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Årets begivenheder og resultater i overskrifter
Nedenfor anføres de vigtigste eksterne og interne begivenheder i året fra
generalforsamlingen 17. marts 2016, hvor den nye bestyrelse blev valgt.
I marts 2016 afholdt vi generalforsamling med oplæg fra Gareth Sweeney, chefredaktør
på TIs store Global Corruption Report. Gareth fortalte om korruption i sportens verden i
anledning af udgivelsen af “Global Corruption Report: Sport”.
I april 2016 begyndte et nyt bestyrelsesår med en ny bestyrelse bestående af både
erfarne medlemmer og nye kræfter.
I april 2016 afslørede et læk af de såkaldte ”Panama papers” meget omfattende
skattesvindel foretaget af en lang række navngivne personer. Nordea markerer sig

som en af de nordiske banker, der har været meget aktiv i formidling af konti og
selskaber. Nordea er p.t. meldt til SØIK i Danmark og flere steder i udlandet for
overtrædelse af hvidvasklovgivningen.
I juni 2016 og i de følgende måneder sigtede Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK) en række offentligt ansatte for at have taget imod gaver
fra it-firmaet ATEA. Nogle af sagerne førte i december 2016 til domfældelser i byretten.
Nogle domme er under anke, og andre sager, herunder mod ATEA, er fortsat under
efterforskning. ATEA har i forbindelse med virksomhedens arbejde med i fremtiden at
undgå lignende situationer holdt møder med TI-DK for at få vores input hertil.
14 juni 2016: Lancering af TRAC2016 DK, som er en analyse af 30 af de største

danske virksomheders rapportering om deres anti-korruptions-politiker mm. Klar
forbedring af virksomhedernes score på anti-korruptions-området. Til lanceringen
havde vi besøg af TI Holland og TI UK, som fortalte om deres Business Integrity
Forums. (https://www.eventbrite.com/e/kick-off-pa-danish-business-integrity-forumlancering-af-trac-2016-tickets-25490663260# )

