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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 
2015 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 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. 
december 2015. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, d. 4 maj 2016 

Direktion 

Jesper Nymark  
Direktør 

Bestyrelse

Vagn Jelsøe
Formand

Line Barfod Thomas Hundsbæk

Karen Birgitte Gahrn Henriksen Troels Yde Toftdal Steen Allan Vallentin
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Fonden 
Danwatch 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Fon-
den Dan Watch for regnskabsaret 01-
01-2015 - 31-12-2015, der omfatter 
anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven, 
samt bekendtgørelse om økonomiske 
og administrative forhold for modtagere 
af projekttilskud fra Kulturministeriet § 
38 - 44.

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 kon-
trol, som ledelsen anser nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden vres-
entlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.  

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklu-
sion om årsregnskabet pa 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 udfome re-
visionshandlinger, der er passende efter 
omstrendighederne, 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 re-
visionsbevis 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 2015 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2015 - 31. december 2015 i 
overensstemmelse med årsregnskab-
sloven.

Den uafhængige revisors 
erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabslov-
en gennemlæst ledelsesberetningen. 
Vi har ikke foretaget yderligere han-
dlinger i tillæg til den udførte revision af 
årsregnskabet. Det er på denne baggr-
und vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet. 

Kastrup, d. 4 maj 2016 

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

Virksomhedsoplysninger

Fonden Danwatch  
Gammeltorv 8, 3.  
1457 København K
 
32105214  
info@danwatch.dk 

31172969  
21.november 2007 
1. januar 2015 -31. december 2015

Vagn Jelsøe, Formand  
Line Barfod  
Thomas Hundsbæk  
Karen Birgitte Gahrn Henriksen  
Troels Yde Toftdal  
Steen Allan Vallentin  

 
Jesper Nymark, Direktør
 
Revisionsfirmaet Gutfelt & Partnere A/S 
Tømmerupvej 75, 2770 Kastrup  
CVR-nr.: 13254192

Virksomheden

Telefon
E-mail

CVR-nr.  
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Bestyrelse

Direktion

Revisor
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Regnskabsklasse
Årsrapporten for Fonden Danwatch 
for 2015 er aflagt i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser 
for virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Den anvendte regnskabspraksis er 
uændret 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 tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskab-
smæssige skøn af beløb, der tidligere har 
været indregnet i resultatopgørelsen. 

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 le-
vering og risikoens overgang, såfremt in-
dtægten kan opgøres pålideligt. Omsæt-
ningen opgøres efter fradrag af moms, 

afgifter og rabatter. 

Indtregter ved levering af serviceydels-
er indregnes som omsretning i takt 
med leveringen af ydelsen.

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

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%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen 
under andre driftsindtregter eller -omkostninger.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 12.800 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 ind-
komst og årets regulering af udskudt skat 
med fradrag af den del af årets skat, der 
vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel 
og udskudt skat vedrørende egenkapital-
bevægelser indregnes direkte i egenkap-
italen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris 
med tillæg af eventuelle opskrivninger 
og med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Kostpris omfatter an-
skaffelsesprisen og omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen 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 forvent-
ede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
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. 

Hensatte forpligtelser Udskudt skat  
Udskudt skat og årets regulering heraf 
opgøres efter den balanceorienterede 
gældsmetode som skatteværdien af alle 
midlertidige forskelle mellem regnskab-
smæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skat-
teværdien af fremførselsberettigede skat-
temæssige underskud, indregnes med 
den værdi, hvortil de forventes at blive 
anvendt, enten ved udligning i skat af fre-
mtidig indtjening eller ved modregning i 
udskudte skatteforpligtelser i virksom-
heder inden for samme juridiske skat-
teenhed og jurisdiktion. 
Udskudt skat måles på grundlag af de 
skatteregler og skattesatser, der med bal-
ancedagens lovgivning vii vrere greldende, 
når den udskudte skat forventes udløst 
som aktuel skat hvis den udskudte skat 
ikke forventes at blive udløst, noteres 
dette udelukken under eventualforplig-
telser.

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 perioder 
måles lånene til amortiseret kostpris, 
således at forskellen mellem provenuet 
og den nominelle værdi indregnes i resul-
tatopgørelsen som en renteomkostning 
over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til amor-
tiseret kostpris, hvilket almindeligvis svar-
er til nominel værdi. 

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

Periodeafgrænsningsposter, pas-
siver 
Periodeafgræsningsposter opført som 
forpligtelser udgøres af modtagne 
betalinger vedrørende indtægter i 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 
Produktionsomkostninger 
Andre eksteme omkostninger  
Bruttoresultat 

Personaleomkostninger  
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   
2015                              2014
    kr.                                 kr.

514.203 
3.157.893 
-550.787
-482.609

2.638.700 

-2.067.280
-16.000

555.420 

2
-1.099

554.323 

0
554.323

550.920
3.403

554.323 

995.967
2.464.592
-528.445
-617.483

2.314.631 

-1.870.232
0

444.399 

130
-397

444.132 

0
444.132

258.076
186.056 

444.132 

1

2
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Balance 31. december 2015

Aktiver 

Anlægsaktiver
 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Materielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver 

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Andre tilgodehavender  
Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver

0
0

0

0
296.596 

296.596 

2.820.078 

3.116.674 

3.116.674 

0
0

0

60.007 
181.466 

241.473 

909.583 

1.151.056 

1.151.056 

Note   
2015                             2014
    kr.                                kr.

3

Balance 31. december 2015

Passiver 

Egenkapital 

Virksomhedskapital  
Overført resultat  
Uddelinger  
Egenkapital 

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

Passiver
 
Eventualforpligtelser 
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 

300.000 
102.782 
808.996 

1.211.778 

0
22.709 

357.982 
1.524.205

1.904.896 

1.904.896 

3.116.674 

300.000 
99.379

258.076
657.455

128.167
0

365.433 
0

493.600 

493.600 

1.151.055 

Note   
2015                              2014
    kr.                                 kr.

5
6

8
9

4

7
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Noter

1. Personaleomkostninger
Lønninger 
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger

2. Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat er beregnet til kr. 0.

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

Af- og nedskrivninger primo 
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. Hensat ti! interne uddelingcr
Saldo primo 
Arets tilgang 
Saldo ultimo

7. Danida projekter
P46
AIC Projekttilskud 
Lønninger m.v. 
Øvrige omkostninger 
Administration 7%
Balance 31.12.2015

P35  
AIC Projekttilskud 
Lonninger m.v.  
Øvrige omkostninger 
Administration 7% 
Balance 31.12.2015 

Saldo ultimo

8. Eventualforpligtelser
Lejeforpligtelse 6 måneders leje tkr. 100.
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

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

2015                  2014
1.879.687            1.767.687 

132.968                69.969 
54.625                32.576 

2.067.280          1.870.232   

77.804                77.804    
77.804               77.804

-77.804               -77.804
-77.804              -77.804

0                        0    

300.000              300.000
300.000             300.000

99.379               -86.677
3.403              186.056

102.782               99.379

258.076                        0 
 550.920              258.076
808.996             258.076
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1.776.464
-83.626

-929
-5.919

1.685.990

3.300.222
-2.559.516

-675.705
-226.486

-161.485

1.524.505


