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Årsberetning 2019
Médecins Sans Frontières Norway
Leger Uten Grenser Norge
Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi
hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre som ikke har tilgang til
grunnleggende helsetjenester. I tillegg varsler vi om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.
Leger Uten Grenser i Norge ble dannet i 1996 og er en del av en internasjonal bevegelse, Médecins Sans
Frontières – MSF. Per i dag består organisasjonen av 25 seksjoner med en internasjonal generalforsamling og
styre. Den norske seksjonen har et nært samarbeid med de andre seksjonene. Leger Uten Grenser i Norge er
representert i Leger Uten Grensers internasjonale organer.

Det overordnede målet med all vår virksomhet er å hjelpe mennesker i nød i tråd med grunnleggende
humanitære prinsipper. Vi er en organisasjon med engasjerte og idealistiske medlemmer, med rotfeste i og
støtte fra det norske samfunnet.

I Norge fokuserer Leger Uten Grenser på målrettet rekruttering av personell til våre feltprosjekter, samt
innsamling av midler til gjennomføring av prosjekter. I tillegg driver Leger Uten Grenser Norge
informasjonsarbeid for å skape oppmerksomhet om humanitære kriser og jobber med talsmannsarbeid for å
skape politisk endring på våre humanitære kjernesaker. Leger Uten Grenser Norge bidrar også med
operasjonell støtte til flere av organisasjonens feltprosjekter.

Som medeier i Leger Uten Grensers operasjonelle senter i Brussel, samt deltager i organisasjonens
internasjonale fora, er vi en aktiv bidragsyter i utviklingen av bevegelsens operasjonelle strategi og virksomhet.

I 1999 fikk Leger Uten Grenser Nobels Fredspris for «organisasjonens banebrytende humanitære innsats på
flere kontinenter».

Leger Uten Grenser utgir årlig en omfattende aktivitetsrapport som oppsummerer våre feltprosjekter og tar
opp aktuelle medisinske og humanitære temaer.
Rapporten, MSF Activity Report, kan leses på vår hjemmeside: www.legerutengrenser.no.
Rapporten er også tilgjengelig på våre internasjonale hjemmeside: http://www.msf.org/en/internationalactivity-reports.
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Redegjørelse for virksomheten

1.1 Rekruttering av feltpersonell
En av hovedmålsetningene til Leger Uten Grenser Norge er å være en solid bidragsyter av internasjonalt
personell til Leger Uten Grenser sine prosjekter rundt om i verden.
I 2019 reiste 81 personer fra Leger Uten Grenser Norge på 103 ulike oppdrag i Libanon, Sierra Leone, Irak,
Iran, Sør-Afrika, Jemen, Sør-Sudan, Kenya, Egypt, Bangladesh, Myanmar, DR Kongo, Palestina, Pakistan, Malawi,
Afghanistan, Hellas, Mosambik, Malawi, Haiti, Kamerun, Sentral Afrikanske Republikk, El Salvador, Kirgistan,
Libya, Malaysia, Mali, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tunisia, Tyrkia, Uganda,
Usbekistan og Venezuela
Leger Uten Grenser Norge rekrutterer og sender ut blant annet kirurger, gynekologer, allmenn leger,
sykepleiere, jordmødre, psykologer samt ikke-medisinsk personell som økonomer, HR og
administrasjonsansvarlige, ingeniører, arkitekter, håndverkere og annet driftsteknisk personell.
Organisasjonen rekrutterer nytt personell fortløpende. Dette gjør vi i henhold til mål avtalt med operasjonelle
sentre i tillegg til erfarings basert behov. Vi legger stor vekt på profesjonalitet, personlig egnethet og
motivasjon i vår rekruttering. Vårt personell jobber med å gi grunnleggende medisinsk behandling både innen
primær- og sekundærhelsetjenesten i land og områder hvor helsetilbudet er svekket på grunn av humanitære
kriser.
Organisasjonen legger vekt på god individuell oppfølging før, under og etter utenlandsoppdrag. Hver enkelt
feltarbeider gjennomgår forberedelseskurs og personlig briefing før sitt oppdrag. I løpet av sin karriere har den
enkelte en karriere rådgiver som er veileder og kontaktperson. Leger Uten Grenser etterstreber å være en
ansvarlig arbeidsgiver og krever fra den enkelte blant annet en grundig helsesjekk, vandelsattest og signering
av etiske retningslinjer før utreise. En god oppfølging etter endt oppdrag med kontaktperson, medisinsk sjekk,
debrief med psykolog og hjemkomst seminar, er en del av vår rutine.

