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Årsberetning
Om foreningen
Foreningen er stiftet den 22. august 2017. Foreningens formål er, som grupperepræsentant for sine medlemmer, at føre et gruppesøgsmål mod Danmarks Radio og Skatteministeriet med krav om tilbagebetaling af moms
opkrævet af medielicensen.
Foreningen indgav den 29. september 2017 stævning mod Danmarks Radio og Skatteministeriet med påstand
om, at den opkrævede moms af licensen skal tilbagebetales til foreningens medlemmer principalt for en 10
årsperiode, subsidiært for en 3 årsperiode.

Som medlem af foreningen og ved at have tilmeldt sig gruppesøgsmålet rettidigt har man har sikret sig, at
forældelsesfristen for et tilbagesøgningskrav på moms af medielicensen er blevet afbrudt, således at man vil
kunne få tilbagebetalt den indbetalte moms, hvis foreningen vinder sagen.
Foreningens økonomi
Foreningen her indtil nu ikke opkrævet kontingent, og det forventes heller ikke, at det fremover bliver nødvendigt
at opkræve kontingent. Det skyldes at foreningen har fået bevilliget fri proces til gruppesøgsmålet, herunder til
at foreningen som grupperepræsentant kan føre sagen mod Danmarks Radio og Skatteministeriet.
Advokat Claus Holberg, DLA Piper er blevet beskikket til at føre sagen på vegne af foreningen. Foreningen har
endvidere indgået en aftale med DLA Piper, der sikrer, at DLA Piper finansierer og varetager foreningens administrative opgaver i form af medlemskartotek, drift af hjemmeside, kommunikation m.v. Som følge af, at der
er bevilliget fri proces, vil alle udgifterne til gruppesøgsmålet blive dækket af Staten uanset om sagen vindes
eller tabes og det vil ske i henhold de regler, der gælder for fri proces. Det indebærer blandt andet, at det er
retten, der fastsætter størrelsen af salæret til den beskikkede advokat og godkender udlæg.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.
Foreningen har i 2019 afholdt udgifter for kr. 78.742 til hosting af hjemmeside, it-bistand og afholdelse af generalforsamling m,v. Udgifterne er foreløbigt finansieret af DLA Piper, idet udgifterne vil blive godtgjort af Staten i
henhold til reglerne om fri proces. Østre Landsret har ved kendelse af 8. februar 2019 godtgjort foreningens
afholdte omkostninger i 2017 og 2018 med kr. 553.503. Endvidere har retten tilkendt den beskikkede advokat
og DLA Piper et aconto salær på kr. 1.500.000 med tillæg af moms for arbejdet indtil 7. december 2018 med at
føre gruppesøgsmålet og varetage de administrative opgaver i forbindelse med at drive foreningen og kommunikere med medlemmerne. Salæret afregnes via foreningen.
Status på foreningens retssag
Foreningen indgav den 29. september 2017 stævning mod Danmarks Radio og Skatteministeriet. Sagen blev
oprindelig anlagt ved Københavns Byret, men med anmodning om, at sagen skulle henvises til Østre Landsret,
da den angik et principiel spørgsmål. I maj 2018 blev sagen godkendt som et gruppesøgsmål og henvist til
Østre Landsret. I juli 2018 blev der indgået en procesaftale med Danmarks Radio og Skatteministeriet, der
blandt andet indebar, at Danmarks Radio udtrådte af sagen og at sagen herefter alene føres mod Skatteministeriet, idet Skatteministeriet har anerkendt, at hvis moms af medielicensen er opkrævet med urette, da kan
kravet i sin helhed rettes mod Skatteministeriet.
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For at være medlem af foreningen skal man være en fysisk person, der i perioden fra den 1. oktober 2007 og
frem, helt eller delvist har betalt medielicens til Danmarks Radio. Som medlem af foreningen har man tilsluttet
sig foreningens gruppesøgsmål, forudsat at man har tilmeldt inden for den af retten fastsatte frist, der var senest
1. oktober 2018. Ved udløb af tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 havde 282.813 personer tilmeldt sig gruppesøgsmålet via foreningen.
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Årsberetning
Status på foreningens retssag, fortsat
Den 10. juli 2018 bestemte Østre Landsret, at spørgsmålet om hvorvidt det har været lovligt at opkræve moms
af medielicensen skulle udskilles til særskilt behandling med henblik på præjudiciel forelæggelse for EUdomstolen af dette spørgsmål. Det er forventningen, at en udtalelse fra EU-domstolen reelt vil afgøre sagen.
Skatteministeriet har erklæret sig enig i, at sagen egner sig til præjudiciel, forelæggelse for EU-domstolen, men
Skatteministeriet har efterfølgende protesteret mod, at der kan stilles et supplerende spørgsmål angående betydningen af de ændringer, der er foretaget i den danske medielicensordning efter vedtagelse af sjette momsdirektivet i 1978. Denne uenighed om hvorvidt der skal stilles et eller to spørgsmål har forsinket sagsbehandlingen. Foreningen afgav i maj 2020 et processkrift herom og status på nuværende tidspunkt er, at Skatteministeriet har fået frist til medio august til fremkomme med sine supplerende bemærkninger hertil. Hvis uenigheden
skal afgøres ved en formalitets procedure, vil det trække sagen i yderligere langdrag. Det forventes tidligst, at
Østre Landsret vil forelægge sagen for EU-domstolen ved udgangen af 2020 og svar fra EU-domstolen vil
herefter tage et par år, hvorfor et endeligt svar fra EU-domstolen forventes tidligst i 2022/23.
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København V, den 17. juni 2020
Claus Holberg
Den beskikkede advokat
Bestyrelse