21. juni 2016. Den danske medico-virksomhed BK Medical erkender i et forlig
med USA's justitsministerium, at have betalt og hvidvasket bestikkelse i en 10årig periode på ca. 10 år. Bestikkelsen på 130 M DKK er primært gået til
personer i den russiske sundhedssektor og midlerne blev placeret på konti i
Karibien. Firmaet betaler en bøde på 23 M DKK (ikke skattemæssigt
fradragsberettiget) og forpligter sig til at implementere et stærkt compliance
program og til fremover ikke at overtræde den amerikanske lovgivning om
udenlandsk bestikkelse. Såfremt betingelserne misligholdes, kan USA's
justitsministerium indlede en kriminel retsforfølgelse.
Lone Fischer holdt oplæg på en compliance konference i Prag om TI-DKs arbejde.
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Den 7. september 2016 tog Knut Gotfresen i mod et besøg af en delegation fra
Sydkorea bestående af embedsmænd og lokalpolitikere fra Goyang City, en forstad til
Seoul.
Oktober 2016: Natascha Linn Felix og Christian Ougaard medvirker i en
undervisningsfilm om korruption i Bangladesh, der produceres af Amalfi-film og er
finansieret af Danida. TI-DK ser potentiale for at indgå samarbejde med Amalfi-film om
et undervisningsprojekt om korruption i Danmark. Der ansøges i 2017.
14. oktober 2016 offentliggjorde TI-DK en optælling, der viste, at på det tidspunkt
overhold 22 (ca. 12 %) af Folketingets medlemmer overholder ikke folketingets frivillige
regler om registrering af hverv og økonomiske interesser, som blev vedtaget i december
2014 af Udvalget for Forretningsorden. Artiklen medførte stor aktivitet på facebook med
ca. 85.000 visninger.
Oktober 2016: Dansk Folkeparti undersøges af EU's anti-korruptions-enhed for brug af
over 2 mio. DKK fra MELD og FELD i strid med reglerne. Sagen involverer flere
markante DF-politikere, navnlig Morten Messerschmidt.
I november 2016 blev en ny global standard for anti-korruption vedtaget. TI havde siddet
med i den danske arbejdsgruppe og aktivt deltaget i arbejdet med udviklingen af
standarden, som går under det knapt så mundrette navn ”ISO 37001 Ledelsessystemer
vedrørende antikorruption – Krav og vejledning”.
November 2016: Der falder domme i den pikante Se&Hør-sag om overvågning af royale
og kendtes brug af kreditkort. Aller Media idømmes en bøde på 10 mio. DKK. ”Tys-tyskilden” idømmes 18 mdr. ubetinget fængsel og konfiskation af 350 T DKK
(strafudmålingen er anket). En række nuværende og tidligere ledere og medarbejdere på
Se&Hør idømmes fra betinget fængsel i 4-12 måneder og op til ubetinget fængsel i 3
måneder, suppleret med samfundstjeneste i op til 200 timer. De dømmes for hacking og
bestikkelse i den private sektor.
November 2016: Undervisningsmateriale om korruption til gymnasier er færdiggjort og
tilgængelig for gymnasielærere. Materialet er lavet i samarbejde mellem Globale
Gymnasier, Batavia Media og TI-DK. Det er finansieret af Undervisningsministeriet og
Danida. Materialet indeholder bl.a. videoklip og rollespil med dilemmaer, som er optaget
i Ghana. TI Ghana har medvirket i arbejdet.
November 2016 SØIK sigter en række firmaer i nedbrydningsbranchen for
karteldannelse. En af virksomhederne agerer whistleblower og medvirker til opklaringen.
13. november 2016 kunne TI-DK invitere 10 medlemmer til premierevisning på
dokumentarfilmen ”Shadow World – Bag om den Internationale Våbenhandel” i Grand
Teatret København. Filmen giver et rystende billede af omfanget af bestikkelse af
politikere i forbindelse med våbenhandel.
3. december 2016 var TI-DK meget glade for at være med til at annoncere, at Danmark
bliver vært for verdens største anti-korruptions-konference, IACC, i 2018. Konferencen
afholdes med støtte fra Danida.
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December 2016 – januar 2017: De første domme til offentlige it-medarbejdere, som har
modtaget fordele i form af billige eller gratis it-udstyr i den såkaldte ATEA-sag, der er
omtalt ovenfor. Dommene, som i en del tilfælde er anket lyder på betinget fængsel,
samfundstjeneste og konfiskation af beløb svarende til den økonomiske gevinst.
11. januar 2017: ISO 37001 bliver præsenteret på et seminar på Børsen. I panelet
deltager bl.a. Birgitte Bang Nielsen.
22. januar 2017 sendte Financial Action Task Force (FATF) første udkast til en rapport,
der rettede alvorlig kritik mod den danske indsats mod hvidvask og terrorfinansiering.
25. januar 2017 udkom Corruption Perception Index 2016 med den årlige vurdering af
korruption i den offentlige sektor i 168 af verdens lande. Danmark er fortsat på en (nu
delt) førsteplads, dog med lidt lavere score (90 ud af 100).
27. januar 2017 holdt Natascha Felix oplæg i DIEH om whistleblowing
Den 7. februar 2017 inviterede TI-DK i samarbejde med Tranquebar til
debatarrangement om magt, partistøtte og lobbyisme med forfatterne Chris Kjær Jessen
og Carl Emil Arnfred, der har skrevet bogen ”Skjulte Penge”.
Den 15. februar 2017 offentliggjorde Transparency International rapporten "Top secret countries keep financial crime fighting data to themselves". Rapporten viser, at Danmark
langt fra er blandt de bedste, når det det kommer til at bekæmpe hvidvaskning.
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Rapportering på implementering af TI DK’s
Strategi 2013-2017
I Transparency International Danmark (TI-DK) arbejder vi med udgangspunkt i den 5-årige strategi,
vi vedtog i 2013.1 De aktiviteter og projekter, vi går ind i, guides af de 5 strategiske målsætninger, vi
satte os med udgangspunkt i vores Nationale System Studie og de anbefalinger, vi fik ud af det.
Samtidig påvirkes vores arbejde ganske naturligt af nationale og internationale dagsordener, hvilket
fører os ind i partnerskaber og projekter der naturligt ikke kunne forudses ved strategiformuleringen.
Dette ser vi som en stor styrke ved at være del af en international alliance, og i øvrigt som et tegn
på, at vores arbejde følger den aktuelle dagsorden.
I det følgende vil vi rapportere på de aktiviteter, vi har implementeret i relation til vores 5 strategiske
områder og de resultater, vi mener at kunne udlede af det.