1.2 Kommunikasjonsarbeid
En sentral del av Leger Uten Grensers arbeid er prinsippet om témoignage: å bære vitne og varsle om overgrep
og glemte kriser. Gjennom å bære vitne om hva vi ser i felt ønsker vi å framprovosere en bedring for
mennesker i nød. Følgende områder har vært fokus i 2019:
Redningsarbeid på Middelhavet
I juli annonserte Leger Uten Grenser og SOS Mediterranée, at vi skulle gjenoppta søk- og redningsarbeid på
Middelhavet med den norskregistrerte båten Ocean Viking. Tusener av flyktninger og migranter fortsetter å
flykte over Middelhavet, og i 2019 døde 1262 mennesker langs det som er verdens dødeligste migrasjonsrute,
ifølge Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM). «Stand-off» har blitt normalen på havet:
Redningsskip med flyktninger og migranter om bord har måttet vente i dager og uker på å få en trygg havn. Fra
august til nyttår reddet Ocean Viking 1373 mennesker på flukt fra Libya, som til slutt fikk gå i land i Italia eller
Malta. Redningsinnsatsen fikk mye oppmerksomhet i norske medier gjennom hele sommeren og store deler av
høsten. I tillegg til å håndtere medieinteressen produserte kommunikasjonsavdelingen mye innhold til egne
kanaler. Fra mai til desember holdt Leger Uten Grenser også en løpende dialog om prosjektet med
Utenriksdepartementet og Justisdepartementet. Situasjonen i Middelhavet og i Libya var også sentralt i Leger
Uten Grensers øvrige politiske påvirkningsarbeid i samme periode. En rådgiver var også utlånt til prosjektet på
Middelhavet i nærmere tre måneder.
Historiens nest største ebolautbrudd, i DR Kongo
Ebolautbruddet, som startet i august 2018, pågikk gjennom hele 2019 og er det største i DR Kongos historie. I
skrivende stund (mars 2020) har 3444 personer blitt smittet og 2264 har dødd av viruset. Utbruddet har vært i
en aktiv konfliktsone, noe som har gjort arbeidet med å stanse epidemien vanskelig. I februar ble Leger Uten
Grenser tvunget til å stanse ebola-arbeidet i Butembo og Katwa grunnet angrep mot to ebolasentre. Leger Uten
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Grenser har samarbeidet med kongolesiske helsemyndigheter og WHO for å få utbruddet under kontroll.
Utbruddet ser ut til å kunne erklæres over i midten av april 2020. Leger Uten Grenser kritiserer
ebolaresponsen i sin helhet og sier at den kongolesiske befolkningen ble sviktet. De ble ikke involvert til å
begynne med, og mange følte at andre behov ble nedprioritert. Leger Uten Grenser frykter at aktørene i
responsen vil si at utbruddet endte på grunn av responsen, når fakta er at det endte på tross av responsen.
Overfylte flyktningleirer på de greske øyene
I juli bestemte den greske regjeringen at asylsøkere og papirløse mennesker som ankom Hellas ikke skulle få
tilgang til offentlig helsehjelp. Mange tusen mennesker bodde – og bor fortsatt – i overfylte leirer på de greske
øyene. Verst er det i Moria-leiren på Lesvos der 20.000 mennesker bor i og rundt en leir beregnet for under
3000. Om høsten ba Leger Uten Grenser om evakuering av de mest sårbare menneskene, og Christos Christou
sendte et åpent brev og ba europeiske ledere om å slutte å straffe asylsøkere på de greske øyene. Leger Uten
Grenser tilbyr helsehjelp til barn og gravide på en klinikk like utenfor Moria-leiren, og hovedsakelig
