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“Danwatch spiller en vigtig rolle som CSR-vagthund 
i arbejdet med at fremme virksomheders 

samfundsansvar i Danmark. 
Både når det gælder social ansvarlighed i forhold til 

produktion af fødevarer, danske investeringer i 
udviklingslande og arbejdstagerrettigheder i tekstilindustrien i 

Bangladesh taber Danwatch ikke tråden, 
men er med til at sætte dagsorden 

og motivere til handling. 
Vagthunden viser dermed, hvordan civilsamfundet 

kan spille en rolle i arbejdet med at 
skabe ansvarlige produktions- og arbejdstagerforhold. 

Ikke kun i Danmark, 
men globalt.” 

- Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen
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I Danwatch tror vi på at skabe foran-
dring gennem oplysning, og som uaf-
hængigt medie og researchcenter gør vi 
det gennem undersøgende journalistik i 
globalt perspektiv.

Danwatch skal sørge for, at kræn-
kelser af mennesker og miljø konstant 
rammer mediernes dagsorden. Ide-
en er, at både almindelige forbrugere, 
virksomheder og politikere skal kunne 
handle på et oplyst grundlag.

2014 har både økonomisk og redak-
tionelt været et godt år for Danwatch. 
Længere bevillinger har givet arbejdsro 
til at udvikle journalistiske vinkler på 
verden, og Danwatch har udviklet sig til 
et dynamisk medie og et researchcenter 
med ekspertviden inden for teknologi, 
fødevarer, tekstil, offentligt indkøb og 
konflikt og sikkerhed. Medarbejdersta-

ben er vokset til 12 medarbejdere, der 
alle brænder for undersøgende journa-
listik, stater og virksomheders sociale 
ansvar og international udvikling.

Danwatchs journalistik er samtidig 
blevet grænseoverskridende. I dag sam-
arbejder vi konkret med journalister i 
Finland og Sverige, Italien og Banglade-
sh om flere forskellige fokusområder. 
Vores undersøgelser kommer bredere 
ud, gennem mediesamarbejder med 
både elektroniske og trykte medier. Og 
udover kapacitetsopbygningsprojekter 
i La Paz, Bolivia, så skal 10. klassesele-
ver i Svendborg til efteråret undervises 
gennem vores første pilotuddannelses-
projekt. Undersøgende journalistik på 
tværs af grænser er basis for globalt 
medborgerskab. 

Undersøgende journalistik koster. 

Derfor har vi hele tiden fokus på en 
langsigtet bæredygtig forretningsmodel, 
der kan styrke og udvikle vores under-
søgelser og projekter. Det vil længere 
bevillinger, nye projekter og private do-
nationer sikre, hvilket er vores fokus, 
således at vi fortsat kan opretholde og 
udvikle Danwatchs nuværende aktivi-
tetsniveau og organisation.

Verden er mindre end nogensinde 
før, og derfor er det tilsvarende vigtigt, 
at Danwatch, som journalistik vagthund 
fortsat holder øje med stater og virk-
somheders globale aktiviteter. For det 
må være en fælles forpligtigelse at sikre, 
at global udvikling sker ansvarligt og bæ-
dedygtigt, så hverken mennesker eller 
miljø kommer i klemme.
Jesper Nymark
Direktør 

Hvad skal 
Danmark 
med Danwatch?

Ledelsesberetning | DW i tal | Chefredaktør | Undersøgelser
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På billedet demonstrerer 700 vrede arbejdere kun få dage efter Yeom HoSeok tog 
sit eget liv i maj 2014 i protest mod den forfølgelse, der ifølge de ansatte i Samsung 
rammer dem, når de forsøger at organisere sig. Vi skrev historien om sydkoreanske 
Yeom Hoseok og hans kollegers kamp for rettigheder og frihed til at organisere sig 
uden frygt for indblanding og chikane fra deres overordnede. Læs mere på side 17.                                                                                           
Foto: Uffe Weng

FOKUS: En høj pris for billig IT
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Sådan så 
2014 ud i tal

256
antal gange Danwatch blev nævnt 
i internetmedier

106 
antal gange Danwatch blev 
nævnt i trykte medier mod 
43 gange i 2013

2 
antal af trusler om klager over 
Danwatch udgivelser. 
(Syngenta og Israel Info).

444.000
Danwatchs overskud i 2014

6
nye medarbejdere begyndte at arbejde 
med undersøgende journalistik i Danwatch

708 
nye venner klikkede ‘like’ til 
Danwatch på Facebook

16 
antal sider i en Danwatch rapport, som 
TV2 korrespondentanmelder Steffen 
Jensen kommenterede på sin Face-
bookprofil således: 

“Klokken 07:10 i morges skulle jeg svare 
på spørgsmål fra TV2/NEWS fordi noget, 
der hedder Danwatch tilsyneladende er 
kommet med en rapport om danske pen-
sionskassers investeringer i firmaer, der har 
en eller anden form for forretningsforbind-
else til et eller andet i de israelsk-besatte 
områder. Rapport er måske så meget sagt. 
Der er tale om en lille læse-let-tryksag på 
sider (hvis man ikke tæller indholdsforteg-
nelse og omslag med). Så vi har ikke at 
gøre med resultaterne af et stykke grund-
forskning. Men rapporten er alligevel kom-
met i medierne.”

“Jeg mener, at det arbejde, som Danwatch 
udfører, er ekstremt vigtigt. Især fordi der 
er meget få journalistiske medier – hvis 
nogen overhovedet - der afsætter lige så 
meget tid og lige så mange kræfter på at 
undersøge, hvilke konsekvenser det har, 
når danske og internationale virksom-
heder handler, investerer og producerer i 
udlandet. Vi bliver nødt til at kende svaret 
for at kunne forholde os kritiske og for at 
kunne stille krav om forandring til det bed-
re.” - Rikke Bergquist, Journalist

Ledelsesberetning | DW i tal | Chefredaktør | Undersøgelser
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Flere end 1100 menneskeliv i Bangladesh 
skulle der til, og i Sydkorea har hundred-
vis af unge mennesker også mistet livet. 
Blot fordi de gik på arbejde. 

