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Årets begivenheder og resultater i
overskrifter

Nedenfor anføres de vigtigste eksterne og interne begivenheder i året fra
generalforsamlingen 17. marts 2015, hvor den nye bestyrelse blev valgt.

I marts afholdt vi en velbesøgt generalforsamling med oplæg om koblingen mellem
Korruption og Terror, med besøg fra Mark Pyman, TI UK, og Flemming Agerskov, oberst i
forsvaret. På generalforsamlingen blev der godkendt vedtægtsændringer, som blev endeligt
godkendt på en ekstraordinær generalforsamling.

I vores aprilsnar på hjemmesiden fortalte vi, at Venstre havde opgivet modstanden mod at
forbedre reglerne om privat partistøtte. Desværre var det kun – aprilsnar.

I april nyt bestyrelsesår med en ny bestyrelse bestående af både erfarne medlemmer og
nye kræfter. Der blev i april afholdt et bestyrelsesseminar med introduktioner, drøftelse af
arbejdsform og planlægning af årets aktiviteter.

I april flyttede vi ind i vores nye kontor på CBS i Porcelænshaven og begyndte vores
samarbejde med CBS' Department of Intercultural Communication and Management.

I april gav vi høringssvar til betænkningen fra udvalget om partistøtte. Desværre kom der et
folketingsvalg i vejen for arbejdet med at forbedre lovgivningen, som nu vurderes at have
lange udsigter.

I april kom vi også på Twitter.

I maj kommenterede vi Jens Peter Christensens kronik om ytringsfrihed og whistleblower
ordninger, og vi gav en analyse af Justitsministeriets opdaterede pjece ”undgå korruption”.

I maj arresterede det svejtsiske politi 14 højtstående medlemmer af det internationale
fodboldforbund – FIFA.

I juni afgav vi høringssvar på Betænkning 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og
whistleblowerordninger. Vi indledte også et værdifuldt samarbejde med Veron, Danmarks
nye whistleblowerforening. Det var også i juni, at Atea-sagen begyndte at rulle – det brugte
vi en del tid på.

I juni eksploderede så den første store bestikkelsessag i Danmark i nyere tid, nemlig
ATEA/Region Sjælland. Angiveligt har medarbejdere i Region Sjælland og Rigspolitiet
modtaget bestikkelse fra ATEA i forbindelse it-leverancer.

I juni godkendte Danida ansøgningen om et oplysningsprojekt med en bevilling på 300 T
DKK.

I august deltog formandskabet i det årlige medlemsmøde i Transparency International
bevægelsen, der blev afholdt i Malaysia. Her blev en ny global strategi blandt andet
vedtaget.
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I august kunne vi konstatere, at ifølge TI’s rapport "Exporting Corruption: Assessing
Enforcement of the OECD Convention on Combating Foreign Bribery" er Danmark et af
tyve eksportlande, som ikke overholder sine forpligtelser med håndhævelse af forbuddet
mod bestikkelse i udlandet.

I september tiltrådte vores sekretariatschef Mikael Bjerrum som projektleder på Danida-
projektet, og vi afholdt konferencen ”Nye trends i anti-korruption” i samarbejde med Dansk
Industri og CBS med deltagelse af godt 100 virksomheder.

I oktober afholdt vi medlemsmøde om bestikkelse af offentligt ansatte med oplæg fra Niels
Rytter og Lars Abild. Vi kommenterede også på Bo Smith-udvalgets rapport og anbefalinger
om samspillet mellem embedsmænd og politikere.

I november havde vi besøg af 3 udenlandske eksperter i anti-korruption og afholdt tre
praktiske workshops for virksomheder i hhv. Herning, København og Kolding i samarbejde
med IFU og Dansk Industri. Vi optog og producerede 2 TED-talks med to af eksperterne.
GRECO’s (Group of Nations against Corruption) kom med en opfølgningsrapport om
Danmarks lovgivning om partistøtte. Konklusionen kritiserede kraftigt manglen på
fremskridt.

