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Ledelsens påtegning
Indsamlingsregnskabet er aﬂagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr.
160 af 26. februar 2020. Indtægter og udgi�er er indregnet i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse
med beskrevne anvendt regnskabspraksis.
Indsamlingsak�viteterne er udført i perioden 1. august 2020 �l 31. juli 2021.
Det er vores opfa�else, at indsamlingsregnskabet givet et retvisende billede af indsamlingens omfang og
anvendelse af midler �l det angivne formål.
Indsamlingen er foretaget i overenstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
Indsamlingen overholder vilkårene i Indsamlingsnævnets �lladelse af 11. august 2020.
Uforbrugte midler fra indsamlingsperioden 1. august 2019 - 31. juli 2020, i alt kr. 238.839, er indregnet i
indsamlingen hvorfra omkostningerne for perioden 1. august 2020 - 31. juli 2021 a�oldes.
Indsamlingen har here�er pr. 31. juli 2021 uforbrugte midler på kr. 154.445.

København, d. 7. januar 2022
Foreningen �l bevarelse af Europæisk Iden�tet
Formand og bestyrelse:

Aurelija Aniulyte

Christoﬀer Gerlach Skibild

Daniel Douglas Bea�e

Den uafhængige revisors erklæring
Til Foreningen til bevarelse af Europæisk identitet
Konklusion
Vi har revideret det medfølgende regnskab, der udviser indtægter på kr. 197.615 og afholdte udgifter på
kr. 245.271.
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 § 8‐9.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og vilkår i Indsamlingsnævnets tilladelse af 10. juli 2019.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisorerklæringens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af replskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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 epiet som grundlag for vores
konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet ‐ anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet har som særligt formål at overholde
regnskabsbestemmelseme i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Som følge heraf kan regnskabet
være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Foreningen til bevarelse af Europæisk identitet og
Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Foreningen til bevarelse
af Europæisk identitet og Indsamlingsnævnet.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelseme i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et regnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 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 afbesvigelser 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 regnskabet.
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 regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på dissc risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinfonnation forårsaget afbesvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intem kontrol.
‐ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets 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.
‐ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelseme i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Næstved, d. 7. januar 2021
Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revsbæk Revision

Søren Revsbæk
Statsautoriseret revisor
MNE nr. 12470

Ledelsesberetning
Grundlag for indsamling
Indsamlingsmidlerne skal anvendes til fordel for foreningen til bevarelse af Europæisk identitet's
aktiviteter herudover til foreningens oplysende arbejder, møder og aktioner mv.
Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og mobile betalingsløsninger.
Indsamlingen foregik på baggrund af indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet pr. 11. august 2020.
Uforbrugte midler fra indsamlingsperioden 1. august 2019 ‐ 31. juli 2020, i alt kr. 238.839, er indgået i
indsamlingsregnskabet og omkostningerne i perioden 1. august 2020 ‐ 31. juli 2021, anses for anvendt af
disse indsamlede midler før der er forbrugt af indsamlingsperiodens indsamlede midler.

Anvendt regnskabspraksis
Indsamlingsregnskabet omfatter alene de indsamlingsaktiviteter, som er blevet gennemført i forbindelse
med Foreningen for bevarelse af Europæisk identitet indsamlingen. Indsamlingen er landsdækkende og er
blevet gennemført i overensstemmelse med indsamlingstilladelse fra Indsamlingsnævnet fra 1. august
2020 til 31. juli 2021 jf. Indsamlingsnævnets tilladelse pr. 11. august 2020.
Indkomne bidrag
Posten indeholder frivillige kontante bidrag fra private bidragsydere og virksomheder som et direkte eller
indirekte resultat af indsamlingsaktiviteter udført i perioden fra 1. august 2020 til 31. juli 2021. Bidrag
indregnes som indtægter på tidspunktet for modtagelse af bidraget.
Omkostninger
Posten indeholder udgifter afholdt med henblik på at informere offentligheden om indsamlingen og dens
formål, gennemføre selve indsamlingen som foreskrevet i Indsamlingsnævnets indsamlingstilladelse til
gennemførelse af offentlig indsamling samt overvåge, registrere og validere indsamlingsresultatet.
Posten indeholder derudover de faktisk afholdte udgifter til indsamlingens formål.
Udgifterne er indregnet med det faktisk afholdte og betalte beløb på tidspunktet for udgiftens betaling.
Udgifter i regnskabet er medtaget for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.
Uforbrugte midler fra indsamlingsperioden 1. august 2019 ‐ 31. juli 2020, i alt kr. 238.839, er indgået i
indsamlingsregnskabet og omkostningerne i perioden 1. august 2020 ‐ 31. juli 2021, anses for anvendt af
disse indsamlede midler før der er forbrugt af indsamlingsperiodens indsamlede midler.

Resultatopgørelse
1. august 2020 - 31. juli 2021
Kr.

Indkomne bidrag:
Donationer og indsamlet i perioden
Overførte bidrag for perioden 1. august 2019 ‐ 31. juli 2020

197.615,00
238.839,85

I alt
Administrationsudgifter:
Adminstration
Revision

436.454,85

INDSAMLINGENS OVERSKUD

398.715,85

27.359,00
10.380,00

Anvendelse af indsamlingens overskud (omkostninger):
Beløb forbrugt i perioden 1. august 2020 ‐ 31. juli 2021:
Materialer
Kommunikation
Aktioner
Rejseomkostninger
Merchandise
Øvrige omkostninger
Forsendelse/gebyr
Bankgebyrer
Renter

125.437,00
0,00
11.834,00
77.484,00
12.883,00
11.003,00
5.230,00
1.400,00
0,00

OMKOSTNINGER I ALT i perioden 1. august 2020 ‐ 31. juli 2021

245.271,00

Ej forbrugt, henlægges til anvendelse 1. august 2021 ‐ 31. juli 2022

153.444,85

