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Beret ning
Velkommen t il Transparency Int ernat ional Danmark´s (TI-DK) årsregnskab for best yrelsesåret 2019.
Her præsenterer vi de vigt igst e ekst erne og int erne begivenheder, der har påvirket og været en del af
foreningens arbejde, i året fra generalforsamlingen 19. mart s 2019, hvor den nye best yrelse blev valgt .

For det først e ved vi det af gode grunde ikke, da korrupt ion i sagens nat ur foregår skjult og der derfor
logisk set er et stort mørket al.
For det andet , så kan vi i CPI’en for 2019 konst atere, at Danmark igen er faldet med ét point . Det er
femte år i t ræk. Vi ligger godt nok st adig nummer 1, dog nu sammen med New Zealand, men der er
t ale om en global tendens der fort sæt ter. Kampen mod korrupt ion går desværre den forkert e vej i
rigt ig mange lande.
For det t redje, skal vi huske at glæde os over, at denne t ype sager t rækker overskrift er og mobiliserer
en høj grad af forargelse og krav om handling i befolkningen og i pressen. Vi må aldrig vænne os t il den
t ype sager. I et af verdens mindst korrupte lande, skal den t ype sager st adig være ’breaking new s’, når
det sker.

Svindel i det offent lige
I 2019 så vi en række sager om svindel i det offent lige. Sagen fra Socialst yrelsen var ikke den enest e.
December måned udviklede sig nærmest t il en ’dårlig julekalender’. Her er t re af de markant e sager
som TI-DK reagerede akt ivt på:
Svindel i socialstyrelsen. M an kan ikke t ale om 2019 uden først og fremmest at nævne den helt
spekt akulære såkaldt e ” Brit t a-sag” , hvor en ansat i Socialst yrelsen gennem mere en 15 år
svindlede for ca. 117 mio. kr. via administ rat ionen af de såkaldte SATS-puljemidler.
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Overordnet var 2019 et år, hvor en række korrupt ionssager påkaldte sig rigt ig megen opmærksomhed.
Transparency Int ernat ional Danmark (TI-DK) er gent agende gange i løbet af året blevet spurgt , om det
kan t ages som udt ryk for at det er blevet værre. Til det har vi igen og igen givet det samme svar:

Der faldt dom i sagen den 18. februar 2020, hvor den t ilt alt e blev idømt 6,5 års fængsel. Rett en
afslog at bringe st raffelovens § 88 om forbrydelser begået under særdeles skærpende
omst ændigheder i anvendelse. Både den t ilt alt e og anklagemyndigheden har oplyst , at sagen
ikke vil blive anket . I Transparency Internat ional Danmark havde vi gerne set , at Øst re Landsret
havde fået lejlighed t il at t age st illing t il anvendelsen af § 88 på denne type sager, men vi t ager
nat urligvis ret t ens result at t il efterret ning.
Der vil formodent lig komme nogle yderligere ret ssager mod den t ilt alt es familie for bl.a. hæleri.
Der er mange gode grunde t il at sagen har t iltrukket sig så stor opmærksomhed; et stort
pengebeløb, flugt t il Sydafrika og en int ernat ional efterlysning samt et farverigt persongalleri.
M en i Transparency Int ernat ional Danmark synes vi, at disse unægtelig spændende
personspørgsmål har t rukket opmærksomhed væk fra det helt cent rale spørgsmål: hvordan
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kunne det te foregå gennem så mange år, når alle vidst e, at der var svagheder i administ rat ionen
af puljemidlerne? – eller: hvor er det , at syst emet har fejlet?
Dett e spørgsmål har vi forsøgt at rejse mange gange, f.eks. i en kronik Jyllands Post en d. 23.
oktober. I den forbindelse fik vores næst formand, Jesper Olsen, lejlighed t il at diskut ere
problemst illingen med en række chefredakt ører i TV2 New s’ Presselogen den 17. november.

Vi har udt rykt t ilfredshed med at minist eren har engageret sig i oprydningen af de forskellige
sagskomplekser. M en vi ærgrer os over, at fokus alene er på at finde de ansvarlige, hvem vidste
hvad, men ikke finde de bagvedliggende syst emfejl.
Sygehus Lillebælt. Ligeledes i december kom der en sag om svindel på Sygehus Lillebælt ,
St orst røms Fængsel og Statens Seruminst it ut frem i pressen. TI-DKs formand kommenterede på
sagen i pressen.