Så begyndte de danske virksom-
heder, der bestiller tøj fra Banglade-
shs’ tekstilfabrikker, og  topledelsen i 
Samsung også at tage deres sociale an-
svar alvorligt. 

Tekstil og teknologi er blot to af 
Danwatchs fem fokusområder; kon-
flikt & sikkerhed, offentligt indkøb og 
fødevarer, som siden 2007 har cemen-
teret Danwatch som videnscenter. 
Danwatchs fokus fortsætter og udbyg-
ges i 2015 med endnu to områder, der 
bl.a. vil se nærmere på, hvorfor nogle 
skal spise dobbelt så meget, som de har 
brug for, mens 805 millioner menne-
sker sulter. Det er strukturelle proble-
mer under de konkrete historier, der 

er styrken ved Danwatch-journalistik. 
Spændende samarbejder er indgå-

et i 2014 med bl.a. de andre nordiske 
watches, SwedWatch og FinnWatch, 
om nye, fælles projekter. Det betyder 
grænseoverskridende journalistik, der 
giver dobbelt så stor viden og slår langt 
hårdere. Fordi vi løfter et fælles pro-
jekt.

I 2014 er Danwatch også kommet 
tættere på læserne. Danwatch.dk er 
i dag et dynamisk nyhedssite, der stil-
ler krav til os om flere historier med 
samme tyngde direkte til forbrugerne, 
og ikke kun til andre journalister, der 
dog har været ihærdige med at bringe 
Danwatchs historier videre. I 2014 er 
antallet af Danwatchs undersøgelser i 
danske og internationale medier for-
doblet fra året før.

Eksemplerne fra Sydkorea og Bangla-

desh er kun to ud af mange undersøgel-
ser, som Danwatch har udgivet i 2014, 
der dokumenterer stater og virksom-
heders manglende sociale ansvarlighed 
på verdens fabrikker, miner, landbrug 
eller besat land. Dokumentation, der 
er piskende nødvendig, sålænge menne-
sker stadig bliver underbetalt, udnyttet 
eller udsat for farer hver eneste dag. 
Blot fordi de går på arbejde. 

Det er det, Danwatch handler om, 
at minde forbrugere, virksomheder og 
stater om, at værdien af menneskeliv er 
lige stor overalt i verden, og ansvaret 
for mennesker er fælles.

Louise Voller,
Ansvarshavende chefredaktør i 
Danwatch

Værdien 
af et menneskeliv

Ledelsesberetning | DW i tal | Chefredaktør | Undersøgelser
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I 2014 har Danwatch udgivet 10 undersøgelser - mere end dobbelt så mange som året forinden, og flere end nogensinde før. 
Med feltrejser til Bangladesh, Sydkorea, Brasilien og Italien har vi dokumenteret, hvordan danske virksomheder kan påvirke 
mennesker og miljø på måder, der rækker langt ud over landets grænser. Læs mere om de udgivelser, der har fået størst 
opmærksomhed i 2014.

Journalistiske 
undersøgelser i 2014

Forretning på Forbudt Land
Gennem tre undersøgelser i 2014 dokumenterede Dan-
watch, at mindst 49 danske virksomheder har aktiviteter 
i israelske bosættelser i Gaza og på Vestbredden, der er i 
strid med international lov. FN, EU og den danske regering 
fraråder virksomheder at handle og investere i bosættels-
erne, fordi de derved risikerer at medvirke til krænkelser af 
menneskerettighederne. Alle undersøgelserne blev desuden 
lanceret i en samlet udgivelse. Undersøgelsen blev støttet 
økonomisk af Folkekirkens Nødhjælp.

Sagen er siden blevet rejst i et samråd med handels- og 
udviklingsminister Mogens Jensen og forbrugerombudsman-
den. Sidstnævnte vil undersøge, om der har været tale om 
vildledende markedsføring.

Uetiske investeringer
Som en del af temaet, Forretning på Forbudt Land, screenede 
Danwatch desuden otte investeringsforeninger og 10 pen-
sionskassers investeringer i virksomheder, der har medvirket 
til konstruktionen eller opretholdelsen af de israelske bosæt-
telser. Eksempelvis investerede Lærernes Pension 32 mil-
lioner kr. i virksomheden Caterpillar, der leverer bulldozere 
til det israelske militær. Bulldozere, der ifølge rapporter fra 
menneskerettighedsorganisationer bl.a. har været anvendt til 
at nedrive palæstinensiske huse i bosættelser; nogle gange 
imens palæstinensere stadig er i bygningerne.

Temaet Forretning på Forbudt Land blev bragt i TV2 
NEWS, TV2 Nyhederne, P1 Morgen, P3 Nyhederne og DR 
TV Avisen og nåede dermed 2.671.234 læsere.

DW i tal | Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer

Den israelsk separationsmur blev kendt i strid med international lov i 
2004. I 2014 dokumenterede Danwatch, at danske virksomheder bidrager 
til muren - og dermed besættelsens - opretholdelse. Læs hele Forretning 
på Forbudt Land på danwatch.dk.
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Danwatch har dokumenteret handel med varer fra besat land, investeringer i 
konventionsomfattede våben og statsobligationer i undertrykkende regimer.

FOKUS: Konflikt & Sikkerhed

DW i tal | Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer
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Det går ud over både menneskeliv og miljøet, når der bliver 
produceret store rejer til vores wokretter, sushi og grillspyd. 
Danwatch var i 2014 i Thailand og Ecuador, der er blandt de 
store rejeproducerende lande, for at undersøge, hvordan de 
rejer vi spiser i Danmark bliver produceret. Her dokumen-
terede vi børnearbejde, farlige arbejdsforhold samt brug af 
antibiotika, der er ulovlig i fødevareproduktion. I Ecuador har 
man også ryddet den oprindelige mangroveskov i et areal, 

der svarer til 100.000 fodboldbaner, og stort set alt det liv, 
der var i mangroven, er forsvundet. 

I februar 2014 blev historierne bragt i DR2 Dagen og 
P1 Morgen, siden er temaet citeret i flere landsdækkende 
medier, herunder Berlingske Business og Forbrugerrådet 
Tænk. Undersøgelsen var finansieret af sammenslutningen 
af europæiske forbrugermagasiner, ICRT.

