Lang-Jensen    
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Til Den Danske Europabevægelse. 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Europabevægelse for perioden 1. januar - 31. december 
2020, 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. 
januar - 31. december 2020 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. 

 
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. 
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• 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 16. februar 2021 

 
Revision København 
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab VBR 
CVR nr. 34452342 

 
  
 
Bo Andersen 
Statsautoriseret revisor 
mne2300 
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Foreningen Den Danske Europabevægelse 
Rosenørns Allé 35, 1. th. 
1970 Frederiksberg C 

    
    
  CVR-nr: 46 11 31 28 
   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
    
Forretningsudvalg Stine Bosse, landsformand 

Jens Boe Andersen, næstformand 
Jens-Kristian Lütken, næstformand 
Martin Rayner, landskasserer 
Christel Schaldemose 
Linea Søgaard-Lidell 

Mads Samsing 
Gunnar Hattesen 
Kristian Ersbøll Berg Poulsen 
Signe Birk 
Steffen Nørregaard 
Sinne Backs Conan 
Frederik Bast Phillip, Europæisk Ungdom 
 

Pengeinstitut Arbejdernes Landsbank 
Vesterbrogade 5 
1502 København V 
 
 

Landssekretær Casper Karup Hedegaard 
 
 

Revisor Revision København 

 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab VBR 

 Nimbusparken 24, 3. sal. 

 2000 Frederiksberg 

  
Folkevalgte revisorer Henrik Garver 

 Sebastian Lang-Jensen 

  
  
  

 



 Den Danske Europabevægelse 

  

  

 LEDELSESBERETNING  
   
 

   

 7 

 

Debat- og oplysningsaktiviteter 
 

2020 har været et år præget af COVID-19. De forskellige grader af nedlukning af samfundet hen over 
året har betydet, at både sekretariatet og regionerne enten har aflyst eller omlagt størstedelen af de 
planlagte aktiviteter. I flere omgange er en ny aktivitetsplan godkendt hos Europa-Nævnet, der har 
taget højde for de forskellige grader af nedlukning af samfundet. 
 

Det ændrede aktivitetsniveau har påvirket Europabevægelsens økonomi i en både positiv og en negativ 
retning. De mange omlægninger af aktiviteterne fra fysiske arrangementer til online-aktiviteter har 
resulteret i, at der er brugt flere medarbejderressourcer på planlægning og udvikling end budgetteret. 
På den anden side betyder omlægningen af fysiske aktiviteter et markant mindreforbrug på billeje, 
lokaleleje mv. 
 

I alt har der været afviklet elleve aktiviteter i regionerne, fem online live-samtaler med vært Mikkel 
Fønsskov og personer med en særlig interesse i EU, tyve 30-minutters livestreams med Stine Bosse eller 
Jens Kristian Lütken og en aktuel gæst, én større konference om forsvarsforbeholdet med deltagelse af 
bl.a udenrigsministeren og Karsten Lauritzen, én morgenkonference i samarbejde med DI under 
temaerne grøn omstilling og den digitale fremtid med deltagelse af blandt andet Margrethe Vestager. 
 

På oplysning- og uddannelsesfronten har vi haft et aktivt år. 31 skole- og gymnasieklasse er blevet 
undervist af Europabevægelsen om EU-forhold. Ydermere har vi med støtte fra Europa-Nævnet udviklet 
nyt EU-undervisningsmateriale målrettet elever på erhvervsskoler og FGU-institutioner. 
 

 

Samarbejder 
 
2020 har budt på nye samarbejdsaftaler, der har haft en positiv indvirkning på regnskabet. Det kan 
blandt andet nævnes, at vi har samarbejdet om Festival of Europe i Mariager med det formål at sikre, at 
der på et oplyst grundlag kunne træffes beslutning om etableringen af et stort internationalt europæisk 
folkemøde. 
 