På baggrund af de mange sager, fremsat t e vi den 26. december af et egent lig forslag med fem
konkret e forslag t il reakt ioner ved misbrug af bet roet magt i det offent lige. Forslagene har fået en del
opmærksomhed, og vi arbejder videre i en konst rukt iv polit isk dialog. De fem forslag er i overskrift er:
1) Aut omat isk fordobling af straffen ved misbrug af bet roet magt i det offent lige
2) M yndighedsansvar for systemfejlene
3) Nye undersøgelsesmetoder t il at afdække syst emfejl
4) Whist leblow erordninger, der også omfat t er ekst erne
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Forsvarets Ejendomsstyrelse. I sagen ser det ud t il, at ansat t e i samarbejde med privat e
leverandører har t rukket penge ud af Forsvaret s Ejendomsst yrelse gennem overfakt ureringer af
ydelser t il styrelsen. Endnu engang ser det ud t il, at de systemer, som skal forhindre den slags,
har været t ilsidesat eller ikke virket . Det sidste ord er givetvis ikke sagt i den sag. Sagen kom i
kølvandet på en række andre sager i forsvaret om nepot isme, der har ført t il krit ik af
departement schefen og en militær st raffesag mod den t idligere hærchef.

5) Øget åbenhed i kont rol, og disciplinærsager
Særligt det med at finde syst emfejlene er vigt igt . Igen og igen har vi i året gent aget mant raet : Det er
mennesker der er korrupt e, men syst emerne der gør det muligt .
Det er derfor glædeligt , at vi sammen med Djøf (Danmarks Jurist - og Økonomforbund) den 24. januar
2020 sammen offent liggjorde en kronik i Berlingske Tidende om, at det er vigt igt at se på de
bagvedliggende syst emfejl, der muliggør svindelsager som for eksempel denne.
Eft er der faldt dom i sagen om svindel i Socialstyrelsen, har Transparency International Danmark
skrevet t il Folket inget s Socialudvalg og opfordret t il, at der igen bliver kigget på spørgsmålet om
syst emfejl i lyset af det , der kom frem under ret ssagen.
Anklagemyndigheden har valgt ikke at anke sagen. Det ærgrer os i Transparency Int ernat ional, fordi vi
gerne havde set at Landsret t en havde t aget st illing t il brugen af § 88. Og vi har st illet det retoriske
spørgsmål. ’Hvis ikke den kunne anvendes i denne sag, hvornår så’. Det giver os anledning t il at
genfremsæt te vores forslag om automat isk dobbelt straf, hvis der er t ale om misbrug af bet roet magt i
det offent lige.
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Privat part istøtte
Op t il folket ingsvalget d. 5. juni 2019 lancerede Transparency Internat ional Danmark en kampagne for
mere åbenhed om part ist øt t e.

Kampagnen indebar en fælles opfordring t il at eft erleve GRECOs anbefalinger om ændrede
part ist øtt eregler, som vi sendt e sammen med en række organisat ioner. Vi må desværre konst at ere, at
2019 i det hele t aget ikke blev året , hvor der kunne sæt t es hak ved de forskellige anbefalinger, som
GRECO gennem årene er kommet med. For hvor vi op t il valget s udskrivelse havde stor
mediebevågenhed, så forsvandt den i det øjeblik valget var udskrevet . Og fra politisk hold blev vi mødt
med ’M uren af t avshed’, som vi beskrev i et debat indlæg i Berlingske Tidende.
Transparency Int ernat ional Danmark st illede som en del af kampagnen et borgerforslag om mere
gennemsigt ige regler om privat part ist øt t e. Forslaget opnåede dog (lang fra) de fornødne 50.000
underskrift er t il at blive debat t eret i Folket inget .
Vi arrangerede t o gadeakt ivit et er, hvor vi stod på Nørreport st at ion og på Dronning Louises Bro i
forbindelse med part iernes ’morgenuddelinger’ for at gøre opmærksom på problemat ikken om, at det
er dyrt at føre valgkamp, men hvem bet aler? Det var int eressant for os på den måde, at være
’akt ivist iske’ i vores akt ivit et er. Og et format vi vil afprøve ved en anden lejlighed. Vi kunne se, at ca. 510 pct . af de borgere vi var i kont akt med fulgt e vores opfordring og skrev under på borgerforslaget i
t imerne umiddelbart eft er vores uddelinger. Så vi når ud med vores budskab, når vi kan kommunikere
direkt e.

