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Ledelsespåtegning

Forretningsudvalget har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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 2021  samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 
31. december 2021.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. 

Frederiksberg C, den 9. februar 2022

I forretningsudvalget 

Stine Bosse Mads Samsing Jens-Kristian Lütken
landsformand næstformand næstformand

Martin Rayner
landskasserer

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

Frederiksberg C, den 9. februar 2022

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 regnskabsåret 1. januar -
31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-
regnskabet udarbejdes efter 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med nødvendige
tilpasninger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhæn-
gige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants'
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og
IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven med  nødvendige  tilpasninger. Ledelsen har endvidere an-
svaret 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 fortsæt-
te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt 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 fejlin-
formation, 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 revisi-
on, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, 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, og 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 fortsæt-
te driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder 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 betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetning, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetning.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetning og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen, eller om den på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetning indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetning er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetning.

Brøndby, den 9. februar 2022

ALBJERG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Anders Salomonsen
statsautoriseret revisor
mne40143
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Virksomhedsoplysninger

Foreningen Den Danske Europabevægelse
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Martin Rayner, landskasserer

Nils Juhl Andreasen
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Ole Qvist Pedersen
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Steffen Nørregaard

Gunnar Hattesen

Kira Marie Peter-Hansen
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Folkevalgte revisorer Henrik Garver
Sebastian Lang-Jensen

Bankforbindelser Arbejdernes Landsbank

Vesterbrogade 5

1502 København V

Landssekretær Casper Karup Hedegaard
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Ledelsesberetning

Aktiviteter 

Aktivitetsniveauet i 2021 har været hørere end tidligere år, hvilket hovedsageligt kan tilskrives, at
Europabevægelsen har afholdt en række større enkeltstående aktiviteter, i særdeleshed EU-dagen i
Mariager i august 2021.

Det øgede aktivitetsniveau er medvirkende til, at Europabevægelsen opnår største omsætning i
foreningens nyere historie. På trods af øgede udgifter bundet op på konkrete aktiviteter, investering i
IT-udstyr og kampagneaktiviteter er 2021 fortsat et år med et positivt resultat, hvilket svarer til
forventningerne til året.

Både aktivitetsniveauet, omsætningen og resultatet anses af ledelsen for tilfredsstillende.

Regionale aktiviteter

2021 har igen været et år præget af COVI-19 restriktioner og aflysninger af arrangementer i regionerne.
Det har medvirket til, at Europabevægelsens sekretariat har brugt ekstra tid på at afvikle lokale
aktiviteter. Der er i alt afholdt 35 aktiviteter i Europabevægelsens regioner i 2021. 

Et af tiltagene, der er blevet gjort for at modvirke den mindre regionsaktivitet, er indførelsen af ’Europa
i byen ’-konceptet, som tager udgangspunkt i Vi Vil Europa-projektet fra tidligere år. Over en uge har
Europabevægelsen besøgt 5 danske byer med i alt 15 EU-debatskabende aktiviteter.

Der har sammenlagt været 1.875 deltagere til regionsaktiviteterne og ’Europa i byen’

Folkemøder og kulturnatten

Europabevægelsen deltog på Folkemødet Bornholm, Kulturnatten i København og som noget nyt på
Folkemødet Møn. Folkemødet Bornholm blev afviklet i en ny corona-venlig form med indhegnede
områder med fællesscener og et stringent billetsystem. Vi deltog med 3 arrangementer på scenerne og
herudover med en Europæisk Fredagsbar.

På folkemødet på Møn deltog Europabevægelsen med 18 aktiviteter over to dage, og til Kulturnatten i
København holdt Europabevægelsens sekretariatet åbent hus med 6 debatskabende aktiviteter.

Der har været ca. 1.000 deltagere til de ovenstående aktiviteter.

Undervisningsaktiviteter

Med udgangspunkt i et nyudviklet digitalt undervisningsmateriale produceret for Pulje C-midler har
Europabevægelsen besøgt danske FGU-institutioner og erhvervsskoler i hele landet og undervist elever
med henblik på at styrke deres demokratiske selvtillid inden for EU. Vi har besøgt 14 erhvervsskoler
med denne undervisning. Der er lavet en undervisningsindsats for folkeskoler, hvor vi har besøgt 23
folkeskoler med vores Taskforce, der er en gruppe af frivillige undervisere samt 10 dagskurser om EU
med målet om at øge den demokratiske deltagelse for unge i aldersgruppen 25-30 år. 

