
 

                                                          Transparency International Danmark – Dalgas Have 15 
2. sal, lokale 2c008 2000 Frederiksberg 

1

 
 
 
 

 

 
 

Årsregnskab 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt på Generalforsamlingen 18. marts 2022 
 
______________________ 



 

                                                          Transparency International Danmark – Dalgas Have 15 
2. sal, lokale 2c008 2000 Frederiksberg 

2

Dirigent 
  



 

                                                          Transparency International Danmark – Dalgas Have 15 
2. sal, lokale 2c008 2000 Frederiksberg 

3

Indholdsfortegnelse: 
Årsberetning .............................................................................................................................. 4 

Whistleblowere og fremtidens korruptionsbekæmpere ...................................................................... 6 

Nyt ekspertnetværk skal dele viden på tværs af universitet og organisation ........................................ 6 

Medlemsrekruttering og økonomisk bæredygtighed ........................................................................... 7 

Uddeling af Transparency International DK første Åbenhedspris ......................................................... 9 

Viden skal forhindre fremtidens korruption ...................................................................................... 10 

Unges politiske interesse er vigtig for at de ser korruption ................................................................ 11 

Årsregnskab 2021..................................................................................................................... 12 

Bestyrelsens godkendelse af regnskabet ........................................................................................... 12 

Den uafhængige revisors erklæring................................................................................................... 13 

Anvendt regnskabspraksis ................................................................................................................ 16 

Resultatopgørelse for perioden 01.01.21 - 31.12.21 .......................................................................... 17 

Regnskabsnoter ............................................................................................................................... 19 
 

 
  

 



  

                                                          Transparency International Danmark – Dalgas Have 15 
2. sal, lokale 2c008 2000 Frederiksberg 

4

Årsberetning  
 

Formand 
Jesper Olsen 
 
Hermed følger bestyrelsens beretning for året der er gået. Ligesom sidste år, 
består den af nogle små artikler fra bestyrelsens medlemmer. Vi dækker 
dermed ikke det hele, vores formål er til gengæld at vise jer medlemmer lidt af, 
hvem vi er, og hvad vi hver især prioriterer i vores arbejde. Samlet giver det et 
godt indtryk af, hvad der er 'energi i'.  

 
I beretningen til sidste års generalforsamling skrev vi lidt om vores store målsætning for det 
kommende år. At få gjort vores økonomi bæredygtig. Generalforsamlingen valgte et nyt 
bestyrelsesmedlem - Christian Sophus Ehler - der skulle gøre os bedre til fundraising.  
 
Vi har nået målet, og takket være en kampagne har vi mere end fordoblet vores individuelle 
medlemmer og har fået nye støttemedlemmer, sådan at vores økonomi er sikret.   
 
Flere medlemmer giver også flere forventninger, og mange af jer vil heldigvis gerne være aktive. 
Derfor er årets målsætning, at vi skal have gang i arbejdet med 'frivillige'. Det nye 
bestyrelsesmedlem vi vælger, skal have den opgave, og takket være bedre økonomi har vi også 
ansat en student fra april hvis ansvarsområde bliver dette. Velkommen til Anne Sophie.  
 
Det sidste år har vi rykket på mange fronter med Danmarks Åbenhedspris som et af 
højdepunkterne. Det kan I læse mere om senere i beretningen.   
 
Men vi arbejder også målrettet på at være til stede i medier og den offentlige samtale. Vi ved 
hvilke budskaber vi prioriterer - og vi spiller dem ind alle steder, hvor der er relevant. Vi er en 
vigtig aktør i den offentlige debat.  
 
Vi deltager også i 'rugbrødsarbejdet' i gruppen af interessenter, når justitsministeriet skal 
udarbejde whistleblowerloven, følgegruppen til Advokatrådets nye retningslinjer for 
advokatundersøgelser, og en ny arbejdsgruppe under Danmarks Idrætsforbund om tildeling af 
store idrætsbegivenheder. Det er en vigtig del af vores strategi, at vi skal med i dette arbejde.  
 