I december afholdt vi medlemsmøde med foredrag v/Jesper Tynell om hans bog
Mørkelygten. Vi afholdt også et arrangement i samarbejde med DIIS, der havde fokus på
korruption og militant ekstremisme, hvor Sarah Chayes var oplægsholder.

I december udkom delrapport om vurdering af NATO-landenes anti-korruptions politkker
indenfor militær og sikkerhedsstyrker. Danmark er her vurderet at ligge i næstbedste
kategori.

I januar 2016 udkom Corruption Perception Index 2015 med den årlige vurdering af
korruption i den offentlige sektor i 168 af verdens lande. Danmark er fortsat på en 1.-plads,
dog med lidt lavere score (91 ud af 100).

I februar 2016 udkom Global Corruption Report Sport, som afdækker de mange forskellige
facetter af korruption indenfor sportsverdenen. Få dage efter blev der på en ekstraordinær
kongres i FIFA valgt ny præsident og vedtaget en indsats mod magtmisbrug i FIFA.
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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”

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 bredt 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 meget kritisabelt, da disse
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

Siden afgivelsen af høringssvaret, har vi fortsat det gode samarbejde vi har fået i gang med Veron, hvilket
blandt andet har ført til gode diskussioner i forbindelse med betænkningen og høringsrunden, og senere til
at vi blev inviteret med til at holde fest for ytringsfriheden. Denne blev afholdt under CHP:DOX festivalen i
forbindelse med verdenspremieren på doumentarfilmen om NSA whistleblower, William Binney,
”A Good American”.

STRATEGI 2013-2017:

- TI Danmark arbejder for, at
der oprettes en rådgivnings-
institution – for både
offentligt og privat ansatte –
hvor man kan henvende sig
for at få råd og vejledning
som whistleblower

2015 AKTIVITETER:

- Høringssvar på
betænkning 1553 om
offentligt ansattes
ytringssvar og
whistleblower ordninger

- Replik til kronik af Jens
Peter Christensen
(udvalgsformand for
ovenstående udvalgs-
arbejde)

- Fest og oplæg med fokus
på whistleblowing i
samarbejde med Veron,
Amnesty og CPH:DOX

RESULTATER

- Fortsat synlighed på
området

- Påbegyndt positivt
samarbejde med
foreningen Veron
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Målsætning 2:
”Øget opmærksomhed om og indsigt i korruption i den private sektor”

I tæt samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Dansk Industri (DI) fik vi gennemført
et oplysningsprojekt for virksomheder. Projektet er finansieret af Danida’s Oplysningsbevilling med 300 T
DKK. Formålet med projektet var at oplyse danske mindre- og mellemstore virksomheder om udfordringer
med korruption i vækst- og udviklingslande, samt om mulighederne for at bekæmpe korruption. Der blev
afholdt en anti-korruptionskonference for privatsektor aktører på CBS i København og tre workshops i hhv.
Herning, Kolding og København for repræsentanter fra danske virksomheder. Tre eksperter var inviteret til
Danmark: Ayotola Jagun fra Nigeria, Farzana Mohomed fra Sydafrika og Patrick Obath fra Kenya. Udover at
agere som oplægsholdere ved workshops blev der produceret video-foredrag med de to sidstnævnte. Der
blev udsendt information om aktiviteterne til mere end 7.000 danske virksomheder, og knap 200 personer
deltog i konference og workshops. De tre eksperter optrådte i en række danske medier, bl.a. Berlingske
Business, Ingeniøren og Radio 24syv. Et sted mellem ¼ og ½ million danskere blev på denne måde gjort
opmærksom på vore initiativer.

Informationsmaterialet, der blev udarbejdet i forbindelse med aktiviteterne er efterfølgende blevet
bearbejdet og placeret på en særlig anti-korruptionsportal på vores hjemmeside.

TI Danmark har i slutningen af året 2015 forberedt yderligere direkte kontakt til en række danske
virksomheder som forberedelse til en kampagne for at opfordre flere til at tegne støttemedlemskaber.

