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Notat fra de generalforsamlingsvalgte revisorer
Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har ikke forud for generalforsamlingen haft mulighed for
ved møde med kassereren for at se og drøfte regnskabsbilag, regnskab og revisionsprotokol. Med henblik
på efterlevelse af rettidig omhu blev anmodning om revisionsm øde fremf ørt af os første gang i uge '14.
Anmodningen blev efterfølgende gentaget pr. mail to gange.

Vi modtog 15. maj pr. mail fra kassereren resultatopgørelse og revisionsprotokol dateret 17. ma1, begge
dele udarbejdet af Elley Revision ved Tine Friborg Mikkelsen for registreret revisor Claus Elley. Kassereren
meddelte samtidig, at han ikke havde tid til møde med de generalforsamlingsvalgte revisorer før torsdag
18. maj. Bilagene kunne dog hentes hos ham.
Da årsrapporten er lavet af registreret revisor på basis bilag leveret af kassereren, har vi tillid til, at det
talmæssige i regnskabet er på plads. Vi har derfor alene arbejdet med årsrapporten. Vi har især haft fokus
på foreningens engagement i Gambia.
Det er afgørende for foreningen, at der er 100 pct. sikkerhed omkring pengeforbrug og endelig
afrapportering. CISU har krævet enten registreret eller statsautoriseret revisor på foreningens regnskab,
hvilket imidlertid lkke fremgår af vedtægterne. Her står de to generalforsamlingsvalgte revisorer som
kontrolansvarlige. Derfor - og med tanke for et tilbagebetalingskrav fra EU af en allerede udbetalt,
betydelig bevilling til dansk afvikling af IFAJ-kongressen i 1999 - er vi ekstra opmærksomme på Gambiasagen regnskabsmæssigt. Arsagen i 1999 var ikke snyd, men alene en formalia-fejl. Regnskabet dengang
burde have været mere oplysende. Samme fejl må ikke laves ved afrapportering af Gambia-projektet,
hvilket vi mener, de ansvarlige er opmærksomme på.
Per Henrik Hansen og Frederik Thalbitzer, der har ansvar for Gambia-projektet, både overfor
bevillingsgiver CISU og foreningen, har beredvilligt svaret på spørgsmål og udleveret relevant materiale,
særlig omkring to poster i regnskabets note 9: 1) Over-ført til Gambia 150.000 og 2) Anvendt I Danmark
25.030.

Ad 1: Der har efter det oplyste været rod omkring regnskabsføringen i Gambia, men det er vores
opfattelse, at Per Henrik som øverste økonomiansvarlige for projektet både har haft overblik og brugt den
fornødne tid på at fremprovokere fornødne oplysninger og bilag. Undervejs har han krævet et
halvårsregnskab og sikret sig, der ligger et i Gambia revideret perioderegnskab, som vi har fået tilsendt.
Alle tal er her i gambisk valuta, og regnskabet følger ikke kalenderåret. Per Henrik har derfor selv lavet en
årsopgørelse i danske kroner, som vi også har fået og bedømmer til at være retvisende, selvom den ikke er
forsynet med bemærkninger eller signatur fra Elley Revision.

Ad

2= Beløbene dækker flybilletter, hotelophold i Gambia og skattefri dagdiæter å 450 kroner til dansk
kontrol- og inspektionsarbejde i Gambia. Alle udgifter er rimelige.

Regnskabets aisnit udover Gambia-delen viste behov for opklarende spørgsmå|, og svar blev indhentet fra
forskellige kilder, hvilket førte til bemærkninger i udkastet til revisionsnotat om nogle fejl.
17 . april kom der fra kassereren en revideret årsrapport, hvor de direkte fejl var rettet. Revisionsnotatet er
efterfølgende tilpasset. Tilbage står behov for et par bemærkninger for at fremme forståelsen af
regnskabet:

Note 3, 2. linje og note 4, 4. linje skal ses i sammenhæng:

posien konkurrence står i 2016 alene for oversættelse af artikel til IFAJ-konkurrence, i 2015 dækker de
22.249 kroner såvel oversættelse som vinders deltagelse i IFAJs kongres på New Zealand. Hovedparten af
dette beløb skal derfor lægges til posten IFAJ-kongres på 39.209 kroner i en sammenligning for IFAJ

kongres 2016 - altså 15.023 kroner contra cirka 60.000 kroner, eller 7.500 kroner for hver af de to
deltagere i 2016 mod 20.000 kroner for hver af de tre deltagere åretf ør.
Det er tilfredsstillende, at 2016 efter en årrække med røde bundtal slutter med et sort resultat på 29.915
kroner. Men der er fortsat grund til påpasselighed:

Foreningen har haft fire deltagere til kongres i år i Sydafrika til en samlet udgift på formentlig cirka 60.000
kroner. Merprisen for kongresdeltagelse i 2017 i forhold lil 2016 overstiger således regnskabsresultatet for
2016, hvilket bestyrelsen må have for øje i det fremtidige arbejde.
Vi qentaqer føloende dele af vores notat til generalforsamlinqens oq medlemmernes overveielser i 2016:

o
r
.
c
o
.

.

.

I '1999 var foreningen vært for IFAJs årskongres - med et betydeligt underskud til følge. Det døjede
vi stadig med i 2004, da regnskabet sluttede med en egenkapital på kun 155.000 kroner.
Egenkapitalen var ultimo 2005 vokset med 218.000 kroner til 373.000 kroner som følge af, at
foreningens jubilæumsarrangement samme år gav et overskud på 218.000 kroner.
Ultimo 2015 er egenkapitalen reduceret med 165.000 til 208.000 kroner. Det er bekymrende.
I 2020 er foreningen vært for IFAJs årskongres. Kongresdeltagernes fee betaler langt fra
omkostningerne. Med ildhu og solidt fundraising- og sponsor/samarbejde kan der genereres sort
bundlinje på at afvikle kongres. Men det er et stykke ad vejen risky business, som også kan ende i
rød bundlinje - som i 1999. Og det er der ikke længere midler til.
Der er behov for enten markant flere indtægtskroner og/eller besparelser.
Apropos indtægter kan peges på:
- Højere kontingent.
- Kampagne for at få flere medlemmer.
- Fundraising - idet bemærkes, at sådanne indtægter sjældent kommer af sig selv, men
sædvanligvis vil være øremærkede til aktiviteter. I øvrigt gælder, at foreningen og dens
medlemmer ikke skal kunne købes af bidragydere.
Apropos besparelser bemærkes, at foreningen i dag betaler for tre medlemmers deltagelse i IFAJs
årskongres, helt naturligt for vores internationale sekretær, men i de senere år også for formanden
og årets artikelprisvinder. Det kostede markant i2015, da kongressen blev holdt på New Zealand,
og vil være mindre mærkbart i år, da kongressen foregår i Tyskland. Hvis der ikke strammes op, vil
posten være betydelig igen i 2017, når der 2.-8. april er kongres i Sydafrika. Det vil være muligt at
give en præmie ensartet år for år og spare på udgifterne.
Ud fra den gamle erkendelse af, at friheden - også og ikke mindst den journalistiske - sidder i
pengekassen, er der behov for højlydt tænkning og efterfølgende ageren i vores fælles forening.

Vi foreslår, at foreningens vedtægter tilpasses, så valg af registreret revisor/statsautoriseret revisor bliver
fast punkt på ordinær generalforsamlings dagsordenen sammen med valg af to medlemmer som kritiske
revisorer. Belært af et stærkt utilfredsstillende forløb af dette års revision og et uhensigtsmæssigt
tidsforbrug afledt heraf foreslås medtaget i reviderede vedtægter, at kassereren på et møde skal forelægge
regnskab og bilag for de kritiske revisorer senest en uge før generalforsamlingen, så der vil være tid til
besvarelse af stillede spørgsmå1.

Afsluttende påpeger vi det uheldige i, at formands- og kassererposterne ligger hos samme person. Den fejl
kan tilpassede vedtægter også råde bod på.