Der er i alt leveret undervisning til 870 personer i 2021.
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Ledelsesberetning

EU-dagen

Europabevægelsen løftede i august 2021 opgaven med at få EU-debatten ud i andre dele af landet end
hovedstadsområdet ved at arrangere en hel debatdag på haven i Mariager. Målet med EU-dagen var, at
EU-dagen at fungere som introduktionsvent til 2022’s store europæiske folkemøde i Mariager, Political
Festival of Europe.

Til EU-dagen mødte mere end 3.000 deltagere op, og 1.600 så med live. Der var 58 aktiviteter på EU-
dagen med 46 debattører og talere.

Konferencer, drøftelser og webinarer

I løbet af 2021 er der afholdt to større konference, begge med ministerindlæg. Temaerne for de to
konferencer var Danmark og EU i Verden samt Vejen til grøn transport i Europa.
Europabevægelsen har afholdt 5 drøftelser med professionelt værtskab med både fysisk og online
deltagere. Herudover er der afviklet 8 webinarer og 20 livestreams.

Der har i alt været 69.687 online og 363 fysiske deltagere til ovenstående aktiviteter.

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 2020/2021 var antallet af danske studerende 8, hvoraf samtlige har
modtaget stipendie.

I 2021 har vi fortsat det øgede niveau fra sidste år med meget arbejde vedr. oplysning om mulighederne
for at studere ved Europakollegiet, bl.a. i samarbejde med Djøf. Desuden bistår vi komitéen i et nyt
projekt, der, på baggrund af udsagn og rapporter fra tidligere studerende på Europakollegiet, skal sikre
endnu højere kvalitet af tilbuddet.

Vi har forsat et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, som bl.a. bidrager med stipendier. Vores
stærke samarbejde med UM har ført til, at stipendiebevillingerne er fordoblet fra- og med årgang
2020/21.
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Ledelsesberetning

Forventninger til 2022

2022 bliver et år præget af et fortsat højt aktivitetsniveau. Ud over de generelle aktiviteter i forbindelse
med Europa Nævnets Pulje A-midler er der tre større projekter, der afvikles med støtte fra offentlige
midler. To projekter med Pulje C-midler i forbindelse med Konferencen om Europas Fremtid og 50-året
for EF-afstemningen samt et Erasmus+-projekt. Projekterne medfører en mindre ekstraudgift grundet
egenfinansiering medmindre der findes medfinansiering fra anden side.

Med afskaffelsen af samtlige coronarestriktioner forventes det, at Europabevægelsens regioner igen
begynder at lave arrangementer i en normal grad, hvilket vil medføre en ekstra udgift i forhold til de to
forudgående regnskabsår. Der er flere anledninger i 2022, hvor det er muligt for Europabevægelsen at
etablere økonomiske partnerskaber, der har en positiv virkning på resultatet.

Samlet set forventes det for 2022, at omsætningen holdes på et tilsvarende højt niveau med et positivt
driftsresultat.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Den Danske Europabevægelse er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse A-virksomheder  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.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægter

Den Danske Europabevægelses indtægter består af medlemskontingenter, generelle og
formålsbestemte offentlige tilskud, private firma- og fondstilskud, private gaver og arv 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 indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger
samt kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.

Skatter

Den Danske Europabevægelse er som forening kun skattepligtig af erhvervsmæssig aktivitet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelser udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

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. 

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier og obligationer,
der måles til dagsværdi på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021 2020

1 Tilskud bevilliget af Udenrigsministeriet 1.882.409 1.734.634
2 Andre indtægter 5.934.198 2.518.694

Indtægter i alt 7.816.607 4.253.328

3 Aktiviteter -977.477 -231.325
4 Lokaleomkostninger -245.732 -221.501
5 Administrationsomkostninger -383.528 -300.900
6 Personaleomkostninger -3.487.204 -2.793.765

Omkostninger i alt -5.093.941 -3.547.491

Resultat før finansielle poster 2.722.666 705.837

7 Finansielle indtægter 38.269 0
8 Finansielle omkostninger -15.696 -1.239

Finansielle poster netto 22.573 -1.239

Årets resultat 2.745.239 704.598
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2021 2020

Anlægsaktiver

Værdipapirer 2.537.321 0
Deposita 97.546 82.635
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.634.867 82.635

Anlægsaktiver i alt 2.634.867 82.635

Omsætningsaktiver

9 Andre tilgodehavender 755.999 620.429
10 Periodeafgrænsningsposter 12.427 0

Tilgodehavender i alt 768.426 620.429

11 Likvide beholdninger 1.777.613 1.359.758

Omsætningsaktiver i alt 2.546.039 1.980.187

Aktiver i alt 5.180.906 2.062.822
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Balance 31. december