 

Europakollegiet 
 
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 studieåret 2019/2020 var antallet af danske studerende 6 hvoraf 5 fik stipendie. I 2020 
har vi lagt ekstra meget arbejde i at oplyse om mulighederne for at studere ved Europa-kollegiet. Vi 
forventer således, at der sker en stigning i antal studerende næste år. Vi har ligeledes styrket 
samarbejdet med Udenrigsministeriet, som bl.a. varetager stipendier – vi er således i tæt dialog om at 
skabe de bedste muligheder for de studerende. Vores stærke samarbejde med UM har ført til at 

stipendiebevillingerne er fordoblet fra- og med årgang 2020/21. 

 

Forventninger til 2021 

2021 bliver et år, der i nogen grad fortsat vil være påvirket af nedlukninger. Det er forventningen, at vi 
med erfaringerne fra 2020 kan afvikle en lang række digitale arrangementer og undervisningsgange i 
starten af året. Når samfundet gradvist åbner op igen, står vi klar til at tage ud i hele landet med en 
række forskellige koncepter.  
 
Med det positive resultat fra 2020 kan og vil Europabevægelsen påtage sig endnu større opgaver i 2021, 
end der tidligere har været mulighed for. 
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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 er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for 
regnskabsperioden. 

 
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. 

 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.  
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 1 Offentlige tilskud  1.734.634 1.776.623 

 2 Andre indtægter  2.518.694 3.047.558 
     

 Indtægter i alt  4.253.328 4.824.181 
   

 3 Aktiviteter  -231.325 -1.046.490 

 4 Andre eksterne omkostninger  -522.401 -459.973 

 5 Personaleomkostninger  -2.793.765 -3.064.253 
     

 Omkostninger i alt  -3.547.491 -4.570.716 
   

 Resultat før finansielle poster  705.837 253.465 
   

   Finansielle indtægter  0 62 

   Finansieringsomkostninger  -1.239 0 
     

 Finansiering i alt  -1.239 62 
   
     

 Årets resultat  704.598 253.527      

   

   Forslag til resultatdisponering:  

   Overført til "Overført resultat m.v.":  

   Overført restandel af årets resultat  704.598 253.527 
     

 Resultatdisponering i alt  704.598 253.527      
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   Deposita  82.635 82.635 
     

 Finansielle anlægsaktiver i alt  82.635 82.635 
     

 Anlægsaktiver  82.635 82.635 
     

   

 6 Andre tilgodehavender  620.429 534.957 
     

 Tilgodehavender i alt  620.429 534.957 
     

 7 Likvide beholdninger  1.359.758 934.858 
     

 Omsætningsaktiver  1.980.187 1.469.815 
     

   

 AKTIVER  2.062.822 1.552.450      
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   Overført resultat m.v.  1.333.992 629.393 
     

 8 Egenkapital  1.333.992 629.393 
     

   

   Deposita  6.000 6.000 
     

 Langfristede gældsforpligtelser i alt  6.000 6.000 
     

   Mellemregning med regionerne  0 94.033 

 9 Europakollegiet i Brügge  19.877 311.748 

 10 Skyldige omkostninger  702.953 511.276 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt  722.830 917.057 
     

 Gældsforpligtelser  728.830 923.057 
     

   

 PASSIVER  2.062.822 1.552.450      

   

 11 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  
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 1 Offentlige tilskud  

 Generelt statstilskud  540.000 540.000 

 Nævnet for EU-oplysning-særskilt regnskab udarbejdet  1.033.333 1.044.211 

 Andre offentlige tilskud  161.301 192.412 
     

 1.734.634 1.776.623 
     

   

 2 Andre indtægter  

 Private bidrag  460.308 536.101 

 Info-Point  1.495.627 1.637.288 

 Medlemskontingenter  324.900 337.655 

 Studieture  51.136 342.165 

 Andre indtægter  186.723 194.349 
     

 2.518.694 3.047.558 
     

   