Det er af samme grund vi er begyndt at skrive mange breve til ministerier, kommuner og andre. 
(De kan alle læses på vores hjemmeside under Høringssvar, breve til ministre mm.). Det skal være 
en helt naturlig del, at man tager åbenhedsperspektivet og forebyggelsen af magtmisbrug ind alle 
steder, hvor det er relevant.   
 
Det kommende år byder på flere vigtige politiske forhandlinger. Partistøtte, offfentlighedsloven, 
revision af tilsynet med efterretningstjenesterne. Målet er, at vi kan sætte vores fingeraftryk på 
dette arbejde.  
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Når man står der, med kameralyset i øjnene og taler magten midt imod, er det vigtigt at vide, at 
der er nogen der har din ryg. Det gør alverden til forskel, at vi bliver flere og flere medlemmer. Tak 
for støtten.  
 
Slutteligt vil jeg gerne takke vores dygtige studenter i sekretariatet - Rosa (indtil august), Oliver 
(indtil februar), Sigrid, Olav og fra om lidt også vores to nyeste Christian (projektansat) og Anne 
Sophie. Det er en kæmpe fornøjelse at se jeres dedikation og ansvarsfølelse. I gør en kæmpe 
forskel. Tak, bare tak!  
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Whistleblowere og fremtidens korruptionsbekæmpere  
 

Næstformand 
Karinna Bardenfleth 
 
I slutningen af året, var der deadline for implementeringen af EU's 
whistleblowerdirektiv. Direktivet stiller bl.a. krav om, at der skal oprettes 
whistleblowerordninger på en lang række offentlige og private arbejdspladser. 
Vi har i Transparency International fulgt udviklingen tæt – både i dansk og 
europæisk kontekst og vi deltog aktivt i høringsprocessen. Vi vil fortsat følge 

udviklingen fremadrettet, da det allerede står klart, at implementeringen på europæisk plan 
varierer i høj grad. Nogle lande er endnu ikke nået i mål med implementeringen.  
 
Det siger selvfølgelig sig selv, at whistleblower ordninger er nødt til at blive implementeret i 
praksis, og ikke bare eksistere på papiret for at skabe reel værdi. Hvis medarbejderne ikke har tillid 
til at ledelsen tager whistleblowerordningerne alvorligt, vil de formentlig ikke turde benytte 
ordningerne, og sagerne vil måske forblive i det skjulte.  
 
I året løb har vi også prioriteret at udbrede forståelsen for korruption og dets konsekvenser i en 
dansk kontekst til unge. Dette er sket gennem virtuelle og fysiske oplæg fra 
bestyrelsesmedlemmer på forskellige ungdomsuddannelser, og dette er en aktivitet vi vil fortsætte 
med at prioritere i 2022. Transparency International har lagt en strategi om at engagere de unge i 
bekæmpelsen af korruption, og denne indsats er helt central for at få skabt den nødvendige 
forståelse for korruption i en dansk kontekst.  
  
 
 
 
 

Nyt ekspertnetværk skal dele viden på tværs af 
universitet og organisation  

 
Bestyrelsesmedlem 
Frederik Carl Windfeld 
 
Det står helt centralt for vores organisation, at vi ønsker at bidrage til en 
nuanceret, grundig og vidensbaseret formidling af korruptionsdagsordenen. Det 
forpligter. For korruption er et komplekst emne, som vedrører alt fra de 
(efterhånden) velkendte fænomener (bestikkelse, bedrag og underslæb), til 
dagsordener, der først for nyligt er blevet adopteret af vores moderbevægelse 

(Transparency International); tænk bare på seksuel afpresning (sextortion) og nye udfordringer med 
kunstig intelligens. I en verden, der er i konstant udvikling, skal man kunne følge med, og det er en 
udfordring i en lille organisation som vores.  
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Derfor har vi etableret et ekspertnetværk, bestående af danske forskere, der på hver deres måde 
beskæftiger sig med korruption. Det har vi gjort af to primære grunde. For det første, for at skabe 
en større kontaktflade mellem civilsamfundsorganisationer som vores og universitetsverdenen. De 
verdener mødes alt for sjældent, og det er en skam - for vi kan lære af hinanden. Nogle gange 
siger man ‘omgiv dig med folk, der er klogere end dig selv’. Det budskab tager vi seriøst. For det 
andet ønskede vi at skabe et rum, der bringer forskellige forskningsperspektiver sammen. 
 