Svingdørsansættelser
Folket ingsvalget gav anledning t il, at spørgsmålet om ” svingdørsansæt telser” af tidligere minist re om
folket ingsmedlemmer igen blev rejst . Transparency Internat ional Danmark foreslog igen, at der bliver
skaffet mere viden om, hvor st ort problemet er, så vi kan få en velfunderet debat, som kan give
grobund for holdbare løsninger.
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At der er reelle problemer omkring privat part istøtt e i Danmark viste forløbet op t il folket ingsvalget ,
hvor pressen afdækkede flere historier, hvor Venst re fik en bøde for at overt ræde reglerne, om
hvordan donorer havde omgået reglerne om beløbsgrænser for anonyme bidrag, ligesom brug af
mikro-donat ioner i realit eten foregår ureguleret . Som så oft e før er svaret fra polit isk side, at der ikke
foregår noget ulovligt . Og vores svar er, at det sådan set er det , vi gerne vil have ændret på.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at vi 2019 fik lidt mere viden om emnet . Benjamin C.K.
Egerod fra Københavns Universitet offent liggjorde et forskningsprojekt, som viser, hvordan man kan
aflæse i amerikanske senatorers st emmeafgivelse, når de skal t il at forlade Senatet . Forskningen kan
nok ikke overføres en-t il-en t il danske forhold, men det er spændende, at vi begynder at have
forskning på området .
I februar 2020 kom det frem, at t idligere st at sminist er Lars Løkke Rasmussen har fået et job ved siden
af medlemsskabet af folketinget som rådgiver for et stort advokat firma. M en der er ingen åbenhed,
hvori opgaverne best år. I den forbindelse ville andre part ier t age sagen om i Folket inget s Udvalg for
forret ningsorden. Transparency Internat ional har i den forbindelse skrevet t il Folket inget s Udvalg for
forret ningsorden og anmodet om at komme i foret ræde, for at præsent ere fem konkret e forslag t il at
øge int egrit eten på dett e område:
1) Forbud mod at sidde i udvalg, hvor man samt idig er rådgiver eller i ledelsen af en virksomhed
2) Et lobbyregister
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3) Håndhævelse af folket ingets hvervregist er
4) Karensperioder for minister og medlemmer af folket inget når de frat ræder
5) Nedsæt t else af en et isk komit e i folket inget

Folket ingsmedlemmers personlige interesser
I forbindelse med, at det nye Folket ing t rådte sammen skrev Transparency Int ernat ional Danmark en
opfordring t il de nye folket ingsmedlemmer og minist re om at være opmærksomme på, om deres egen
adfærd nu også er så t illidsvækkende, som vi som borgere med rimelighed kan forvent e.

Et af emnerne er folket inget s hvervregist er, hvor folket inget ikke finder at det kan gøres obligatorisk af
hensyn t il grundloven.
Transparency Int ernat ional har skrevet t il samt lige medlemmer, der ikke havde t ilmeldt sig
umiddelbart eft er valget med opfordringer t il at gøre det . Og sammen med stor mediemæssig
opmærksomhed er det nu lykkedes at få t allet ned på 8. Det har været et st ort arbejde for vores
gruppe af frivillige, men viser at der kan opnås result at er ved hårdt og målret t et arbejde.
I sept ember kom det frem, at ” Folket inget s vin- og spirit ussociet et ” bliver sponseret af ” Vin og Spirit us
Organisat ionen i Danmark” (VSOD). Transparency Internat ional Danmark mener, at medlemmerne
selv bør bet ale for arrangementerne for at vise det gode eksempel. Vores næst formand, Jesper Olsen,
udt alt e i den forbindelse:
” Brancheorganisat ionen invit erer jo ikke polit ikerne, fordi de er fant ast isk godt selskab. De invit erer
dem, fordi polit ikerne repræsent erer den lovgivende magt , som de får eksklusiv adgang t il. Vin- og
spirit usbranchen kunne lige så godt fort ælle om deres problemer med f.eks. afgift er over en
danskvand på en polit ikers kontor.”
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Danmark får vedvarende krit ik af GRECO for ikke at leve op t il vores int ernat ionale forpligtelser, når
det handler om åbenhed om polit ikernes privat e int eresser. Det er blevet underst reget ved en rapport
i sommeren 2019, gent aget i december 2019 og Danmark skal at t er rapportere t il GRECO ved
udgangen af 2020.