 3 Aktiviteter  

 Landsmøde  909 9.007 

 Hovedbestyrelsesmøder incl. reg.formandsmøder  3.953 9.782 

 Udvalgsmøder  4.320 7.604 

 Internationale aktiviteter  64.652 336.691 

 Hjemmeside  37.025 24.518 

 Tænketank, publikationer og nyhedsbreve  13.822 21.483 

 Europadagen (9/5)  150 25.420 

 Prisuddelinger  126 628 

 Undervisningsaktiviteter  84.406 2.458 

 Kampagne  28.384 89.504 

 Vi vil Europa  5.811 179.826 

 Debatmøder, konferencer mm  15.328 106.770 

 Diverse projekter  14.432 17.826 

 Lokale aktiviteter  193.473 303.050 

 Ej anvendt regionstilskud  -235.466 -88.077 
     

 231.325 1.046.490 
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 4 Andre eksterne omkostninger  

 Husleje, el mv.  187.958 169.406 

 Rengøring  17.064 18.968 

 Drift af kopimaskine  18.862 16.288 

 Kontorartikler  5.720 13.448 

 Porto  3.891 5.194 

 Personaleomkostninger/kurser  45.583 28.698 

 Telefon/fax  35.724 28.594 

 IT- og systemomkostninger  38.694 22.157 

 Mødeomkostninger/husholdning  5.389 6.001 

 Alarmanlæg  16.479 18.132 

 Forsikringer  16.948 16.241 

 Revision incl. projektregnskab  45.625 45.250 

 Bogføringsassistance/anden regnskabsmæssig assistance  36.965 34.150 

 Repræsentation  1.024 0 

 Gebyrer  2.038 3.123 

 Vedligeholdelse  0 994 

 Medlemsadministration mv.  44.437 33.329 
     

 522.401 459.973 
     

   

 5 Personaleomkostninger  

 Lønninger  2.741.171 3.150.330 

 Regulering af feriepengeforpligtelse/bonus mv  -14.151 -69.893 

 Lønrefusion  0 -97.957 

 Diverse lønomkostninger  66.745 81.773 
     

 2.793.765 3.064.253 
     

   

 6 Andre tilgodehavender  

 Europanævnet  258.334 261.053 

 Info Point mfl.  112.036 173.395 

 Andre tilgodehavender  250.059 100.509 
     

 620.429 534.957 
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 7 Likvide beholdninger  

 Brüggekonto  19.877 311.748 

 Egne beholdningskonti  1.339.881 623.110 
     

 1.359.758 934.858 
     

 8 Egenkapital  

 Overført resultat m.v.  

 Overført overskud eller tab, primo  629.394 375.866 

 Årets resultat  704.598 253.527 
     

 1.333.992 629.393 
     

 Egenkapital før andre reserver  1.333.992 629.393 
     

 1.333.992 629.393 
     

 9 Europakollegiet i Brügge  

 Saldo 1. Januar  311.748 211.814 

 Tilskud Styrelsen for Videregående Uddannelser, Ministeriet for 
 Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser  98.000 98.000 

 Udbetaling stipendier fra Udenrigsministeriet  -289.000 -108.000 

 Udbetalinger Brüggekonto  -2.871 -914 

 Udbetaling stipendier fra Styrelsen for Videregående 
 Uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og 
 Videregående  -98.000 -98.000 

 Tilskud fra Udenrigsministeriet  0 208.848 
     

 19.877 311.748 
     

 

  Udbetalte stipendier fra Udenrigsministeriet og 

  Styrelsen for Videregående Uddannelser 

  Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser  

  specificeres således: 

 

 Mathias Christiansen  24.000 

 Johanne Karstens  16.000 

 Astrid Olesen  106.000 

 Nina Olsen  98.000  

 Nathalie Kold-Hansen  143.000  
    

 387.000  
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 10 Skyldige omkostninger  

 Skyldig A-skat  202.355 53.166 

 Skyldig ATP  7.479 5.964 

 Skyldig AUB-AES mv  10.608 10.662 

 Skyldige feriepenge  2.655 5.378 

 Ferieforpligtelse/skyldig løn  221.474 235.626 

 Skyldig moms (InfoPoint)  191.420 106.992 

 Andre skyldige omkostninger  66.962 93.488 
     

 702.953 511.276 
     

   

 11 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.  

   

 

 