Faglighederne, der er repræsenteret i netværket, spænder vidt og bredt og består bl.a. af 
økonomer, jurister, antropologer og statskundskabere. Det er sjældent at så mange 
forskningsperspektiver samles i ét lokale. Deres perspektiver supplerer hinanden, beriger 
hinanden og giver mulighed for at danne sig et unikt helhedsperspektiv.  
Netværket mødes to gange årligt, hvor vi diskuterer et bestemt tema. For eksempel afholdes 
næste møde under titlen: ‘Korruption: (hvordan) kan det måles?’.   
Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med netværket; til at suge mere viden til os og fortælle 
danske forskere, hvad der ligger os på sinde. Danmark er et lille land, men det er fyldt med store 
tanker og tænkere. Dem skal vi lytte til.  

 
 
 
 

Medlemsrekruttering og økonomisk bæredygtighed  
 

Bestyrelsesmedlem 
Charlotte Willer  
& 
Bestyrelsesmedlem  
Christian Sophus Ehlers 
 
 
 

Et grundlæggende vilkår for NGO-området er, at organisationerne er afhængige af eksterne midler 
i form af donationer, fonde og politiske bevillinger. Det giver en evigt usikker økonomisk situation, 
fordi vi derved ikke med sikkerhed kan forudse vores budget.   
 
Det kan vi nikke samtykkende til i Transparency International Danmark. Vi pt 100% baseret på 
donationer og medlemskab fra vores støttemedlemmer (firmaer) og vores individuelle 
medlemmer – samt frivilligt ulønnet arbejde fra vores bestyrelse.  
 
Mange medlemmer giver os også legitimitet. At have mange støtter viser nemlig, at vi har folkelig 
forankring og opbakning til vores sag. Det giver os muskler og mandat til at påvirke politikken i 
retning af mere åbenhed i erhvervsliv, i politik og i samfundet.  
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At have mange medlemmer betyder, at vi taler med større tyngde i de offentlige debatter – der 
bliver simpelthen lyttet mere til os, når vi er mange, der støtter op om vores sag. Og med flere 
medlemmer følger også en bedre økonomi i vores lille forening, der gør, at vi kan styrke og 
professionalisere sekretariatet og øge vores indflydelse.    
  
Så derfor en endnu større fornøjelse at vi i 2021 fik en tilgang – med en kampagne rettet mod en 
skattegodkendelse Ligningsloven $8A. Og med den godkendelse følger en række andre fordele for 
os: Momsfritagelse for foreningen. At man kan trække donationer til os fra i SKAT. Og så vil en 
godkendelse samtidig være et slags formel blåstempl af vores organisation.  
 
1. step er lykkedes; vi har i året der er gået passeret de krævede 300 individuelle medlemmer samt 
at tiltrække nye støttemedlemmer – så et STORT tak herfra. De mange nye medlemmer – en 
fordobling af medlemstallet – har allerede i 2022 givet os en bedre økonomi.   
  
Vi vil fortsætte i 2022 med at opnå de krævede donationer; 100 stk a minimum dkk 200, derefter 
vil ansøgningsprocessen til SKAT gå i gang. Det skal ske gennem et par kampagner og vi vil teste 
forskellige tilgange til rekruttering, fx vil vi teste betalt annoncering i meget lille skala.   
 