Store rejer - 
store problemer

Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer | Tekstil

ILO estimerer, at op mod 10.000 børn arbejder med at rense rejer fra kl. fem 
morgen til kl. seks aften i Thailand. De yngste, som DanWatch har talt med, 
startede som ni-årige, dokumenterede Danwatch børnearbejde i varekæden til 
danske wokretter i februar 2014.
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Fokus: Fødevarer

Tusindvis af dåsetomater i Danmarks største super-
markedskæder kommer fra Syditalien, hvor op til en halv mil-
lion immigranter, der opholder sig illegalt og arbejder uden 
kontrakt, udnyttes af bandeledere og gårdejere. 

Under tomathøsten i august 2014 interviewede Danwatch 
immigranter i Syditalien om horrible arbejds- og levevilkår, og 

dokumenterede at kun et enkelt af de 13 brands i undersø-
gelsen tager ansvar for hele deres varekæde. 

Danwatch-undersøgelsen, ‘Bagsiden af dåsetomater’ nåede 
ud til en bred skare af danskere gennem DR2 Dagen, P1 Mor-
gen, P3 Nyheder, Radioavisen, DR.dk, U-landsnyt, Fødevare-
Watch og i forbrugermagasinet TÆNK. 

I 2050 skal kloden brødføde 9 mil-
liarder mennesker, hvilket stiller store 
krav til fødevareindustriens virksom-
heder og investorers samfundsansvar. 
Fødevareproduktion i udviklingslande 
er tæt knyttet til forbruget af mad i 
de industrialiserede lande. Danwatch 
ser fortsat på konsekvenserne af 
vores forbrug i de fattigste lande.

Bagsiden af 
dåsetomater

FOKUS: Fødevarer

Chefredaktør | Undersøgelser | Fødevarer | Tekstil

I Syditalien lever og arbejder op mod 500.000 immigranter illegalt. Mange plukker 
tomater til danske supermarkeder under horrible forhold. Foto fra slumbyen, 
Ghetto di Rignano Garganico, som Danwatch besøgte i efteråret 2014.
Foto: Marco Valli
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I april 2013 styrtede tøjfabrikken Rana Plaza sammen i en 
katastrofe, der tog livet af flere end 1100 mennesker og 
sårede flere end 2000. Samme år og året efter igen var 
Danwatch i Bangladesh for at dokumentere tøjindustriens 
menneskelige omkostninger og interviewe de efterladte og 
tilskadekomne fra katastrofen, der stadig ventede på den er-
statning, de var blevet lovet. 

I 2015 var Danwatch for tredje gang i Bangladesh og do-
kumenterede med undersøgelsen Den Tabte Tråd, at der 
stadig er omfattende problemer med at sikre arbejdernes 
sikkerhed og rettigheder i Bangladeshs tekstilindustri. Og at 
langt fra alle har fået den erstatning de har ventet på i to år.

Thamet, Tøjets Tragedier, er blevet dækket i 43 interna-
tionale og danske medier, heriblandt the Guardian, Mandag 
Morgen, Børsen, Information, Politiken og Jyllands Posten. 

FOKUS: Tekstil

Historien bag tøjet i dit klædeskab gemmer ofte på store 
omkostninger for mennesker og miljø. Fra vand- og pes-
ticid-forbrug og børnearbejde i dyrkningen af bomuld til 
undertrykkende arbejdsvilkår i livsfarlige fabriksbygninger på 
systuer i Bangladesh.

Tøjets 
Tragedier

Undersøgelser | Fødevarer | Tekstil | Teknologi
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Tekstilarbejdere på vej til frokost i Dhaka, Bangladesh. De 
arbejder i snit 10 timer om dagen, og frokosten er deres 
eneste pause. Danwatch undersøgte tekstilindustrien for 
tredje gang i 2014. Foto: Shafiur Rahman.
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Danwatch udgav i 2013 og 2014 to ud af i alt tre undersø-
gelser i partnerskabet, Electronics Watch, som sammen med 
partnere i seks EU lande fokuserer på arbejdsforhold i IT-in-
dustrien. De to undersøgelser har særligt fokuseret på kræn-
kelser af arbejdstagerrettigheder og sikkerhed for arbejdere 
i Asiens IT-industri. En industri, der hvert år leverer IT til 
den danske stat og kommuner for mere end 1,4 milliarder 
kroner. Undersøgelsen blev udgivet af Computerworld og 
webmagasinet Version2.

I 2014 dokumenterede Danwatch, at flere hundrede arbej-
dere fra Samsung Electronics IT-fabrikker i Sydkorea i en ung 
alder rammes af forskellige typer livstruende leukæmi. Arbe-
jderne, pårørende og patientforeninger har i flere år hævdet, 
hvad en domstol i Seoul i 2014 bekræftede: Arbejdernes syg-

dom skyldes manglende beskyttelse mod kemikalier i deres 
arbejde på Samsungs fabrikker. Samsung har undskyldt, men 
nægter fortsat at være ansvarlig for størstedelen af arbej-
dernes sygdom. Danwatch følger fortsat arbejdernes kamp 
for kompensation. Undersøgelsen blev finansieret af Inter-
national Consumer and Research Testing og udgivet i for-
brugermagasiner i Østrig, Schweiz, Belgien, Canada, Finland, 
Italien, Holland og Spanien.

Identitetskort fra Yumi-Hwang i hænderne på hendes far. 
Yumi var 21 år, da hun døde af kræft, angiveligt som følge af 
sit arbejde med komponenter til IT på Samsungs Giheung 
fabrik i Sydkorea. Danwatch interviewede Yumis forældre i 
maj 2014.