STRATEGI 2013-2017:

- TI Danmark arbejder for at
forøge danske virksom-
heders indsigt i og forståelse
for de korruptionsrisici, de
skal være opmærksomme på
– især på de internationale
markeder

2015 AKTIVITETER:

- Konferencen "Nye
Trends i Anti-korruption"
blev afholdt i samarbejde
med Copenhagen
Business School og Dansk
Industri

- Implementering af
Danida oplysningsprojekt,
herunder 3 workshops
om antikorruption, 2 TED-
inspirerede talks og en
antikorruptionsportal på
vores hjemmeside

RESULTATER

- Materiale sendt til
7.000 danske
virksomheder. Direkte
kontakt til ca. 200
virksomheder.

- Tilgængelig vejledning i
hvordan virksomheder
udarbejder en anti-
korruptionspolitik på TI
Danmarks hjemmeside.
Mere end 1/4 million
danskere informeret om
aktiviteterne.
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Målsætning 3:
Sikre gennemsigtighed omkring privat partistøtte

Berlingske Tidende havde en længere artikelserie om privat partistøtte, både den statslige og den
kommunale. Artiklerne afdækkede dels svagheder i de eksisterende regelsæt og dels konkrete
overtrædelser af disse regler. I enkelte tilfælde er disse overtrædelser blevet politianmeldt, men sagerne er
af politiet blevet henlagt, bl.a. med henvisning til forældelse. Journalisterne er nu i gang med at skrive en
bog om emnet.

Betænkningen fra udvalget vedrørende partistøtte leverede en omfangsrig betænkning og havde megen
god information og mange gode anbefalinger. Desværre kom betænkningen 6 måneder senere end aftalt,
hvilket medførte, at der ikke kom gang i lovgivningsarbejdet inden folketingsvalget. Vi vurderer, at de
nødvendige opstramninger i lovgivningen reelt er udskudt på ubestemt tid, selvom GRECO efterfølgende er
kommet med en sønderlemmende kritik af de danske regler. Vi er ikke bekendt med, at
Folketinget/regeringen har reageret på GRECO’s rapport.

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.

2015 AKTIVITETER:

- I marts kom
betænkningen fra
udvalget om partistøtte.
Vi leverede høringssvar,
hvor vi understøttede
betænkningens gode
forslag og påpegede de
mangler der var for at
skabe et transparent
system.

Efterfølgenden kom der
en sønderlemmende
kritik fra GRECO af de
eksisterende danske
regler.

RESULTATER

- Vi har eksponeret TI ved
deltagelse og omtale i en
lang række artikler i
presse og radio/TV.

Desværre satte
folketingsvalget en
stopper for den tidligere
regerings planer om
lovændringer på
området.
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Målsætning 4:
Øget indsigt i korruption i kommuner og regioner

Vi har valgt at udskyde et egentligt projekt for dette område til kommende år, da vi ikke har haft ressourcer
hertil.

Vi har dog påbegyndt research og bl.a. set på det grundige arbejde, som TI Norge har lavet, og som har
resulteret i brochuren ”Beskyt kommunen mod korruption”. Vi har påbegyndt en kortlægning af regelsæt
omkring integritet og transparens. Vi har endvidere holdt møde med en enkelt kommune for at forstå deres
holdning til, hvordan man effektivt beskytter kommuner mod korruption.

I Danmark er der i det seneste år kommet 3 domme om korruption inden for kommuner og regioner:
Overlæge på Rigshospitalet, som brugte ca. 2 M DKK af forskningsmidler til private formål, fik
fængselsstraf
Socialrådgiver i Rudersdal kommune, som gav opgaver for ca. 2 M DKK til mandens firma, fik
fængselsstraf (dommen er anket)
Flere ansatte ved Odense Renovation, som fejlklassificerede indleveret affald og delte besparelsen
med transportøren, fik fængselstraf.

Der har desuden været omtalt en række sager, som endnu ikke er kommet for domstolene:
Carls Holst fratrådte som Forsvarsminister, da Statsforvaltningen afgjorde, at han ulovligt
havde brugt ressourcer fra region Syd til sin valgkamp til Folketinget. Regionen har
politianmeldt Carl Holst.
Direktionen i Vejle Havn har haft et voldsomt forbrug af midler til formål, som har et
væsentligt element af privat fornøjelse. Direktionen er nu politianmeldt.