1

Kan findes på vores hjemmeside www.transparency.dk
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Målsætning 1:
”Forbedret beskyttelse og rådgivning af whistleblowere”

RESULTATER
STRATEGI 2013-2017:
- TI Danmark arbejder for, at
der oprettes en rådgivningsinstitution – for både
offentligt og privat ansatte –
hvor man kan henvende sig
for at få råd og vejledning
som whistleblower

2016 AKTIVITETER:

- Der har vist sig en meget
lille politisk vilje til ad
lovgivningsvejen at
beskytte whistleblowere.
- TI-DK forsøger fortsat at
gøre opmærksom på
problemstillingen, men
resultaterne udebliver.

I foråret 2015 kom den længe ventede Betænkning om Offentligt Ansattes Ytringsfrihed og
Whistleblower-ordninger, som resultat af et meget langt udvalgsarbejde. TI-DK har fra starten
kritiseret udvalgets sammensætning. Helt overordnet mener vi, at udvalgets sammensætning er for
snævert.
Af udvalgets kommissorium fremgik det, at regeringen mente at have nedsat et bredt sammensat
sagkyndigt udvalg. Udvalget blev bl.a. nedsat som et led i udmøntningen af regeringsgrundlaget,
”Et Danmark, der står sammen” fra 2011. TI-DK mener, at udvalgets konklusioner afspejler, at
udvalgets sammensætning ikke har været bred nok, og at der er ikke trukket på faglig og konkret
viden blandt førende organisationer på feltet. Organisationer som Institut for Menneskerettigheder,
TI-DK, Amnesty International og Veron har f.eks. ikke siddet i udvalget, hvilket TI-DK finder
uheldigt, da sådanne organisationer står for synspunkter som ikke lader til at være tilstrækkeligt
afspejlet i udvalgsarbejdet og den deraf følgende betænkning. Hele høringssvaret kan læses på
vores hjemmeside
Betænkningen er – i overensstemmelse med betænkningens anbefalinger – ikke blevet fulgt op af
yderligere beskyttelse af whistleblowere eller af offentlig ansattes ytringsfrihed. TI-DK har på den
baggrund kunnet konstatere, at der ikke for tiden ses at være politisk vilje til yderligere beskyttelse,
og vores aktiviteter på området er følgelig skaleret betydeligt ned. TI-DK gør fortsat løbende
opmærksom på problemet.
Som et lyspunkt kan nævnes, at Folketingets Ombudsmand i en række udtalelser og i en kronik i
Jyllands Posten den 16. maj 2016 rejste spørgsmålet, om de gældende regler i tilstrækkeligt
omfang beskytter offentligt ansattes ytringsfrihed. Kronikken er så vidt ses dog ikke blevet fulgt op
politisk.
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Målsætning 2:
”Øget opmærksomhed om og indsigt i korruption i den private sektor”

STRATEGI 2013-2017:
- TI Danmark arbejder for at
forøge danske virksomheders indsigt i og forståelse
for de korruptionsrisici, de
skal være opmærksomme på
– især på de internationale
markeder

2016 AKTIVITETER:
TRAC 2016 DK
ISO37001 godkendelse

RESULTATER
ARRANGEMENT OG
PROMOVERING AF DE
STØRSTE
VIRKSOMHEDERS ANTIKORRUPTIONSAKTIVITET
ER
.