Dødelig IT

FOKUS: Teknologi

Produktion af IT koster dagligt millioner af arbejdere i Asien deres hel-
bred og rettigheder. Danwatch har undersøgt krænkelser af mennesker 
og miljø i teknologiens vugge til grav fra udvinding af mineraler over 
produktion af telefoner og tablets til afskaffelse af IT, E-Waste. 
Foto: Uffe Weng

Fødevarer | Tekstil | Teknologi | Offentlig indkøb
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Identitetskort fra Yumi-Hwang i hænderne på hendes far. Yumi var 21 år, da 
hun døde af kræft, angiveligt som følge af sit arbejde med komponenter til 
IT på Samsungs Giheung fabrik i Sydkorea. Danwatch interviewede Yumis 
forældre i maj 2014. Foto: Uffe Weng
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Offentligt Indkøb
Staten og kommunerne køber årligt ind for et trecifret mil-
liardbeløb og er derfor en potentiel drivkraft for bæredy-
gtig udvikling. Danwatch undersøger sociale og miljømæs-
sige konsekvenser i varekæderne, når det offentlige køber 
ind, og hvilke krav offentlige indkøbere stiller til deres le-
verandører.

Selvom Københavns kommune er kåret til EU’s grønne 
hovedstad og har klimavenlige politikker, investerede kom-
munen i 2014 samtidig 53 millioner kroner i kul-, olie- og 
gasselskaber som Shell, Statoil, og BHP. 

Danwatchs screening af kommunens investeringer viste 
desuden, at  København har penge i virksomheder som Glen-
core, Exxon og Gazprom, der gentagne gange er anklaget for  
ulovlig ekspropriering og omfattende skatteunddragelse.

På kant 
med klimaet

Når staten 
køber ind
I 2014 har Danwatch afdækket offentlige indkøb af IT og 
beskrevet krænkelser af arbejdstagerrettigheder og man-
glende sikkerhed for arbejdere i Asiens IT-industri. Offent-
lige indkøb er vores nyeste fokusområde, og i 2015 vil vi stille 
skarpt på nye områder, hvor den danske stat, regioner og 
kommuner medvirker til at krænke mennesker og miljø.

Tekstil | Teknologi | Offentlig indkøb | DW indefra 
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Mennesker og miljø er fortsat øverst på Danwatchs dagsorden 
i det kommende år. I 2015 ser vores journalister nærmere på 
udvinding af råstoffer fra det sydlige Afrika, social ansvarlighed 
i global fødevareproduktion, og vi stiller fortsat skarpt på 
etiske investeringer fra finanssektoren. Foto: Sigfrid Lundberg 

Find alle tidligere udgivelser på www.danwatch.dk

UNDERSØGELSER i 2015
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I 2014 fik Danwatch ny direktør, som 
skal lede det stadig voksende antal me-
darbejdere og så fik vi et nyt logo, som 
led i udviklingen af en skarp identitet 
som journalistisk medie.  

Ny direktør
Danwatch fik ny direktør 1. novem-
ber 2014, da avis- og mediemand, Jes-
per Nymark, besluttede at sadle om 
og stille sig i spidsen for Danwatch. 
Den 41-årige Jesper Nymark har bred 
erfaring med udvikling og drift af ny-
hedsmedier. Han har tidligere været ad-
ministrerende direktør for den engelsk-
sprogede avis, The Copenhagen Post, 
Special Advisor for det globale netværk 
C40 samt Managing Partner og direktør 
for det internationale engelsksprogede 
månedsmagasin The Murmur.

“Der er ingen tvivl om, at Danwatchs 
betydning og relevans er vokset mar-
kant gennem organisationens relativt 
korte levetid, hvilket har medvirket til 
en øget bevidsthed om de danske virk-
somheders sociale og etiske ansvar hos 
både erhvervslivet, myndigheder og 

den brede offentlighed. Derfor glæder 
jeg mig også meget til den store ud-
fordring der ligger i at styrke samarbe-
jdet med andre aktører, erhvervslivet 
og medier i forhold til at finde nye veje 
til skabe større bevidsthed om og ud-
vikling af erhvervslivets ansvar i forhold 
til mennesker og miljø på globalt plan”, 
sagde Jesper Nymark, da han tiltrådte i 
november 2014. 

Ny identitet - og nyt website
I 2014 fik Danwatch vokseværk, en 
ny grafisk linje - og et nyt logo, desig-
net af Bugge Lützhøft fra One Million 
Monkeys. Det nye logo og website er 
resultatet af udviklingen i 2014, hvor 
Danwatch er vokset i takt med at faste 
vidensområder, organisation og kom-
petencer er blevet skærpet. Resultatet 
er et renere logo og et dynamisk web-
site, der afspejler Danwatchs identitet i 
dag: Et uafhængigt medie- og research-
center med faste vidensområder, som 
handler om krænkelser af mennesker 
og miljø. 

Den nye identitet løfter historierne 

ud af den klassiske Danwatch rapport 
og tættere på læseren via nyhedsartikler 
og reportager fra feltrejser, interaktive 
kort og grafikker på websiden samt et 
journalistisk univers, der i højere grad 
appellerer til en bred læserskare.

“Danwatch har med succes formidlet 
research om stater og virksomheders 
krænkelser til andre medier, hvilket 
har øget vores synlighed, og det skal vi 
fortsat gøre. Men vi oplever i dag en ge-
nerelt stigende interesse som gør, at vi 
desuden skal formidle viden om vores 
forbrugs globale fodaftryk direkte til 
den brede befolkning”, siger ansvar-
shavende chefredaktør, Louise Voller. 

Flere dygtige DW’ere
Siden 2013 er Danwatch vokset fra 
fire til 12 medarbejdere, heraf syv re-
searchere og journalister, der laver 
undersøgende journalistik, opgaver og 
projekter for eksterne samarbejdspart-
nere samt foredrag, workshops og 
kapacitetsopbygning for uddannelsesin-
stitutioner, interesseorganisationer og 
private fonde.

Danwatch indefra

Teknologi | Offentlig indkøb | DW indefra | Int. samarbejde 
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Øget nordisk samarbejde
I 2014 blev samarbejdet med Sverige 
og Finlands undersøgende journalis-
tiske vagthunde for alvor formaliseret. 
Hver måned mødes Danwatch med 
Finnwatch og Swedwatch og diskuterer 
muligheder for fælles projekter og vi-
densdeling - effekten er allerede nu syn-
lig. Vidensdeling, kapacitetsopbygning 
og større gennemslagskraft i journal-
istiske undersøgelser, når historierne 
udgives samtidig i tre lande. 