Vi har i sidste generalforsamlingsperiode investeret i et professionelt setup til at håndtere 
donationer og indmeldelser, således at dette nu fungerer mere automatisk. Derfor skulle vi nu 
have mindre afgang af medlemmer fremadrettet, ligesom vi teknisk har lagt et godt fundament for 
vækst i medlemstallet. Næste skridt er, at vi i 2022 vil arbejde mod at skifte til et mere moderne 
og tidssvarende medlemshåndteringssystem, således at vi sikrer at vi kan håndtere et stigende 
medlemstal.   
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Uddeling af Transparency International DK første 
Åbenhedspris 

Bestyrelsesmedlem 
Birgitte Bang Nielsen 
& 
Bestyrelsesmedlem 
Terkel Riis-Jørgensen 
 
 
 

Uddeling af Transparency International Danmark første åbenhedspris   
 
I september 2021 uddelte Transparency International Danmark for første gang Danmarks 
Åbenhedspris. Prisen er på 70.000 kr. Det var formanden for priskomitéen, Lisbeth Knudsen, som 
overrakte Danmark Åbenhedspris 2021 til to vindere.   
 
Den ene prismodtager var Whistleblowerforeningen VERON, som modtog prisen for at anerkende 
det vigtige arbejde, VERON har været med at støtte og sikre whistlebloweres rettigheder i 
Danmark. Der er nemlig mange overvejelser, man skal gøre sig, før man bliver whistleblower. På et 
tidspunkt krydser man en grænse for, hvad ens egen integritet kan blive ved med at stå på mål for, 
men der er også en risiko for at blive set skævt til af kolleger og ledelsen på sit arbejde. For det er 
jo mennesker, som har tillid til en, man fortæller om. Derfor er foreningen VERON så vigtigt for 
whistleblowere er mennesker, der skal tages hånd om i deres umiddelbare udsatte position. Og 
foreningen ved hvad det vil sige og hvad det kan koste personligt, at blive whistleblower. VERON 
fik prisen få måneder før, den første whistleblowerlov trådte i kraft i december 2021.  
 
Den anden vinder var Berlingske og TV2 for deres arbejde med at afsløre historien, der er blevet 
kaldt gældsskandalen i Danske Bank. Åbenhedsprisen 2021 er ikke en journalistpris. Prisen gives 
heller ikke kun for den enkelte gode afsløring af magtmisbrug og lukkethed. Tværtimod blev 
Åbenhedsprisen 2021 tildelt til graverjournalistgruppe som en anerkendelse af deres vedvarende 
arbejde. Det afgørende er ikke kun den første afsløring, men at man holder fast, i den næste del af 
sagen og næste igen. Ideelt set vil sådanne afsløringer skubbe på for en kulturændring om mere 
åbenhed.    
 
Det var en særlig dag for både prisvinderne, men også for Transparency som forening. Danmarks 
Åbenhedspris sætter fokus på og hylder de personer, som er med til at arbejde mod magtmisbrug i 
Danmark. Vi var ret stolte af de mange gode forslag, som kom til hvem der skulle modtage prisen 
da vi åbent spurgte ud. Og priskomitéen lavede et stort arbejde for at finde de rigtige vindere for 
2021  
 
Vi glæder os allerede til at modtage forslagene til næste års Åbenhedspris 2022, for hele formålet 
med prisen er jo at hylde gode folk, men også inspirere til hvordan vi kan gøre Danmark til et mere 
åbent samfund, og på den måde holde fast i vores stærke tillidskultur.   
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Viden skal forhindre fremtidens korruption 
 

Bestyrelsesmedlem 
Lars Wriedt  
 
Selvom Danmark nok ligger i toppen af CPI gør vi, ligesom mange andre 
demokratiske vestlige lande, korruption i det Globale syd mulig. Korrupte 
regeringsledere, ministre, embedsmænd, oligarker eller andet godtfolk vil helst 
have deres penge stående i lande med retssikkerhed, investeret i fonde, 

værdipapirer, ejendomme, kunst, juveler og smykker – og gerne i skattely. Derfor er viden om, 
hvem de reelle ejere er af virksomheder, fonde og værdipapirer så vigtig. Dermed kan vi følge 
pengene og afsløre hvidvask af korrupte penge.  
Danmark har i 2019 udvidet vores Centrale Virksomhedsregister til at indeholde oplysninger om 
reelle ejere betegnet ‘Beneficiary Owner’. Vi arbejder sammen med EU’s Financial Stability, 
Financial Services and Capital Market (FISMA) direktorat om at evaluere lovens effekt.   
 