Whist leblowerordninger
Der har længe været diskussioner i Danmark om Whistleblowerordninger. Det blev for nogle år siden
afvist at lave en fælles ordning. Der er kommet flere forskellige.
I foråret 2019 t raf den daværende regering en beslutning om, at der skulle et ableres
w hist leblow erordninger på hele st at ens område, st artende i just it sminist eriet . Det var en stor og vigt ig
beslut ning. Udfordringen var, at regeringen ikke lagde en køreplan frem for hvordan.
Siden blev der i EU vedt aget et nyt direkt iv om beskyttelse af w hist leblow ere. Det var en vigt ig og
hist orisk beslut ning. Nu udest år arbejdet med at få det et ableret . Et arbejde som vi følger t æt . Det vi
lægger vægt på er, at ordningerne kommer t il at dække alle sektorer (ikke kun sekt orer med EU
polit ikker). Det er også vigtigt , at der er en adgang for eksterne. Flere af de akt uelle sager om svindel
er blevet afsløret af ekst erne w hist leblowere.
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Vi lægger også vægt på at personale bliver inddraget i udformningen. Kun hvis der er t illid fra
medarbejderne får den effekt . Generelt håber vi at EU-direkt ivet bliver en anledning t il at styrke den
forebyggende indsat s mod korrupt ion i Danmark gennem undervisning, oplysning og stærke
uafhængige w hist leblow erordninger.

Øvrige sager og akt iviteter
D. 8.-10. maj deltog Transparency Internat ional Danmark i en konference om polit isk korrupt ion
i Polens hovedst ad, Warszaw a.

2019 blev også året , hvor der formodent lig blev sat punkt um i ATEA-sagen. Den 14. juli afsagde
Øst re Landsret domme i de ” store ATEA-sager” , dvs. de sager, der var anlagt mod ATEA og
ledende medarbejdere i ATEA og Region Sjælland. (ATEA havde accept eret den t idligere
byret sdom og var derfor ikke med i landsret ssagen.)
Generelt skærpede Landsret t en dommene i sagen og sendt e dermed et klart signal om, at
korrupt ion er ” samfundsskadelig kriminalit et” .

I august ramt e en sag pressen, hvor en t idligere ansat i en kommune havde t aget sagsakt er fra
personsager med hjem og videregivet dem t il en journalist . Det t e havde medarbejderen gjort
for at vise, hvordan syge borgere efter hendes opfat telse bliver behandlet urimeligt .
Sagen viser skismaet mellem, at offent lig ansat t e på den ene side skal kunne fortælle om
forhold på deres arbejdsområder, som de finder urimelige, mens borgeren på den anden side
skal kunne st ole på, at myndighederne behandler følsomme oplysninger om dem fort roligt . Som
vores formand, Nat ascha Linn Felix, dengang sagde:
” Det er ekstremt vigt igt i vores øjne, at man forsat skal kunne yt re krit ik af sin arbejdsgiver, og at
man ikke skal kunne dømmes for det , men på den anden side må det her heller ikke give en frygt
for at udlevere sine informat ioner t il offent lige instanser.”
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Under Folkemødet på Bornholm var Transparency Internat ional Danmark repræsent eret ved t re
best yrelsesmedlemmer, sekret ariat et og en række af vores frivillige.

Den t idligere medarbejder blev idømt 10 dagsbøder af 500 kr. for brud på tavshedspligten.
M edarbejderen har oplyst at ville anke dommen.
Den 5. og 6. sept ember var Transparency Int ernat ional Danmark igen med ved Ungdommens
Folkemøde, hvor elever i folkeskolens ældst e klasser og gymnasier kunne høre om korrupt ion
og Transparency Internat ional.
Som formidlingsredskaber på Ungdommens Folkemøde brugt e Transparency Internat ional
Danmark en quiz, et vendespil og et terningspil om korrupt ion, som kan findes på vores
hjemmeside.
I sept ember ramt e en sag om en dansk virksomheds mulige bet aling af best ikkelse i udlandet
igen. Denne gang er det Carlsberg, der beskyldes for at have bet alt best ikkelse i Indien gennem
et indisk dat t erselskab.
Sagen har også rejst spørgsmål om Udenrigsminist eriet s ageren i sagen.
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I anledning af den Int ernat ionale Ant i-korrupt ionsdag den 9. december skrev Natascha Linn Felix
og Jesper Olsen i kronik i Berlingske.