“Danwatch står midt i en over-
gangsfase, og det strategiske fokus på 
undersøgende journalistik er et godt 
træk. Kvalitetsresearch kombineret 
med god timing og en helt ny hjemme-

side er inspirerende. De nordiske lande 
har mange emner og virksomheder til 
fælles, og vi udforsker pt. mulige syn-
ergier. Vi er tættere på Danwatch end 
nogensinde, og vi ser frem til et stærkt 
fremtidigt samarbejde!”
- Viveka Risberg, Swedwatch

Journalistisk til EU
I 2014 leverede Danwatch undersø-
gende journalistik til stort set alle eu-
ropæiske forbrugermagasiner samt 
enkelte i Canada via International Con-
sumer Research and Testing (ICRT). I 
samarbejde med ICRT dokumenterede 
Danwatch udnyttelse af kaffebønder i 
Etiopien og risbønder i Indien, kræn-

kelser af arbejdstagerrettigheder i 
IT-industrien i Asien og overgreb med 
døden til følge blandt reje-fiskere i 
Equador.  

EU samarbejde om IT
I 2014 udkom den anden af tre rap-
porter, som Danwatch i samarbejde 
med seks europæiske interesseorgan-
isationer udgav under samarbejdet, 
Electronics Watch. Formålet med part-
nerskabet er at sætte fokus på IT-indus-
trien negative påvirkninger på menne-
sker og miljø, samt orientere offentlige 
indkøbere om deres forpligtelse til at 
stille krav til globale IT-brands. Partner-
skabet er 100% finansieret af EU-midler.

Internationalt 
samarbejde

Offentlig indkøb | DW indefra | Int. samarbejde | Nat. samarbejdspartnere
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Forbrugerrådet Tænk // Januar 2015 //   15 

Tablets / Samfundsansvar

Socialt ansvar er  
en by i Sydkorea
Tabletproducenterne tager større 
samfundsansvar, men der er  
stadig mange problemer. 

AF Lars Nøhr aNdreseN / TESTANSVARLIG stiNe müLLer
FoTo Uffe weNg

Test
Tablets

Samfundsansvar

jømæssigt ansvar. Flere af producenterne er 
blevet mere åbne om deres sociale ansvar, der 
også i forskellig grad er ved at blive indarbej-
det. Men meget kan blive bedre. Ansvaret skal 
nå længere ud i leverandørkæden, hvilket de 
talrige historier om uacceptable arbejdsfor-
hold, der bliver ved med at dukke op, jo også 
vidner om,” siger testansvarlig Stine Müller.  

Trods grimme sager klarer Samsung sig godt
Trods sager om mange syge fabriksarbejdere og 
hindringer for arbejdere, der forsøger at orga-
nisere sig, kommer sydkoreanske Samsung 
sammen med Acer positivt ud af testen af sam-
fundsansvar. Det skyldes især, at Samsung er 
den producent, der har været mest åben over 
for undersøgelsen. For eksempel er Samsung 
den eneste producent, der har tilladt at repræ-
sentanter for undersøgelsen har kunnet besø-
ge og inspicere en af virksomhedens samlefa-
brikker i Sydkorea – hvilket Samsung også har 
indvilliget i ved tidligere undersøgelser af sam-
fundsansvar. 

“Forbrugerrådet Tænk vil ikke udnævne 
nogen vinder i denne test af samfunds-

dan ti producenter af tablets lever op til deres 
samfundsansvar, og det omfatter både, hvor-
dan de behandler deres arbejdere, og hvilke 
hensyn de tager til miljøet – og om de har en 
åben dialog med omverdenen om, hvordan de 
fremstiller deres produkter. 

“Der er ikke nogen nem løsning eller nogen 
nem anbefaling, når det kommer til at købe en 
tablet, der er fremstillet under ordentlige for-
hold, når det kommer til socialt ansvar og mil-

I 2010 ramte en selvmordsbølge computerfa-
brikken Foxconn i Taiwan, hvor i alt 14 kine-
siske arbejdere begik selvmord på fabrikken. 
Fabrikken, der producerer dele for blandt 
andet Apple og HP, blev beskrevet som en 
arbejdslejr, og selvmordene satte fokus på 
de hårde arbejdsvilkår, som arbejdere, der 
fremstiller computerudstyr til vesten, arbej-
der og lever under. 

Forbrugerrådet Tænk har undersøgt, hvor-

Fra 2012 til 2013 oplevede Samsung en 
voldsom vækst i markedsandelen af 

tablets fra 7,2 procent til 19 procent.

Der bruges talrige kemikalier i produktionen af 
tablets – herunder opløsningsmidler og tungmetaller. 

 Demonstranter samles foran 
Samsungs hovedkvarter i protest 
mod en arbejders selvmord. 

Offentlig indkøb | DW indefra | Int. samarbejde | Nat. samarbejdspartnere
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Kapacitetsopbygning og foredrag, sol-
id research og journalistik er kernen i 
de partnerskaber, som Danwatch har 
udviklet siden 2007. Vi glæder os til at 
styrke samarbejdet endnu mere!

I 2014 har vi dels delt vores erfaring-
er fra feltrejser og journalistisk om so-
cial ansvarlighed med ngo’er, virksom-
heder og fagforeninger via foredrag, og 
vi har dels forsøgt at give vores viden 
videre via konkret metodeundervisning 
på bl.a. CBS og til danske journalistud-
dannelser.

Kapacitetsopbygning
Danwatch har samarbejdet med flere 
ngo’er om kapacitetsopbygning af part-
nere i Syd, der gennem konkret træning 
i journalistisk dokumentation og CSR 
skal klæde eks. fagforeninger, journal-
ister og ngo’er på til at dokumentere 
krænkelser og bringe virksomheder og 
stater til ansvar. Sidegevinsten for Dan-

watch er et større og styrket netværk.
“I 2014 organiserede Danwatch en 

partnerworkshop for Verdens Skove i 
Bolivia med deltagelse af seks organi-
sationer og seks individuelle journalis-
ter. Workshoppen forløb rigtigt godt, 
specielt var tilgangen med at bruge 
CSR som et omdrejningspunkt ny og 
oplysende for partnere, mens Verdens 
Skove og Danwatch fik ideer om de 
mulige informationer om overtrædels-
er. Et netværk af organisationer og 
journalister blev dannet og fungerer i 
dag på uformel vis. En undersøgelse er 
igangsat ud fra de principper som Dan-
watch underviste i og forventes færdig 
i 2015.”
- Jacob Kronik, Verdens Skove.