Før sommeren 2022 inviterede vi alle, der havde kommentarer til lovudkastet, og andre 
interessenter til et møde om anvendelsen og ajourføring af CVR data. Opsamling af Danmarks 
erfaringer er en del af et større EU-initiativ til styrkelse af Beneficial Ownership registre.   
 
Som nævnt andre steder arbejder vi på at få flere medlemmer. Opfordringer på sociale medier 
som Facebook, Instagram og Twitter hjælper. Vi invitererede en håndfuld af vores medlemmer til 
idéaften for at udarbejde kreative grafiske opslag med en fangende tekst, med et glimt i øjet.  
 
Whistleblower loven er nu trådt i kraft. Efter det første år skal alle virksomheder under 
offentlighedsloven berette om hvordan det er gået. Vi planlægger et projekt hvor vi bruger 
rapporterne, som kommer i starten af 2023, til en erfaringsbank og en samlet vurdering af det 
første år efter loven trådte i kraft, og med eventuelle anbefalinger til forbedringer.  
 
Nutidens unge skal leve med fremtidens korruption. Vores erfaring er at unge synes, at det er 
vigtigt at kunne genkende korruption, hvad det betyder for dem det går ud over og har ideer til 
hvad der kan gøres. En sådan time i f.eks. gymnasiet kan let kombineres med vores 
undervisningsmateriale der blev lavet i samarbejde med undervisningsministeriet ‘Verdens Mindst 
Korrupte Land’ Hvis I kunne tænke jer at få os ud og tale på en skole I har tilknytning til, så er I altid 
velkommen til at kontakte os for information.   
 
Kunstig Intelligens (Artificial Intelligence) spiller en voksende rolle i vores liv og hverdag. Men hvad 
hvis nogen korrumperer AI systemerne? Hvad hvis en AI baseret chatbot på din telefon eller 
sociale platforme snyder dig for at tjene flere penge på dig, eller viser dig opslag, der påvirker, 
hvordan du tænker om tingene? Hvad hvis en unfair robot sorterer din jobansøgning fra, eller hvis 
du betaler uigennemskueligt meget for din forsikring?  
Det er endnu meget tidligt, men i takt med at AI systemerne udbredes hurtigt, er vi begyndt at 
tænke på, hvilke risici der er. Sammen med TI Sekretariatet i Berlin og vores kolleger i andre lande 
ser vi på, hvad risikoen er for korruption af kunstig intelligens og hvorvidt det allerede sker. 
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Unges politiske interesse er vigtig for at de ser 
korruption  
 

Sekretariatet 
Olav Jessen & 
Sigrid Gundersen  
 
I løbet af året i Transparency International, har vi arbejdet med at 
råbe ungdommen op. Det har manifesteret sig i besøg på skoler og 
opstart på at etablere Ungdommens Åbenhedspris.  

 
Det har ikke været ligetil. Unge og til dels deres undervisere har været svære at nå ud til og 
overbevise om vigtigheden af forståelse for korruption. Her kan man spørge sig selv hvorfor? Har 
vi det for godt I Danmark, og er unge for magelige? Er korruption irrelevant for Danmarks unge? 
Satser vi for stort på en dagsorden, som de unge ikke ville kunne forstå før de bliver ældre?  
 