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.

2015 AKTIVITETER:

- Af ressourcemæssige
årsager måtte bestyrelsen
igen i år vælge at udsætte
aktiviterne på dette
område.

RESULTATER

- Ingen resultater at
rapportere.
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Målsætning 5:
Opstrammet lovgivning og praksis vedrørende aktindsigt

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 foreløbig har
konstateret, at løfterne om meradgang (ud over det lovpligtige) helt er udeblevet, men mørklægnings-
bestemmelserne er implementeret fuldt ud.

STRATEGI 2013-2017:

- TI Danmark vil styrke praksis
vedrørende aktindsigt i
forbindelse med modernise-
ring af offentlighedsloven og
dertil relateret lovgivning.

2015 AKTIVITETER:

- Ingen direkte aktiviteter
implementeret.

RESULTATER

- Der er ingen direkte
resultater at rapportere.
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De 4 Organisatoriske Målsætninger

Sekretariatet bemandes primært af en deltidsansat studerende. Herudover har Danida-bevillingen
givet os mulighed for tidsbegrænset ansættelse af sekretariatschef Mikael Bjerrum.

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.

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.

Vi har arbejdet med de sociale medier, primært hjemmeside, facebook og twitter.

STRATEGI 2013-2017:

1. Realisere et fast
sekretariat

2. Øget inddragelse af
frivillige

3. Forbedret
medlemstilslutning

4. Etablere et
ekspertnetværk

2015 AKTIVITETER:

Flytning til CBS.

Midlertidig ansættelse af
sekretariatschef til
Danida-projekt

Meget arbejde med
fundraising

RESULTATER

20 nye personlige
medlemmer

3 nye støttemedlemmer

God aktivitet på
hjemmesiden, facebook
og twitter
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Bestyrelsens godkendelse af
regnskabet

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 3. marts 2016 godkendt årsrapporten for året 2015, som
udviser et overskud på 42.474 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 Natascha Linn Felix, næstformand

Birgitte Bang Nielsen, bestyrelsesmedlem Christine Jøker Lohmann,
bestyrelsesmedlem

Marina Buch Kristensen,
bestyrelsesmedlem

Jolanta Gaizutiene, bestyrelsesmedlem

Kirsten Auken, bestyrelsesmedlem Hans Krause Hansen, bestyrelsesmedlem

Anne-Cathrine Garde, bestyrelsesmedlem
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Til bestyrelsen for Transparency International Danmark

Vi har revideret for Transparency International Danmark for regnskabsåret 01.01.15 – 31.12.15, op-

gjort efter god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis på side 14.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis på side 14.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere

krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlin-

formation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-

ninger i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-

dering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens ud-

arbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den regnskabs-

praksis, som er beskrevet på side 14. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af for-

eningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-

skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede

præsentation af regnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 01.01.15 – 31.12.15 i al væsentlighed er

udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabs-

praksis på side 16.



Den uafhængige revisors erklæring

15

Transparency International Danmark

Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskaber er udar-

bejdet efter god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis på side 14.

Supplerende oplysninger om forståelsen af revisionen

Transparency International Danmark har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regn-

skabsåret 01.01. 15 - 31.12.15 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.

København, den 3. marts 2016

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. - 31.12.2015

Faktisk Note
Budget

(ikke revideret)

Beløb Beløb

Indtægter
3101 Kontingent - personer 37.650 1 72.500

3102
Kontingent -
støttemedlemmer 98.000 1 124.000

3201 Gaver 700 20.000
3202 Honorar – foredrag 8.000 18.000
3203 Entre – medlemsmøder 1.600 0
3112 Andre Indtægter 80 0
3302 Indtægt – EU projekt Tyrkiet 733 0