Debat på et fagligt grundlag
Samarbejde med Dansk Institut for 
Menneskerettigheder og Dansk Initia-
tiv for Etisk Handel har i 2014 sikret, 

at dialog med virksomhederne omkring 
udfordringer med social ansvarlighed 
samles op, når Danwatch har doku-
menteret krænkelser af mennesker og 
miljø i virksomhedernes varekæder. 

Fagbladet 3F, International afdeling
Forbrugerrådet TÆNK
Nymarksskolen
MS Action Aid
Verdens Skove
Folkekirkens Nødhjælp
CARE
WWF
Amnesty International Danmark

Nationale 
samarbejdspartnere

Dem har vi også samarbej-
det med i 2014!

DW indefra | Int. samarbejde | Nat. samarbejdspartnere | DW’s sociale ansvar
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“Erhvervslivet spiller en stadig større rolle 
i forhold til globale udfordringer inde for klima, miljø 

og menneskerettigheder. 
Det er udfordringer, som ikke kan 

løses alene gennem lovgivning, men som kræver 
et folkeligt pres fra os alle som skatteborgere, forbrugere 

og pensionskunder. 
Med Danwatchs undersøgende journalistik 

er livet blevet sværere for danske virksomheder, 
der ikke har styr på miljø og menneskerettigheder ude i verden. 
Det er en god ting for os alle – og navnlig for de virksomheder 

som i forvejen gør en stor indsats.”
- Allan Lerberg Jørgensen, Dansk Institut for Menneskerettigheder

”Det er vigtigt, at vi gennem Danwatch 
kan synliggøre udfordringerne i 

globale værdikæder og herigennem understøtte 
DIEHs formål om at fremme international handel, der 

respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder 
og bidrager til en bæredygtig udvikling. 

Vores samarbejde med Danwatch er vigtigt for at sikre, 
at det er de væsentligste problemstillinger, 

som indsatsen i Danmark fokuserer på, og at debatten sker 
på et solidt fagligt grundlag.” 

- Hanne Gürtler, DIEH
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Virksomheder har et socialt ansvar, og 
det gælder selvfølgelig også for Dan-
watch. I 2014 har vi foretaget interne 
undersøgelser og identificeret indsat-
sområder for vores egen ansvarlighed-
spolitik. Dette arbejde fortsætter i 
2015, hvor vi udvikler officielle retn-
ingslinjer for Danwatchs sociale sam-
fundsansvar. Retningslinjerne fokuserer 
på de områder, hvor Danwatch selv 
påvirker mennesker og miljø. Først og 
fremmest dækker organisationens hov-
edforretning journalistik, men samtidig 
også ansvarlighed ved eksempelvis ind-
køb og rejser. I 2015 vil vi offentliggøre 
vores egen ansvarlighedspolitik, der vil 
være frit tilgængelig på Danwatch.dk.

Journalistik koster
Kvalitetsjournalistik kræver tid og 

koster penge. Længere bevillinger giv-
er os arbejdsro, så vi kan grave frem 
til detaljerne og pege på nye problem-
stillinger. 

Langt størstedelen af vores finan-
siering kommer fra offentlige midler, 
primært fra Danida og EU. Med finan-
siering fra Danidas CSR-pulje 2013 og 
Danidas Oplysningsbevilling har Dan-
watch fået mulighed for at fokusere 
på langsigtede og sammenhængende 
tematiske udgivelser, der præsenter-
er læseren for saglig og dybdegående 
dokumentation af virksomheders på-
virkning af mennesker og miljø.

I 2014 har vi også fået støtte fra EU 
til at udvide vores fokus på teknologi, 
hvilket blandt andet har gjort det muligt 
for os at producere undersøgelser og 
research, der sætter fokus på IT-in-

dustriens mørke side, til Electronics 
Watch. 

Tak til bidragsydere
Uden finansiering findes ingen vagthund. 
Danwatch takker alle vores trofaste 
støtter og bidragsydere, der via et en-
gangsbeløb eller et fast månedligt eller 
årligt beløb gør vores undersøgende 
journalistik mulig. Donation fra privat-
personer og fonde gør en verden til 
forskel for os, og bidragene – store 
som små – er med til at sikre, at vi 
fortsat kan sætte fokus på mennesker-
ettigheder, miljø, konflikt og korruption 
i globalt perspektiv. Ønsker du også at 
støtte Danwatchs undersøgende jour-
nalistik, kan du gøre det via vores hjem-
meside, Danwatch.dk.

Int. samarbejde | Nat. samarbejdspartnere | DW’s sociale ansvar | Bestyrelsesformand

Danwatchs 
sociale ansvar

Danwatchs indtægter i 2014

Internationale projekter

Undervising

Tipsmidler (Udlodningsmidler)

Donationer

Projektindtægter

Andet
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I år er verdens vigtigste år. Sammen 
vedtager vi FN’s nye verdensmål, hvor 
vi for første gang i verdenshistorien 
forpligter os til at afskaffe fattigdom, 
sikre klimaet og universelle rettigheder 
for alle. Vi kan faktisk afskaffe fattigdom. 
Og vi kan skabe et åbent, retfærdigt og 
ikke-diskriminerende globalt handels- 
og finanssystem, der kan skabe vækst 
for alle. Hvis vi vil. 

De sidste 20 år har utallige rapporter 
fra FN nemlig vist, at det kan lade sig 
gøre. Siden 1990 er andelen af fattige 
faktisk halveret, og der er skabt alli-
ancer mellem dansk erhvervsliv og ud-
viklingsprojekter i Syd, der kan bidrage 
til udvikling og vækst. 