Alle disse antagelser ville ramme forbi, specielt hvis man ser på den generation af unge, der 
kræver deres ret til en stemme i Danmark. Billedet viser at Danmarks unge er politisk engageret og 
samler sig i ungefællesskaber fra Bispehaven i Aarhus til Indre by i København. De engagerer sig i 
politiske emner fra klimakrisen, social ulighed, racisme og den teknologiske udvikling. De går op i 
Ukraine og i verden, og de ved godt hvordan deres fremtid kommer til at se ud, hvis ikke de 
blander sig i dagsordenen.  
 
Vigtigheden i at vi interagerer med de unge handler ikke om, at vi skal gøre dem politisk aktive. Vi 
skal tværtimod vise hvorfor korruption og magtmisbrug er vigtig for hver enkelt politisk interesse. 
Fra Klima, til social ulighed, til robotter og krig i Europa, kommer vi aldrig uden om pengestrømme 
og agendaer, der arbejder mod fællesskabet for at berige de få. Alle bliver berørt og som meget 
andet rammer korruption og magtmisbrug skævt mod dem der i forvejen er udsatte. Unge har 
interessen, forståelsen og viljen, og vi skal ramme dem hvor de står i deres eget engagement, så 
de kan se hvordan korruption viser sig, inden for deres egen politiske interesser.  
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Årsregnskab 2021 
 
Bestyrelsens godkendelse af regnskabet 
 
 
Bestyrelsen har godkendt årsregnskabet for året 2021, som udviser et ordinært overskud på 
46.561 DKK og en egenkapital på 125.072 DKK ekskl. særlige reserver. Bestyrelsen finder  
resultatet acceptabelt.  
 
 
 
København d. 15. marts 2022 
 

Jesper Olsen 
formand 2020-2022 

Karinna Bardenfleth 
næstformand 2020-2022 

  
 
 

Christian Ougaard 
bestyrelsesmedlem 2016-2022 

Christian Sophus Ehlers  
bestyrelsesmedlem 2021-2023 

 
 
 

 

Terkel Riis-Jørgensen 
bestyrelsesmedlem 2018-2022 

Birgitte Bang Nielsen 
bestyrelsesmedlem 2019-2021 

  
 
 

Lars Wriedt  
bestyrelsesmedlem 2021-2023 

Charlotte Willer 
bestyrelsesmedlem 2020-2022 

  
 
 

Frederik Carl Windfeld 
bestyrelsesmedlem 2020-2022 
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Den uafhængige revisors erklæring 
 

Til bestyrelsen for Transparency International Danmark 

 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Transparency International Danmark for regnskabsåret 
01.01.21 - 31.12.21, 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 erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Transparency International Danmark i overensstemmelse 
med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.  
 
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 01.01.21 - 31.12.21 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  
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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 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 
erklæring 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 
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 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 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. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-
beretningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen. 
 
Søborg den 15. marts 2022 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
Anders Bjerglund Andersen 
Statsaut. revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Kontingenter indtægtsføres, når betaling er modtaget. 
 
Omkostninger udgiftsføres ved betaling, dog periodiseres såvel forudbetalte og 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 for perioden 01.01.21 - 31.12.21 
 

 Realiseret 
2021 

Note Budget 2021 
Ej revideret 

INDTÆGTER    
Kontingent – IM 86.400 1 30.000 
Kontingent – SM 152.000 1 110.000 
KONTINGENTER I ALT 238.400  140.000 
    
Gaver 0  9.500 
Doneringer 3.126 2 9.500 
ANDRE INDTÆGTER I ALT 3.126  19.000 
INDTÆGTER IALT 241.526  159.000 
    
OMKOSTNINGER    
Bestyrelsesmøde - Fortæring 2.054  6.000 
Andre omkostninger / 
netværksmøde 

583   

Generalforsamling 0  2.000 
BESTYRELSE I ALT 2.637  8.000 
    
Lønudgifter 116.620 3 100.000 
Tilskud sekretariat, borgerretsprisen (9.717) 3 (10.000) 
Feriepenge 14.578  12.500 
ATP og andre bidrag 820  1.000 
Omkostninger lønudbetaling 2.728  3.000 
Forsikring medarbejdere 4.610  4.300 
Andre udgifter sekretariat 370  1.500 
SEKRETARIAT I ALT 131.154  112.300 
    