I 2019 har der været st or fokus på sagen om radio 24/ 7. Først debat t en om det oprindelige
udbud, hvor den der fik licensen skulle sende radio fra en vis radius af København. Siden kom
der en ekst ra DAB kanal. Og afgørelsen om at det udbud blev vundet af LOUD og at 24/ 7 tabt e. I
den forbindelse opst od der en stor debat om den politiske beslut ningsproces, og ordet
korrupt ion blev brugt .
Der er ikke noget i det forløb der viser for os, at der har været tale om korrupt ion. M en sagen
har vist , at vi i Danmark har en udfordring med armslængdeprincippet i forhold t il
mediepolit ikken. Både i forbindelse med det oprindelige udbud, DAB udbuddet og nu også
diskussionen om dette. Hvis man sammenligner dette forløb med mediepolit ik i vores
nabolande, så har vi en udfordring i Danmark med polit isk indblanding i stat sfinancierede
medier.

I forbindelse med IACC (Internat ional Ant i-Corrupt ion Conference) i Danmark i okt ober 2018 fik
den maltesiske journalist Daphne Cariana Galizia post mort en året s int ernat ionale
ant ikorrupt ions-pris for sit arbejde med at afsløre korrupt ion på M alt a. En sag, der har t råde t il
premierministeren. Hun blev dræbt ved et at tent at . I eft eråret kom der nye beviser frem,
hvilket udløste en regeringskrise da flere minist re var involveret , herunder premierministeren.
Vores næst formand Jesper Olsen deltog som ekspert i et indslag i Deadline på DR2 om kampen
mod korrupt ion globalt og på M alt a, hvor der er en sikkerhedsrisiko forbundet med arbejdet .
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Transparency Int ernat ional i 2019 i samarbejde med Alphafilm & kommunikat ion og FineM edia,
lavet en serie af fire små film om ” Verdens M indst Korrupt e Land” . Filmene er navnlig t ilt ænkt
anvendelse som undervisningsfilm i gymnasiet og bygger videre på den t idligere film ” Syv
Spørgsmål om Korrupt ion” . Projekt et har fået t il t ilskud fra Undervisningsminist eriet på 450.000
DKK. Fra Transparency Internat ional har best yrelsesmedlem Terkel Riis-Jørgensen koordineret
filmenes t ilblivelse. M aterialet spiller i øvrigt sammen med det undervisningsmateriale, man kan
finde på Transparency Internat ional Danmarks hjemmeside. M at erialet forvent es færdigt i 2020.

Juleaft en lagde vi et indslag på Facebook om, hvordan man undgår svindel med mandlen i
risalamanden. Det var ment som et hyggeligt juleopslag i lyset af de mange sager om svindel,
der var kommet frem i løbet af december måned. Det blev posit ivt modt aget , og indeholder
som al god humor også et gran af alvor. For de samme principper ville kunne bruges t il at
forebygge svindel med puljet ildeling og indkøb i offent lige inst it ut ioner eller virksomheder som
dem, der kan sikre julefreden.

Kommunikat ion og samarbejde med pressen
I Transparency Int ernat ional Danmark prøver vi hele tiden at blive bedre t il at kommunikere vores
budskaber. Derfor er vi også meget glade for, at vi i løbet af vint eren fik lov t il at delt age i et
sparringsforløb om kommunikat ion med kommunikat ionsekspert erne Troels Johannesen og Benjamin
Rud Elbert h.
Det kan man høre mere om i podcast serien ” Det Polit iske Kampagnest øberi” .
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Vi har i t idligere årsberet ninger skrevet om, hvordan Transparency Int ernat ional Danmark oplever, at vi har
en relat ivt god adgang t il pressen, og at pressen er interesseret i at høre vores synspunkt er om forskellige
sager og problemst illinger.
Det er klart , at opmærksomheden faldt i 2019 i forhold t il 2018. Det er helt nat urligt i lyset af, at vi i
2018 havde den store int ernat ionale ant i-korrupt ionskonference, IACC18, t il at genere en masse
opmærksomhed. Imidlert id er det vurderingen, at der er lykkedes for organisat ionen at fast holde på
en del opmærksomhed, og i 2019 har navnlig formand Nat ascha Linn Felix og næst formand men også
andre bestyrelsesmedlemmer delt aget i en lang række indslag i radio og TV samt podcasts, ligesom
det er lykkedes at få optrykt adskillige indlæg, herunder kronikker, i dagspressen.