Passiver

Note 2021 2020

Egenkapital

Saldo primo 1.333.992 629.394
Årets resultat 2.745.239 704.598
Egenkapital i alt 4.079.231 1.333.992

12 Europakollegiet i Brügge 416.385 19.877

416.385 19.877

Gældsforpligtelser

Deposita 6.000 6.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.000 6.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 54.142 66.962
13 Anden gæld 625.148 635.991

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 679.290 702.953

Gældsforpligtelser i alt 685.290 708.953

Passiver i alt 5.180.906 2.062.822
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Noter

2021 2020

1. Tilskud bevilliget af Udenrigsministeriet

Generelt statstilskud 540.000 540.000
Nævnet for EU-oplysning (særskilt regnskab udarbejdet) 1.050.168 1.033.333
Andre offentlige tilskud 292.241 161.301

1.882.409 1.734.634

2. Andre indtægter

Private bidrag 1.451.279 460.308
Info-Point 1.531.331 1.495.627
Medlemskontingenter 247.350 324.900
Studieture 0 51.136
Øvrige indtægter 211.409 186.723
Arv 2.492.829 0

5.934.198 2.518.694

3. Aktiviteter

Møder 21.335 9.182
Internationale aktiviteter 29.483 64.652
Hjemmeside 10.199 37.025
Prisuddelinger 20.000 126
Undervisningsaktiviteter 0 84.406
Tænketank, publikationer og nyhedsbreve 83.647 13.822
Kampagne 120.313 28.384
Vi vil Europa 0 5.811
Debatmøder, konferencer mm 0 15.328
Diverse projekter 0 14.582
Lokale aktiviteter 692.500 193.473
Ej anvendt regionstilskud 0 -235.466

977.477 231.325

4. Lokaleomkostninger

Husleje 203.368 187.958
Rengøring 18.850 17.064
Alarmanlæg 23.514 16.479

245.732 221.501
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Noter

2021 2020

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 8.105 5.720
Edb-omkostninger 120.414 38.694
Drift af kopimaskine 16.019 18.862
Personaleomkostninger/kurser 27.593 45.583
Telefon 31.303 35.724
Porto og gebyrer 7.744 5.929
Revision 56.875 45.625
Bogføringsassistance/anden regnskabsmæssig assistance 14.648 36.965
Forsikringer 25.528 16.948
Mødeomkostninger/husholdning 21.076 5.389
Repræsentation 2.255 1.024
Medlemsadministration mv. 51.968 44.437

383.528 300.900

6. Personaleomkostninger

Lønninger 3.438.793 2.741.171
Pensioner 49.992 0
Omkostninger til social sikring 81.858 66.745
Ændring i feriepengeforpligtelse 65.808 -14.151
Løntilskud og -refusioner -162.798 0
Rejse- og befordringsgodtgørelse 13.551 0

3.487.204 2.793.765

7. Finansielle indtægter

Kursregulering af værdipapirer 38.269 0

38.269 0

8. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 11.123 1.239
Valutakursdifferencer 153 0
Ikke fradragsberettigede renter 4.420 0

15.696 1.239
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Noter

2021 2020

9. Andre tilgodehavender

Info Point mfl. 119.130 112.036
Kontingenter 60.250 45.900
Europanævnet 212.542 258.334
Øvrige tilgodehavender 364.077 204.159

755.999 620.429

10. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte poster 12.427 0

12.427 0

11. Likvide beholdninger

Egne bankkonti 1.361.228 1.339.881
Brüggekonto 416.385 19.877

1.777.613 1.359.758
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

12. Europakollegiet i Brügge

Saldo 1. januar 2021 19.877 311.748
Tilskud Styrelsen for Videregående Uddannelser, Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 98.000 98.000
Tilskud fra Udenrigsministeriet 831.457 0
Udbetaling af stipendier -434.220 -289.000
Udbetaling af stipendier fra Styrelsen for Videregående
Uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser -98.000 -98.000
Udbetalinger Brüggekonto -729 -2.871

416.385 19.877

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

Stipendie 1 7.500
Stipendie 2 47.000
Stipendie 3 53.500
Stipendie 4 79.500
Stipendie 5 99.000
Stipendie 6 52.500
Stipendie 7 176.610
Stipendie 8 16.610

I alt 532.220

13. Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 112.256 202.355
ATP og andre sociale omkostninger 21.108 18.087
Løn 39.174 0
Feriepenge 3.851 2.655
Feriepengeforpligtelse funktionærer 287.282 221.474
Renter mv., skattekontoen 528 0
Skyldig moms (InfoPoint) 160.949 191.420

625.148 635.991
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