TI Danmark har i medierne kommenteret og perspektiveret flere af de korruptionssager, der har
været fremme. Det drejer sig bl.a. om BK Medical (dømt i USA for systematisk bestikkelse og
hvidvask vedr. offentlige kunder i Rusland), Se&Hør (Aller Media og flere ansatte dømt for
bestikkelse af systemprogrammør), Nordea (redegørelse om mangler i hvidvaskprocesser).
For anden gang laver TI DK i samarbejde med CBS undersøgelsen TRAC 2016 DK (Transparency
in Corporate Reporting). I rapporten analyseres hvorledes de 20 største børsnoterede og de 10
største ikke-noterede virksomheder rapporterer om deres politikker på anti-korruptions området.
Desuden analyseres rapportering om ejerforhold og om landevis rapportering af regnskabstal. I
forhold til TRAC 2014 DK; er der sket en klar forbedring af gennemsigtigheden. Det er også
glædeligt at konstatere, at de ikke-noterede virksomheder klarer sig rigtig flot.
I en periode på 3 år har vi deltaget i den danske arbejdsgruppe under Dansk Standard med det
formål at udarbejde den første internationale standard for anti-korruption. TI har medvirket i at
kommentere på indholdsmæssige forslag til standarden både fra Danmark og andre TI chapters. I
november 2016 blev standarder offentligt gjort og i tæt samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk
Standard, FSR - danske revisorer inviterede vi i begyndelsen af januar til debatmøde (11. januar på
Børsen) om standarden, som sætter fælles retningslinjer og krav til, hvad man som organisation,
skal have styr på for at undgå korruption. Mødet var meget velbesøgt med over 50 deltagere og der
blev givet bud på, hvordan både virksomheder og organisationer i praksis kan styrke deres antikorruptionsberedskab blandt andet i lyset af flere aktuelle danske sager, og mødet viste at også
små virksomheder kan have en zero-tolerence politik og leve den ud selv i svære markeder.
Med standarden ”ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with
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guidance for use” har vi nu global enighed om retningslinjer og spilleregler i forhold til at undgå
bestikkelse, som på verdensplan er en kæmpe udfordring.
Den nye standard er en hjælp til at sikre sig mod bestikkelse for private og offentlige virksomheder
og andre organisationer, der handler eller samarbejder i miljøer med risiko for korruption.
Samtidigt kan standarden give danske virksomheder, der handler på tværs af landegrænser, en
konkurrencefordel, da de kan dokumentere at de har godt styr på procedurerne og er kendt for at
være blandt de mindst korrupte i verden.
Standarden for antikorruption sikrer, at der er global enighed om retningslinjer og spilleregler i
forhold til at undgå korruption. Samtidigt giver standarden et fælles udgangspunkt, der gør det
nemmere for virksomheder dels at vise deres samarbejdspartnere og kunder, at de har styr på
tingene, og dels at tydeliggøre over for deres leverandører, hvad de skal leve op til.
Standarden giver virksomhederne et fælles globalt sprog og et fælles grundlag, der kan benyttes til
at indskrive antikorruption i deres kontrakter. Også for NGO’er og andre organisationer, der arbejder
i internationale miljøer med korruptionsrisiko, spiller standarden en væsentlig rolle. Her arbejder
man nemlig i stigende grad med forskellige typer partnerskaber med andre organisationer og
virksomheder rundt om i verden. Og i den forbindelse er det nødvendigt med et værktøj, der kan
hjælpe NGO’erne med at gardere sig mod korruption.
Samtidigt kan standarden være et redskab til at påvirke kulturen i såvel private som offentlige
organisationer herhjemme og i udlandet. I Transparency International håber vi, at standarden kan
være en løftestang til at italesætte korruption i organisationen og opbygge en fælles kultur og et
fælles mindset i forhold til korruption, herunder bestikkelse. Standarden stiller krav til fælles
politikker og procedurer, der skal kendes og leves af alle relevante medarbejdere i organisationen.
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Målsætning 3:
Sikre gennemsigtighed omkring privat partistøtte

RESULTATER

STRATEGI 2013-2017:
- TI Danmark vil advokere for,
at der udarbejdes præcise
regler omkring privat
partistøtte, som sikrer
gennemsigtighed i forhold til
finansiering af politiske
partier, valgkampe og
kandidater.

2016 AKTIVITETER:
-Arrangement om "Sjkulte
Penge"
Vi refereres i mange
avisartikler

- TI-DK har måttet
konstatere, at der til trods
for omfattende kritik og
debat ikke er politisk vilje
til at skabe større
åbenhed om partistøtte