Transparency Int ernat ional Danmark har et godt og tæt samarbejde med fællessekret ariat et i Berlin. Der
har i året været en særlig indsat s i forbindelse med fornyelsen af akkredit eringen, som blev os meddelt i
sommer. Det var et st ort arbejde særligt for vores dygtige sekret ariat , som resulterede i at foreningen igen
modt og akkredit ering som officielt ” nat ional chapt er” af Transparency Int ernat ional.
I eft eråret 2019 kom det frem, at der int ernt i sekretariat et i Berlin har været en række
samarbejdsvanskeligheder, som bl.a. ført e t il en række undersøgelser heraf, udført af ekst erne. Det t e har
bl.a. result eret i, at den internat ionale bestyrelse har beslut t et at ophæve samarbejdet med den
nuværende direkt ør. Det er en proces som vi har fulgt og hvor vi også har været med t il at skubbe på for, at
vi som en internat ional bevægelse der kæmper for åbenhed, også selv skal eft erleve disse i praksis. Vi har
følt os bet rygget i de init iativer som best yrelsen har t ruffet og har stor t ilt ro t il den kommende proces med
at finde en ny internat ional direktør for sekretariat et i Berlin.

Organisat ionen
-

Best yrelsen der blev valgt ind ved generalforsamlingen har stort set arbejdet hele året uden
udt rædelser. Dog har bestyrelsesmedlem Simon Hastrup valgt at udt ræde midt i sin valgperiode.
Best yrelsesmedlem Karinna Badenflet h gik på barsel i januar 2020, hvor suppleant , Charlotte Willer,
t rådte t il som bestyrelsesmedlem.

-

I sekret ariatet har vi sagt farvel t il både Jasmin Frenzel og Emma Siemens Lorent zen midt på året
2019. To nye sekret ariat smedlemmer er st artet: Julian Ekberg og Rosa Bisgaard.

-

M edlemst allet i Transparency Int ernat ional Danmark er per 4. mart s 2020: 122 personlige
medlemmer og 18 støt temedlemmer.
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Samarbejde med Transparency Internat ional Berlin

Navnene på vores st øt t emedlemmer fremgår af hjemmesiden og opdat eres når der t ilføjes nye
eller andre udgår.
Vi har i 2019/ 2020 sagt farvel t il en række individuelle medlemmer, da vi ikke længere modtog
bet alinger fra dem, så selvom de ikke akt ivt havde meldt sig ud, har vi udmeldt dem eft er gent agne
rykkerskrivelser.
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Årsregnskab 2019
Best yrelsens godkendelse af regnskabet

Natascha Linn Felix
formand 2017-2020

Jesper Olsen
næstformand 2018-2020

Christian Ougaard
bestyrelsesmedlem 2016-2020

Marina Buch Kristensen
bestyrelsesmedlem 2013-2020

Terkel Riis-Jørgensen
bestyrelsesmedlem 2018-2020

Birgitte Bang Nielsen
bestyrelsesmedlem 2019-2021

Marie-Louise Seidler Nesheim
bestyrelsesmedlem 2019-2021

Charlotte Willer
suppleant 2019-2021 (indtrådt som
bestyrelsesmedlem i Januar 2020 –
barselsvikar for Karinna Bardenfleth)
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Best yrelsen har godkendt årsregnskabet for året 2019, som udviser et underskud på 116.976 DKK og en
egenkapit al på 63.655 DKK. Bestyrelsen finder result atet accept abelt , da det afspejler en række
investeringer og særlige akt ivit et er .
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Den uafhænige revisors erklæring
Til bestyrelsen for Transparency Internat ional Danmark
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Transparency Internat ional Danmark for regnskabsåret 01.01.19 31.12.19, der omfat t er result at opgørelse, balance og not er, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes eft er god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåt egningens afsnit ” Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet” . Vi er uafhængige
af Transparency Int ernat ional Danmark i overensst emmelse med internat ionale et iske regler for revisorer
(IESBA’s et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
et iske forpligtelser i henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis
er t ilst rækkeligt 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
eft er god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis og ikke eft er en regnskabsmæssig
begrebsramme med et generelt formål.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
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Det er vores opfatt else, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigt ig, det vil sige uden væsent lige
fejl og mangler, i overensstemmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt
regnskabspraksis.

