THE INDUSTRIALISATION FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES
INDUSTRIALISERINGSFONDEN FOR UDVIKLINGSLANDENE

PRESSEMEDDELELSE
IFU’s årsrapporter indeholder ikke forkerte tal
På foranledning af statsrevisorerne har Rigsrevisionen i efteråret undersøgt IFU’s årsrapporter for
2002 til 2004. Resultatet foreligger nu i form af et notat til statsrevisorerne dateret 25. november
2005. Blandt konklusionerne er:
•
•
•
•
•

Rigsrevisionen finder det positivt, at IFU giver flere oplysninger i sin årsrapport end Fonden
efter regnskabsloven er forpligtet til.
Rigsrevisionen finder, at kvaliteten og informationsværdien af IFU’s årsrapporter generelt er
god.
Rigsrevisionen finder det relevant, at IFU i årsrapporterne bringer oplysninger om den
forventede beskæftigelseseffekt.
Rigsrevisionen finder dog, at projektoversigten kan forbedres, hvis tallet for den forventede
beskæftigelse suppleres med tal for den faktiske beskæftigelse, og det klart og tydeligt
fremgår, hvor der er tale om den forventede beskæftigelseseffekt.
Rigsrevisionen udtrykker i den sammenhæng tilfredshed med, at IFU allerede arbejder på
at udvide årsrapporten med tal for den faktiske beskæftigelseseffekt.

Rigsrevisionens undersøgelse af årsrapporterne var foranlediget af en vedholdende kampagne i
Fagbladet 3F fra sensommeren 2005, hvor IFU blev beskyldt for at ”føre Folketinget bag lyset”
med ”oppustede tal for beskæftigelseseffekten” af Fondens investeringsprojekter med danske
virksomheder.
- Som et supplement til Rigsrevisionens undersøgelse har IFU foretaget en nærmere analyse af
jobtallene, som ydermere bekræfter, hvad vi jo godt vidste i IFU, nemlig at Fagbladets anklager
ikke havde rod i virkeligheden. Det er naturligvis uhyre vigtigt for IFU at få slået fast, at vi ikke har
ført Folketinget eller nogen anden bag lyset. Samtidig har det gjort indtryk på os, at Fagbladets
journalister i den grad kunne mistolke tallene i vores årsrapport. Derfor gør vi fremover tallene
endnu tydeligere, så andre ikke kan begå samme fejl. Det er tankevækkende, hvad sagen har
kostet af ressourcer: Her i IFU, i projektvirksomhederne - og hos Fagbladet 3F. Mon ikke de
kræfter kunne være brugt på mere konstruktive opgaver, siger administrerende direktør, Sven
Riskær.
Flere oplysninger om beskæftigelseseffekt og forholdet mellem faktiske og forventede jobtal findes
på IFU’s hjemmeside www.ifu.dk.
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