Total 146.763 234.500

Omkostnigner
4101 Bestyrelsesmøde - Fortæring 6.587 4.000
4102 Bestyrelse - seminar 5.625 0
4103 Bestyrelse - rejseudgifter 6.226 5.000
4104 Generalforsamling 3.794 4.000
4201 Sekretariat-løn, feriepenge 213.422 150.000

4221
Sekretariat – betalbare
projekttimer -158.530 5 0

4222
Administrationsindtægt
projekter -19.600 5 0

4204 Lønudbetaling, forsikring 3.708 3.000
4211 Medlemskab DIEH 636 0
4301 Medlemsmøder udgifter 3.929 0
4401 Porto 1.353 2.000
4402 Kontorartikler 3.626 3.000
4403 Fotokopier 175 2.000
4404 Telefon 2.406 2.000
4405 Husleje 20.253 20.000
4406 Serverdrift - domænenavn 330 1.000
4407 Hjemmeside - opdatering 375 10.000
4409 Markedsføring 0 5.000
4410 Revision 5.000 5.000
4411 Medlemssystem - bogføring 3.679 2.000
4421 Andre udgifter 687 1.000
4501 Bankgebyrer 606 1.000
4502 Renteudgifter 4 0

Total 104.289 4 232.000

Resultat 42.474 2.500
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Balance pr. 31.12.2015

Faktisk Note
Beløb Total

Aktiver
1101 Bankkonto 1779508 131.484
1102 Bankkonto 11723632 2.660 134.144

1201 Debitorer-medlemmer 5.850 1
1202 Debitorer-andre 1.400 7.250

1301 Boglager 5.936

Aktiver ialt 147.330

Passiver
2101 Skyldig A-skat 10.031
2102 Skyldig ATP 750
2105 Skyldige feriepenge 10.211 20.992
2104 Skyldige omkostninger 10.000
5191 Danida – ej forbrugt 18.665 5
147.330
2801 Formue primo 55.200
2802 Årets resultat 42.474 97.674

Passiver i alt 147.330
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Note

1 Kontingenter

Beløbet omfatter kontingenter fra foreningens individuelle medlemmer (fysiske
personer) og støttemedlemmer (juridiske personer) for året 2015. Heri indgår
restancer, som er konstateret indgået i januar 2016 med 5.850 DKK. Ved årets
udgang havde foreningen 100 personlige medlemmer (heraf 22 med reduceret
kontingent) og 17 støttemedlemmer.

2 Gaver

Foreningen har modtaget donationer fra 2 medlemmer på hhv. 300 og 400 DKK.

3 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 4 mdr.
på 0,8 andel. En del af timerne er anvendt til projekter, hvor udgifterne helt eller
delvis dækkes ved tilskud, primært Danida-projektet.

4 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 21.673 DKK til bestyrelsesmedlemmer til dækning af udlæg

5 Danida projekt

Foreningen har modtaget en bevilling fra Danida til et antikorruptionsprojekt
rettet mod danske virksomheder. Projektet er afsluttet og viser følgende
økonomiske resultat:

Konto Navn Faktisk Bevilling

PROJEKT DANIDA 2015

5101 Projektbevilling Danida -300.000 -300.000

BEVILLING -300.000 -300.000

5111 CBS konference 0 0

5120 Deltagere 3 seminarer -19.600 0

5121 Lokaler - 3 seminarer 15.306 20.000

5122 Honorarer - 3 eksperter 9.000 9.000

5123 Rejseomkostninger - 3 eksperter 18.313 20.000

5124 Transport og overnatning 22.784 20.000

5125 Diæter til eksperter 4.770 5.970

5126 Materialer til seminarer 12.209 10.000

5131 Instruktion og produktion TED talks 32.757 35.000

5141 Vejledning - produktion 5.250 10.000

5151 Projektleder 552 timer @267 DKK 147.384 134.400

5152 Projektassistent 68 timer @125 DKK 8.563 11.250

5170 Revision 5.000 5.000

5190 Administration 7% 19.600 19.380

OMKOSTNINGER 281.335 300.000

REFUNDERES TIL DANIDA -18.665 0
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Tak til medlemmer og støttemedlemmer for
støtten igen i år!