Transparency Int ernat ional Danmark har som sammenligningst al i result atopgørelsen for regnskabsåret
01.01.19 - 31.12.19 valgt at medt age det af best yrelsen godkendte resultat budget for det nævnt e
regnskabsår. Disse sammenligningst al har, som det også fremgår af årsregnskabet , ikke været underlagt
revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Best yrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigt igt , det vil sige uden væsent lige fejl
og mangler, i overensst emmelse med god regnskabsskik som beskrevet under anvendt regnskabspraksis.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den int erne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne t il at fort sæt te
drift en, at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det te er relevant , samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen enten har t il
hensigt at likvidere foreningen, indst ille driften eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig
fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig fejlinformat ion, når sådan findes. Fejlinformat ioner kan
opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragtes som væsent lige, hvis det med rimelighed kan
forvent es, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut ninger, som
regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .

· Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion forårsaget af besvigelser er højere end ved væsent lig
fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt telse af int ern kont rol
· Opnår vi forståelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en
konklusion om effekt ivit eten af foreningens int erne kont rol
· Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og t ilknytt ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige
· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne t il at
fort sæt t e drift en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er t ilst rækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem t il
dat oen for vores erklæring. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke
længere kan fortsæt te driften.
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Som led i en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foret ager vi faglige vurderinger og opret holder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

· Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st ruktur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle betydelige
mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberet ningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig fejlinformat ion.

Søborg den 4. mart s 2020
Beierholm
St at sautoriseret Revisionspart nerselskab

Anders Bjerglund Andersen
St at saut . Revisor
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfatt else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse med
årsregnskabet . Vi har ikke fundet væsent lig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.
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Anvendt regnskabspraksis
Kont ingenter indt ægt sføres, når opkrævning/ fakt ura udskrives. Ved regnskabsåret s slut ning afskrives
ikke-betalt e kont ingent er.
Omkost ninger udgift sføres ved bet aling, dog periodiseres skyldige post er i forbindelse med
årsafslut ning.
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Omkost ninger vedr. projekt er med eksterne st øt t ebeløb akt iveres, indt il projektet afslutt es. Der
foret ages en konkret vurdering af, om der er finansiering t il færdiggørelse af projekt et . Timer, som
anvendes t il bet albare projekt er, prisfastsæt tes t il kost pris inkl. feriepenge o.l.

14

Transparency International Danmark – c/o CBS Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg

Resultatopgørelse for perioden 01.01.19 - 31.12.19
Note

Budget 2019
Ikke revideret

INDTÆGTER
Kont ingent – IM
Kont ingent – IM
KONTINGENTER I ALT

39.622
110.000
149.622

1
1

30.000
125.000
155.000

Gaver
Honorar - foredrag
ANDRE INDTÆGTER I ALT
INDTÆGTER IALT

799
0
799
150.421

2

0
0
0
155.000

OM KOSTNINGER
Best yrelsesmøde - Fort æring
Rejser

Generalforsamling
BESTYRELSE I ALT

11.121
0
4.158
15.279

3

Lønudgift er
Feriepenge
ATP og andre bidrag
Omkost ninger lønudbet aling
Forsikring medarbejdere
Andre udgift er sekret ariat
M edlemsmøder
SEKRETARIAT I ALT

151.845
18.981
1.514
6.471
3.570
1.184
10.755
194.320

Kont orart ikler og Fot okopier
Husleje
Serverdrift
Hjemmeside
Domænenavn
M arkedsføring
Visma, e-conomics
Revision
M edlemsopkrævning
KONTORHOLD I ALT