Første skridt er at øge viden om de 

udfordringer, der hindrer fremgang. 
Når vores handlinger skader menne-
sker eller miljø, skaber vi forhindring 
for vækst og udvikling. Når vi tager ans-
var for at sikre menneskerettighederne 
og skaber bæredygtige løsninger, er det 
kimen til udvikling. Det er helt enkelt, 
verden hænger sammen. Vi er forpligtet 
på hinanden. 

I snart otte år har Danwatch doku-
menteret krænkelser af mennesker og 
miljø. Først som vagthund men i højere 
og højere grad som medie og viden-
scenter, der sagligt holder stater og 
virksomheder op på deres sociale an-
svar. Danwatch har blotlagt fakta, for-
midlet fakta til viden, og med den viden 
i hænderne har beslutningstagere været 

forpligtet på at skabe forandring. 
Undersøgende journalistik er ikke 

blot en metode til at indsamle og bear-
bejde data fra udviklingslande, der skal 
sætte dagsorden og skabe forbruger-
pres på virksomheder og politikere i 
Danmark. Journalistik er et af de bedste 
værktøjer, vi har til at skabe forandring.

På den måde er visionen bag FN’s 
nye verdensmål, at vi alle er forpligtede 
på vores fælles ansvar, helt i tråd med 
Danwatchs DNA. Vores fælles mål er 
at gøre verden til et bedre sted. 

Mads Klæstrup Kristensen,
bestyrelsesformand i Danwatch.

Viden 
forpligter

Nat. samarbejdspartnere | DW’s sociale ansvar | Bestyrelsesformand | Økonomi
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Fonden Danwatch 
Svanevej 12, 4.  

2400 København NV  

CVR-nr. 31172969 

Årsrapport for 2014 

7. regnskabsår
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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 
2014 for Fonden Danwatch. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. 
december 2014. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, d. 28 maj 2015 

Direktion 

Jesper Nymark  
Direktør 

Bestyrelse

Mads Klæstrup Kristensen 
Formand

Line Barfod Vagn Jelsøe

Karen Birgitte Gahrn Henriksen Lars Peter Koch Steen Allan Vallentin

Henriette Winther

Økonomi | lndholdsfortegnelsei | Ledelsespåtegning | Revisors erklæringer
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden 
Danwatch 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for 
Fonden Danwatch for regnskabsåret 
1. januar 2014 - 31. december 2014, 
der omfatter anvendt regnskabsprak-
sis, resultatopgørelse, balance og not-
er. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbej-
delsen af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konk-
lusion om årsregnskabet på grundlag af 
vores revision. Vi har udført revisionen 
i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderlige-
re krav ifølge dansk revisorlovgivning. 
Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revi-

sionen for at opnå høj grad af sikkerhed 
for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af re-
visionshandlinger for at opnå revi-
sionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshan-
dlinger afhænger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for væsen-
tlig fejlinformation i årsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller 
fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et 
årsregnskab, der giver et retvisende bill-
ede. Formålet hermed er at udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter 
omstændighedeme, men ikke at udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af 
virksomhedens interne kontrol. En re-
vision omfatter endvidere vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er 
passende, om ledelsens regnskabsmæs-
sige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 
Revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold. 

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af selskabets 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2014 - 31. december 2014 i 
overensstemmelse med årsregnskab-
sloven.

Den uafhængige revisors 
erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskab-
sloven gennemlæst ledelsesbe-
retningen. Vi har ikke foretaget  
yderligere handlinger i tillæg til den 
udførte revision af årsregnskabet. Det 
er på denne baggrund vores opfat-
telse, at oplysningerne i ledelsesbe-
retningen er i overensstemmelse med  
årsregnskabet. 

Kastrup, d. 28 maj 2015 

Revisionsfirmaet Gutfelt & 
Partnere A/S 
Susanne Fagerli-Nielsen
Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

Fonden Danwatch  
Svanevej 12, 4.  
2400 København NV
 
32105214  
info@danwatch.dk 

31172969  
21.november 2007 
1. januar 2014 -31. december 2014

Mads Klæstrup Kristensen, Formand  
Line Barfod  
Vagn Jelsøe  
Karen Birgitte Gahrn Henriksen  
Lars Peter Koch  
Steen Allan Vallentin  
Henriette Winther
 
Jesper Nymark, Direktør
 
Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S 
Tømmerupvej 75, 2770 Kastrup  
CVR-nr.: 13254192

Virksomheden

Telefon
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Bestyrelse

Direktion

Revisor
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Fonden Danwatch 
for 2014 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser 
for virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Regnskabspraksis er ændret i 2013, 
med hensyn til ikke færdige projekter. 
Disse optages nu i balancen. Herudover 
er den anvendte regnskabspraksis uæn-
dret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta om-
regnes til danske kroner efter transak-
tionsdagens kurs. Monetære aktiver og 
forpligtelser i fremmed valuta omregnes 
til danske kroner efter balancedagens 
valutakurser. Realiserede og urealisere-
de valutakursgevinster og - tab indgår 
i resultatopgørelsen under finansielle 
poster. 

Generelt 

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatop-
gørelsen i takt med, at de indtjenes, 
herunder indregnes værdireguleringer 
af finansielle aktiver og forpligtelser, 
der måles til dagsværdi eller amortiser-
et kostpris. Endvidere indregnes i resul-
tatopgørelsen alle omkostninger, der 
er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt  
tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der 
tidligere har været indregnet i resulta-
topgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når 
det er sandsynligt, at fremtidige økon-
omiske fordele vil fragå selskabet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og 
forpligtelser til kostpris. Efterfølgen-
de måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskab-
spost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser 
måles til amortiseret kostpris, hvorved 
der indregnes en konstant effektiv rente 
over løbetiden. Amortiseret kostpris 
opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 
akkumulerede afskrivning af forskellen 
mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og - 
gevinst over løbetiden. 

Ved indregning og måling tages hensyn 
til forudsigelige tab og risici, der frem-
kommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterer pa balancedagen.

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i 
resultatopgørelsen på tidspunktet for 
levering og risikoens overgang, såfremt 
indtægten kan opgøres pålideligt. Omsæt-
ningen opgøres efter fradrag af moms, af-
gifter og rabatter. 