I juni 2016 udkom bogen "Skjulte penge" af journalisterne Carl Emil Arnfred og Chris Kjær. Bogen er
en grundig gennemgang af regler, smuthuller, omgåelser og overtrædelser inden for området.
Bogen giver en indføring i, hvordan danske politikere og partier bruger og misbruger
partistøttereglerne. Sammen med betænkningen fra 2015 og GRECO’s rapporter giver den et
dækkende billede af området. TI-DK er flittigt citeret i bogen. TI-DK afholdt et arrangement om
boget den 7. februar 2017.
I december sendte GRECO sin seneste evaluering af det danske partistøttesystem. Rapporten
konkluderer, at de danske regler er totalt utilfredstillende.
I januar 2017 indgik VLAK-regeringen en aftale med Socialdemokraterne om ændringer af
regelsættet. Efter TI-DKs vurdering indeholder aftaler kun kosmetiske forbedringer, og vil reelt ikke
kunne til en opjustering af GRECOs vurdering. Aftalen er endnu ikke udformet i lov.
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Målsætning 4:
Øget indsigt i korruption i kommuner og regioner

RESULTATER

STRATEGI 2013-2017:
- TI Danmark vil medvirke til,
at der iværksættes et
integritetsstudie af de
kommunale og regionale
niveauer i Danmark på et
fælles metodologisk
grundlag.

2016 AKTIVITETER:
- Kontakt til KL om at lave
et integritetsstudie af de
danske kommuner og
regioner.

- Da KL ikke har ønsket at
indgå i arbejdet, vurderes
det ikke at der for tiden er
grundlag for at fortsætte
arbejdet.

I Danmark er der i det seneste år kommet 2 domme om korruption inden for kommuner og regioner:
Overlæge på Rigshospitalet, som brugte ca. 2 M DKK af forskningsmidler til private formål,
fik fængselsstraf
Flere ansatte ved Odense Renovation, som fejlklassificerede indleveret affald og delte
besparelsen med transportøren, fik fængselstraf.
Der er sket domfældelse i flere sager mod personer, som er anklaget for at have modtaget
gaver eller andre fordele fra ATEA. Der er tale om fordele i størrelsesordenen 2-43 T DKK.
Der er idømt betinget fængselsstraf og konfiskation af fordelsbeløbet. I flere sager er der
sket frifindelse eller tiltalefrafald. Flere af sagerne er anket.
I vores rapport for 2015 omtalte vi en sag, hvor en socialrådgiver i Rudersdal Kommune,
som gav opgaver for ca. 2 M DKK til mandens firma, fik fængselsstraf. Den pågældende
blev i juni 2016 frifundet i Østre Landsret.
Der har desuden været omtalt en række sager, som endnu ikke er kommet for domstolene:
IT firmaet ATEA har angiveligt givet ulovlige gaver til ansatte i en rækker offentlige
myndigheder. Enkelte sager om modtagelse af mindre gaver har været for byretten, hvor
nogle af modtagerne er blevet dømt. Visse sager er under anke. De større sager, herunder
mod ATEA, er fortsat under efterforskning.
Med udgangspunkt i det grundige arbejde, som TI Norge har lavet, og som har resulteret i
brochuren ”Beskyt kommunen mod korruption” har vi overvejet hvordan et lignende integritetsstudie
kunnen gennemføres i Danmark. Vi holdt i 2015 et møde med en enkelt kommune for at forstå
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deres holdning til, hvordan man effektivt beskytter kommuner mod korruption. På den baggrund var
det vores opfattelse, at KL, som repræsentant for de danske kommuner, skulle være en del af
projektet, hvis det skulle kunne gennemføres på en meningsfyldt måde. Med henblik herpå
kontaktede TI-DK KL i 2016. KL oplyste, at KL for tiden sammen med Justitsministeriet,
Moderniseringsstyrelsen, Statsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner
samarbejder om at udarbejde en ny udgave af pjecen ”God adærd i det offentlige”, som skal
udkomme i starten af 2017. På den baggrund finder KL det ikke hensigtsmæssigt på nuværende
tidspunkt at indgå i yderligere samarbejder vedrørende emnet.
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Målsætning 5:
Opstrammet lovgivning og praksis vedrørende aktindsigt

STRATEGI 2013-2017:
- TI Danmark vil styrke praksis
vedrørende aktindsigt i
forbindelse med modernisering af offentlighedsloven og
dertil relateret lovgivning.

RESULTATER
2016 AKTIVITETER:
- Ingen direkte aktiviteter
implementeret.

- Der er ingen direkte
resultater at rapportere.