Kontorartikler – KV2021 5.250  1.000 
Husleje 10.733  11.000 
Serverdrift 0  500 
Hjemmeside, support 8.318  8.000 
Indsamlingsnævnet 1.100 2 0 
Domænenavn 59  100 
Markedsføring   5.000 
Visma, e-conomics 3.720  3.600 
Revision – 2020, regulering 5.125   
Revision - 2021 11.875  7.500 
Nyt fundraising system 8.674   
Medlemsopkrævning 1.420  1.500 
Diverse omkostninger 3.389   
KONTORHOLD I ALT 59.498  38.200 
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Bank-gebyrer 1.675  500 
RENTER & GEBYRER I ALT 1.675  500 
OMKOSTNINGER I ALT 194.965  159.000 
    
ORDINÆRT RESULTAT I ALT 46.561  0 
    
Åbenhedspris 100.000  100.000 
    
ÅRETS RESULTAT I ALT (53.439)  (100.000) 
    
    
Overskudsdisponering:     
      
Overført fra særlig reserve (100.000)  (100.000) 
Overført til næste år 46.561   
      
OVERSKUDSDISPONERING I ALT (53.439)  0 
    
BALANCE    
    
AKTIVER    
Likvider – Arbejdernes Landsbank 338.978   
Debitorer 0   
Forudbetalte omkostninger 12.091   
AKTIVER I ALT 351.068   
    
Passiver    
Skyldig A-skat, ATP & Feriepenge 12.915 3  
Skyldige omkostninger 13.081   
Gæld i alt 25.996   
    
Egenkapital    
Saldo primo 78.511   
Overført af årets resultat 46.561   
I alt 125.072   
Særlig reserve 300.000 4  
Åbenhedspris 2021 (100.000)   
Egenkapital i alt 325.072   
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT 351.068   
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Regnskabsnoter 
 
1 Kontingenter 
Beløbet omfatter kontingenter fra foreningens individuelle medlemmer (fysiske personer) og 
støttemedlemmer (juridiske personer) for året 2021. Ved årets udgang havde foreningen 338 
personlige medlemmer (heraf 43 med reduceret kontingent) og 22 støttemedlemmer. 
 
2 Doneringer 
Vi har i årets løb ansøgt indsamlingsnævnet om tilladelse af indsamling, og har oprettet en ’donér 
knap’ på vores hjemmeside. 
Vi har i 2021 modtaget 2 donationer på i alt 3.126 DKK 
 
3 Lønudgifter 
Beløbet omfatter løn, ATP m.v. til ansatte i sekretariatet. Der har gennemsnitligt været ca. 0,4 
fuldtidsansatte i året. 
I forbindelse med afholdelse af åbenhedsprisen er der blevet ydet et tilskud til sekretariatets 
afholdte timer i forbindelse hermed. 
 
4. ’Danmarks åbenhedspris’ 
 Vi har i 2020 ansøgt og modtaget dkk 300.000 fra Borgerretsfonden. Disse midler er brugt på at 
stifte ’Danmarks åbenhedspris’, som vil være med til at styrke indsatsen for mere oplysning om 
korruption i en dansk kontekst. Prisen er på 70.000 DKK, og blev første gang uddelt i 2021 – den vil 
også i 2022 og 2023 tildeles en person, organisation eller virksomhed som har gjort en særlig 
indsats for at fremme større åbenhed og dermed fremme indsatsen for at forebygge korruption i 
Danmark. De resterende midler er reserveret til afholdelse af prisuddelingsarrangement samt brug 
af TI’s sekretariat inkl. en priskomité til vurdering af de nominerede. 
 
5. Udbetalinger til bestyrelsen 
I overensstemmelse med foreningens Code of Conduct er der ikke udbetalt vederlag til 
bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter. 
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