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter dona-
tioner, projektindtægter og støtte.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter 
omkostninger vedrørende projekter, 
salg og administration. 

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder 
regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedernes aktiviteter, 
herunder fortjeneste ved salg af imma-
terielle og materielle anlægsaktiver. 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder 
regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til virksomhedemes aktiviteter, 
herunder tab ved salg af immaterielle og 
materielle anlægsaktiver. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn-
ninger og gager, pensioner samt om-
kostninger til social sikring. 

Andre personaleomkostninger in-
dregnes under andre eksterne omkost-
ninger. 

Af- og nedskrivninger på immate-
rielle og materielle anlægsaktiver 
Af- og nedskrivninger på immaterielle 
og materielle anlægsaktiver er fore-
taget ud fra en løbende vurdering af 
aktivernes brugstid i virksomheden. 
Anlægsaktiverne afskrives lineært på 
grundlag af kostprisen, baseret på føl-
gende vurdering af brugstider og rest-
værdier:

Anvendt regnskabspraksis 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Brugstid Restværdi
3-10 år 0%

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 12.300 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle 
indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab 
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af 
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
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Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat omfatter aktuel 
skat af årets forventede skattepligtige 
indkomst og årets regulering af udskudt 
skat med fradrag af den del af årets skat, 
der vedrører egenkapitalbevægelser. 
Aktuel og udskudt skat vedrørende 
egenkapitalbevægelser indregnes direkte 
i egenkapitalen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til 
kostpris med tillæg af eventuelle 
opskrivninger og med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger. Kost-
pris omfatter anskaffelsesprisen og 
omkostninger direkte tilknyttet anskaf-
felsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klart til at blive taget i brug.
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiser-
et kostpris, der almindeligvis svarer til 
nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, akti-
ver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet 
under aktiver omfatter forudbetalte 
omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.
 
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger 
og kortfristede værdipapirer med en 
løbetid under 3 måneder, og som 
uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er 
ubetydelige risici for værdiændringer. 

Finansielle gældsforpligtelser 
Fastforrentede Iån som realkreditlan og 
Iån hos kreditinstitutter indregnes ved 
lånoptagelsen til det modtagne prove-
nu med fradrag af afholdte transaktion-
somkostninger. I efterfølgende period-
er måles lånene til amortiseret kostpris, 
således at forskellen mellem provenuet 
og den nominelle værdi indregnes i re-

sultatopgørelsen som en renteomkost-
ning over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til am-
ortiseret kostpris, hvilket almindeligvis 
svarer til nominel værdi. 

Aktuelle skatteforpligtelser 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgode-
havende aktuel skat indregnes i balan-
cen som beregnet skat af årets forvent-
ede skattepligtige indkomst, reguleret 
for skat af tidligere års skattepligtige 
indkomster samt betalte acontoskatter. 

Periodeafgrænsningsposter, pas-
siver 
Periodeafgræsningsposter opført 
som forpligtelser udgøres af mod-
tagne betalinger vedrørende projek-
ter der færdiggøres de efterfølgende 
regnskabsår. 

Eventualaktiver og - forpligtelser 
Eventualaktiver og - forpligtelser in-
dregnes ikke i balancen, men oplyses 
alene i noterne.

Resultatopgørelse

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning v/salg  
Andre driftsindtægter  
Andre eksteme omkostninger  
Bruttoresultat 

Personaleomkostninger  
Af- og nedskrivninger af materielle og 
immaterielle anlægsaktiver  
Andre driftsomkostninger  
Driftsresultat 

Andre finansielle indtægter  
Andre finansielle omkostninger  
Resultat før skat 

Skat af årets resultat  
Arets resultat 

Forslag til resultatdisponering  
Hensat til interne uddelinger  
Overført resultat

Note   
2014                           2013
    kr.                              kr.

995.967
2.464.592

-1.259.648
 2.200.911

-1.756.512

0
0

444.399

130
-397

444.132

0
444.132

258.076
186.056

444.132

360.463
932.161

-808.258 
484.366

-818.828

-5.330
-34.500

-374.292

1.304
-1.236

-374.224

43.133
-331.091

0
-331.091

-331.091

1

2
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Balance 31. december 2014

Aktiver 

Anlægsaktiver
 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Materielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver 

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Andre tilgodehavender  
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver

0
0

0

60.007
200.466

0
260.473

909.583

1.170.056

1.170.056

0
0

0

40.487
291.049

2.350
333.886

331.987

665.873

665.873

Note   

2014                           2013
    kr.                              kr.

3

Balance 31. december 2014

Passiver 

Egenkapital 

Virksomhedskapital  
Overført resultat  
Hensat til uddelinger  
Egenkapital 

Gældsforpligtelser
 
Modtagne forudbetalinger 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Anden gæld  
Kortfristede gældsforpligtelser
 
Gældsforpligtelser 

Passiver
 
Eventualforpligtelser 
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 

300.000 
99.379

258.076
657.455

128.167
0

384.434
512.601

512.601

1.170.056

300.000 
-86.677

0
213.323

232.832
50.335

169.383
452.550

452.550

665.873

Note   
2014                           2013
    kr.                              kr.

5

7

4

6
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Noter

1. Personaleomkostninger

Lønninger 
Pensioner
Omkostninger til social sikring

2. Skat af årets resultat 
Regulering skat

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Kostpris primo
Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

4. Grundkapital 
Saldo primo 
Saldo ultimo

Grundkapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Overfort resultat 
Saldo primo
Årets tilgang
Saldo ultimo

6. Eventualforpligtelser
Lejeforpligtelse udgør tkr. 36.
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen udover dem, der fremgår af 
årsregnskabet.

2014                  2013
1.653.967              721.547

69.969                72.289
32.576                24.992

1.756.512             818.828  

0               -43.133    
0              -43.133

77.804                77.804    
77.804               77.804

-77.804               -72.474
0                 -5.330

-77.804              -77.804

0                        0    

300.000              300.000
300.000             300.000

-86.677              244.414
186.056             -331.091
99.379              -86.677    
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