Området er ikke blevet prioriteret i året, der er gået, da bestyrelsen har valgt, at det er mere oplagt igen at
fokusere på området, når den gældende lovgivning skal evalueres i 2017.
Vi har noteret, at Folketingets Ombudsmand løbende følger op på implementeringen, og at der politisk
tegner sig konturerne af en vilje til at justere offentlighedsloven. Det er dog fortsat ikke konkret, hvad der
kan lægges heri.
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De 4 Organisatoriske Målsætninger

STRATEGI 2013-2017:
1. Realisere et fast sekretariat
2. Øget inddragelse af
frivillige
3. Forbedret
medlemstilslutning

2016 AKTIVITETER:
Informationsfolder
Drøftelse af koncept for
Business Integrity Forum

RESULTATER
INGEN SYNLIGE

4. Etablere et ekspertnetværk

Sekretariatet bemandes primært af en deltidsansat studerende. Herudover gav em Danidabevillingen givet os mulighed for tidsbegrænset ansættelse af en sekretariatschef i 2015.
Bestyrelsen og sekretariatet har arbejdet meget med fundraising, dvs. søgt at skaffe flere
medlemmer (personlige medlemmer og støttemedlemmer). Desuden har vi søgt en række fonde
om midler til et projekt Kickstart, som skal skaffe midler til en bemanding af sekretariatet i 2 år.
Indtil videre har resultaterne været beskedne.
Sekretariatet er flyttet fra Global Platform hos Mellemfolkeligt Samarbejde til Institut for
Interkulturel Kommunikation og Ledelse på CBS. Det har givet os bedre kontorfaciliteter samt et
spændende fagligt miljø. Grundet omstrukturering på CBS, forventes det, at TI-DK vil skulle flytte til
nye lokale på CBS i løbet af 2017.
Vi har i 2016 fortsat arbejdet med de sociale medier, primært hjemmeside, facebook og twitter.
TI-DK har udarbejdet og printet en informationsfolder, som bl.a. er udleveret til Køge
Erhvervscenter, og som er tilgængelige for Erhvervscentrets kunder. Det er aftalt med Køge
Erhvervscenter, at TI-DK kan holde oplæg om TI-DKs arbejde på et af centrets morgenmøder i 2017.
Det har været undersøgt, om informationsfolderen kunne udleveres til biblioteker, men det har ikke
været muligt.
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Bestyrelsens godkendelse af
årsrapporten
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 2. marts 2017 godkendt årsrapporten for året 2016, som
udviser et underskud på 85.482 DKK og en egenkapital på 97.674 DKK. Bestyrelsen finder
resultatet tilfredsstillende.
Vores investering i fundraising-aktiviteter vil fortsætte ind i 2016, da aktiviteterne endnu ikke har
givet de forventede indtægter.

Knut Gotfredsen, formand

Merete Løwe Drewsen, næstformand

Natascha Linn Felix, bestyrelsesmedlem

Birgitte Bang Nielsen, bestyrelsesmedlem

Marina Buch Kristensen,
bestyrelsesmedlem

Lone Fischer, bestyrelsesmedlem

Julie Munk, bestyrelsesmedlem

Christian Ougaard, bestyrelsesmedlem
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Til bestyrelsen for Transparency International Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Transparency International Danmark for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, det vil sige uden
væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt
regnskabspraksis.

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
Transparency International Danmark 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er
udarbejdet efter god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis og ikke efter en
regnskabsmæssig begrebsramme med et generelt formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Transparency International Danmark har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 01.01.
16 - 31.12.16 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for det nævnte regnskabsår. Disse
sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke
udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden væsentlige
fejl og mangler, i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt
regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
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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

•

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
erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke

17

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis,
der er opnået frem til datoen for vores erklæring. 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 identific
København den 2. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Anders Bjerglund Andersen
Statsaut. Revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Kontingenter indtægtsføres, når opkrævning/faktura udskrives. Ved regnskabsårets slutning
afskrives ikke-betalte kontingenter.
Omkostninger udgiftsføres ved betaling, dog periodiseres skyldige poster i forbindelse med
årsafslutning.
Omkostninger vedr. projekter med eksterne støttebeløb aktiveres, indtil projektet afsluttes.
Der foretages en konkret vurdering af, om der er finansiering til færdiggørelse af projektet.
Timer, som anvendes til betalbare projekter, prisfastsættes til kostpris inkl. feriepenge o.l.
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Resultatopgørelse 01.01. - 31.12.2016