Morten Boldsen

Erik Kam

Thomas Nordestgaard
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Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Foreningen kræv licensmoms tilbage for 2019.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.
Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17. juni 2020

Morten Boldsen

Erik Kam
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Bestyrelse

Thomas Nordestgaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Foreningen kræv licensmoms tilbage:
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen kræv licensmoms tilbage for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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 og foreningens vedtægter. 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. 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
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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.
Helsingør, den 17. juni 2020
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63
Peter K. Gøbel
statsautoriseret revisor

Kenn Elmgren
statsautoriseret revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Foreningen kræv licensmoms tilbage for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Regnskabsopstillingen er
tilpasset foreningens særlige aktivitet.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 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.
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.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Medlemsbetalinger indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at disse optjenes. Indtægterne periodiseres således at de indregnes i den periode de vedrører.
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når foreningen har vundet endelig ret til disse.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvidebeholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Regnskabspraksis
Gæld
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Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Regnskab
2019

Note

Regnskab
2017/18
(16 mdr)

Indtægter
Medlemskontingenter

0

0

583.520

0

Refusion af tilkendt honorar til DLA Piper

1.875.000

0

Indtægter i alt

2.458.520

0

0

583.520

Honorar til DLA Piper

1.875.000

0

Omkostninger i alt

1.875.000

583.520

583.520

-583.520

Refusion af udgifter afholdt i 2018

1

Administrationsomkostninger

Årets resultat
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Omkostninger
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Balance 31. december
Aktiver
2019

2018

Andre tilgodehavender

92.249

0

Tilgodehavender

92.249

0

0

0

Omsætningsaktiver

92.249

0

Aktiver i alt

92.249

0

Likvide beholdninger

10

This document has esignatur Agreement-ID: 62ef0e9bkwZ235994081

Note
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Balance 31. december
Passiver
2019

2018

Overført resultat

0

-583.520

3

Egenkapital

0

-583.520

4

Gæld til DLA Piper
Anden gæld

77.249
15.000

583.520
0

Kortfristet gæld

92.249

583.520

Gæld i alt

92.249

583.520

Passiver i alt

92.249

0
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Note
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Noter til årsregnskabet
2019

Administrationsomkostninger
Hosting af hjemmeside og it bistand
Annonceudgifter
Møder og generalforsamling
Revision og regnskabsmæssig assistance
Omkostningsgodtgørelse

2

286.773
296.747
0
0
0

0

583.520

92.249

0

92.249

0

Andre tilgodehavender
Udgifter til omkosningsgodgørelse via ØL

3

55.507
0
10.735
15.000
-81.242

Egenkapital
Overført
resultat
Egenkapital 1. januar
Årets resultat

-583.520
583.520

Egenkapital 31. december

4

0

Anden gæld
Afsat revision

15.000

0

15.000

0
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Noter til årsregnskabet
Administration og fri proces
Foreningen har indgået en aftale med DLA Piper, der sikrer, at DLA Piper finansierer og varetager
foreningens administrative opgaver i form af medlemskartotek, drift af hjemmeside, kommunikation
m.v. Foreningen har fået bevilliget fri proces og derved tilsagn fra staten om dækning af udgifter
forbundet med gruppesøgsmålet.
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