0
10.395
480
5.188
50
2.040
3.120
8.000
1.420
30.693

6.000
12.000
500
12.000
100
5.000
3.000
6.000
1.500
46.100

341
341
240.633

500
500
187.600

Bank-gebyrer
RENTER I ALT
OM KOSTNINGER I ALT

15

4

10.000
5.000
3.000
18.000
100.000
15.000
2.500
3.000
1.000
1.500
0
123.000
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Realiseret 2019

Transparency International Danmark – c/o CBS Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiksberg

PROJEKTER

Frivillige - M ini Projekt er

25.000

Projekt result at IACC

-10.051

Undervisningsmat eriale
Undervisningsfilm – ” Verdens mindst
korrupt e land ”
Folkemøder, ialt
PROJEKTER IALT
RESULTAT I ALT

8.000
5
36.815
26.764

30.000
63.000

-116.976

-95.600
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BALANCE
AKTIVER

Likvider – Arbejdernes Landsbank
Debit orer
Forudbet alt e omkost ninger
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Skyldig A-skat , ATP & Feriepenge
Skyldige omkost ninger

Skyldige projekt omkost ninger
PASSIVER I ALT
FORM UE, PRIM O
Året s result at
FORM UE, ULTIM O
PASSIVER I ALT
Eventualforpligtigelser
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273.072
0
5.394
278.466

5.771
9.040
200.000
214.811
180.631
-116.976
63.655
278.466
6
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Regnskabsnoter
Note 1: Kontingenter
Beløbet omfatter kontingenter fra foreningens individuelle medlemmer (fysiske personer) og
støttemedlemmer (juridiske personer) for året 2019. Ved årets udgang havde foreningen 120 (siden
steget til 122) personlige medlemmer (heraf 41 med reduceret kontingent) og 18 støttemedlemmer

Note 3: Lønudgifter
Beløbet omfat t er løn, ATP m.v t il ansatt e i sekret ariatet . Der har gennemsnit ligt været ca. 0,6
fuldt idsansat t e i året .
Note 4: Udbetalinger til bestyrelsen
I overensst emmelse med foreningens Code of Conduct er der ikke udbet alt vederlag t il best yrelses
medlemmer eller suppleant er.
Note 5: Undervisningsmateriale
Undervisningsmat eriale: “ Verdens mindst korrupt e land”
Udarbejdet i samarbejde med Alphafilm & kommunikat ion og FineM edia.
M ed t ilskud fra Undervisningsminist eriet på 450.000 kr.
Note 6: Eventualforpligtigelser
Endelig projekt regnskab, for det under not e 5 anførte modt agne t ilskud på kr. 450.000, skal aflægges
senest 30. juni 2020.

Bevillingen af baseret på en samlet egenfinansiering på kr. 375.700, som foreningen har forudsat kan
t ilvejebringes ved udført ulønnet frivilligt arbejde samt modt agelse af grat isydelser fra
samarbejdspart nerne. Bestyrelsen er i dialog med undervisningsminist eriet om det t e forhold som kan få
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Note 2: Gaver
Foreningen har modt aget donat ioner fra 2 medlemmer på hhv. 699 og 99 DKK.

bet ydning for minist eriet s godkendelse af det endelige projekt regnskab .
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Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jesper Olsen

Natascha Linn Felix

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-198822774767
IP: 87.60.xxx.xxx
2020-03-03 22:58:54Z

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-078182517202
IP: 217.71.xxx.xxx
2020-03-04 04:49:58Z

Terkel Jens Riis-Jørgensen

Marina Buch Kristensen

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-716774919981
IP: 37.49.xxx.xxx
2020-03-04 05:21:26Z

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-077129276681
IP: 87.50.xxx.xxx
2020-03-04 06:55:34Z

Marie-Louise Seidler Nesheim

Charlotte Willer

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-629246909759
IP: 2.110.xxx.xxx
2020-03-04 07:05:29Z

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-016428095786
IP: 193.163.xxx.xxx
2020-03-04 07:56:53Z

Anders Bjerglund Andersen

Christian Ougaard

Revisor
Serienummer: CVR:32895468-RID:1284371350237
IP: 212.98.xxx.xxx
2020-03-04 08:10:26Z

Bestyrelse
Serienummer: PID:9208-2002-2-251183810061
IP: 185.153.xxx.xxx
2020-03-04 09:48:52Z
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Birgitte Bang Nielsen
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