Indtægter
3101
3102
3201
3202
3304
3112

Omkostnigner
4101
4102
4103
4104
4201
4210
4221
3303
4204
4211
4301
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4409
4410
4411
4421
4501
4502

Kontingent - personer
Kontingent støttemedlemmer
Gaver
Honorar – foredrag
Projektindtægt Batavia
Andre Indtægter
Total

Bestyrelsesmøde - Fortæring
Bestyrelse - seminar
Bestyrelse - rejseudgifter
Generalforsamling
Sekretariat-løn, feriepenge
Andre udgifter sekretariat
Sekretariat – betalbare
projekttimer
Projektresultat TRAC 2016
Lønudbetaling, forsikring
Medlemskab DIEH
Medlemsmøder udgifter
Porto
Kontorartikler
Fotokopier/tryk
Telefon
Husleje
Serverdrift - domænenavn
Hjemmeside - opdatering
Markedsføring
Revision
Medlemssystem - bogføring
Andre udgifter
Bankgebyrer
Renteudgifter
Total
Resultat

Budget
(ikke revideret)
Beløb

Faktisk
Beløb

Note

28.850

1

46.250

109.000
400
4.000
7.200

1

128.000

5

16.000
0

149.450

190.250

3.858

6.500
5.000
7.000
4.000
180.000
1.500

516
157.167
1.167

32.200
3.703
2.050
1.240
2.080
71
4.887
1.269
20.225
523

5.625
2.977
390
608
0
240.557
-91.107

3

5
5

-30.000
3.000
2.000
10.000
3.000
2.000
2.000
3.000
12.500
1.000
10.000
5.000
1.000
1.000

4

229.600
-39.350
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Balance pr. 31.12.2016
Faktisk
Note
Beløb Total
Aktiver
1101
1102

Bankkonto 1779508
Bankkonto 11723632

2.599
-65

1201
1202

Debitorer-medlemmer
Debitorer-andre

800
10.950

1301

Boglager

5.936

Aktiver ialt

Passiver
2101
2102/2105
2107
2104
2801
2802

1

20.220

Skyldig A-skat
Skyldig ATP - feriepenge
Lån- mellemfinansiering
Skyldige omkostninger
Formue primo
Årets resultat

413
35
7.581
5.625
97.673
-91.107

Passiver i
alt

6.566

20.220
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Note
1

2
3

4

5

Kontingenter
Beløbet omfatter kontingenter fra foreningens individuelle medlemmer (fysiske
personer) og støttemedlemmer (juridiske personer) for året 2016. Heri indgår
restancer, som er konstateret indgået i januar 2017 med 800 DKK. Ved årets
udgang havde foreningen 87 personlige medlemmer (heraf 14 med reduceret
kontingent) og 17 støttemedlemmer.
Gaver
Foreningen har modtaget donationer fra 2 medlemmer på hhv. 100 og 300 DKK.
Lønudgifter
Beløbet omfatter løn, ATP m.v. til ansatte i sekretariatet. Der har gennemsnitligt
været ca. 0,5 fuldtidsansatte i året samt en sekretariatschef/projektleder i 2 mdr.
på 0,8 andel. Størstedelen af timerne har været anvendt til fundraising, herunder
ansøgninger til fonde.
Udbetalinger til bestyrelsen
I overensstemmelse med foreningens Code of Conduct er der ikke udbetalt
vederlag til bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. Der er udelukkende
udbetalt refusion af afholdte eksterne udgifter. Der er i regnskabsåret således
udbetalt i alt 3.185 DKK til bestyrelsesmedlemmer til dækning af udlæg
Projekter
Foreningen af afsluttet projektet TRAC 2016, desværre sprang sponsorerne fra
dækning af projektet, hvilket medførte, at vi ikke fik dækket timeløn, og
herudover måtte betale trykomkostninger. Projektet var dog fagligt meget
tilfredsstillende.
Projektet sammen med Batavia vedrører undervisningsmateriale til gymnasier.
Der forventes yderligere nettoindtægt herfra i 2017 på ca. 40.000 DKK.

Tak til medlemmer og støttemedlemmer for
støtten igen i år!
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