mentalhelsehjelp til voksne på en klinikk i byen Mytilene. Leger Uten Grenser jobber også på øya Samos, i
tillegg til å støtte det lokale sykehuset på øya Khios. Over 40.000 mennesker er fanget på de greske øyene.
Krigen i Syria
Leger Uten Grenser startet opp i Al Hol-leiren nordøst i Syria i januar 2019, og trappet stadig opp innsatsen og
ba om økt humanitær innsats. Som følge av tyrkiske militæroperasjoner og en ekstremt ustabil situasjon,
stanset Leger Uten Grenser de fleste aktiviteter og evakuerte internasjonalt ansatte fra Nordøst-Syria i oktober.
Fra starten av desember ble flere hundre tusen mennesker tvunget på flukt i Nordvest-Syria grunnet en
offensiv fra de syriske myndighetene og deres russiske allierte. Leger Uten Grenser støtter nasjonalt ansatte,
samt flere lokale sykehus utenfra, og har flere mobile klinikker i tillegg til å tilby spesialisert
brannskadebehandling.
Verdens største meslingutbrudd i DR Kongo
I juni erklærte helsemyndighetene i DR Kongo en meslingepidemi. Leger Uten Grenser har samarbeidet med
helsemyndighetene for å stanse smitten, men i 2019 ble rundt 300.000 mennesker smittet og omtrent 6.000
mennesker døde. Leger Uten Grenser vaksinerte flere enn 810.000 barn og behandlet 50.000 mot meslinger i
landet.
Klima og humanitært arbeid
Etter at syklonen Idai traff østkysten av Afrika i mars opplevde Mosambik, Zimbabwe og Malawi en stor
humanitær krise. En drøy måned senere traff orkanen Kenneth den nordlige kysten av Cabo Delgado-provinsen
i Mosambik. I høst ble Sør-Sudan og Somalia rammet av flommer, og mange hundre tusen ble rammet. Leger
Uten Grenser har gjennom 2019 økt oppmerksomheten rundt humanitære konsekvenser av klimaendringer.
Glemte kriser og kampanjearbeid
I 2019 var Glemte kriser-kampanjen primært fokusert på skoleprosjektet. 55 skoler over hele landet deltok.
Det genererte rundt 55 medieklipp, samtidig med at det var mye oppmerksomhet rundt Ocean Viking. Vi
utformet, lagde strategi og innhold for PFR-comms-kampanjen rundt søk- og redningsarbeidet på Middelhavet,
og rohingyaflyktningene i Bangladesh. I vårt daglige kommunikasjonsarbeid satte vi fokus på glemte kriser så
mye det lot seg gjøre, også de som ikke var på årets liste, i egne kanaler og i media.

1.3 Programstøtte
Metanolinitiativet (MPi)
Siden 2013 har Oslo Universitetssykehus (OUS) jobbet sammen med Leger Uten Grenser Norge for å redusere
skadevirkninger av metanolforgiftninger globalt. Teamet responderer på kritiske utbrudd, styrker
akuttmedisinsk kunnskap, beredskap og respons blant helsemyndigheter og ansatte i Leger Uten Grenser. I
2019 har teamet støttet prosjekter i Indonesia, Kina og Kambodsja. Prosjektet har laget protokoller for
behandling av metanolforgiftning, til helsemyndigheter og internt. I tillegg støtter vi Hong Kong sin
operasjonelle enhet som overvåker utbrudd i Asia. En egen nettside er opprettet hos Leger Uten Grenser for det
norske metanolinitiativet: legerutengrenser.no/mpi
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Inkludering av personer med funksjonshemming
I 2018 lanserte Leger Uten Grenser Norge et prosjekt for bedre inkludering av funksjonshemmede i prosjekter i
felt og på alle de forskjellige kontorene verden rundt. Prosjektet samler, utvikler og formidler informasjon,
verktøy og tilbyr workshops og kurs (også online) som kan hjelpe med inkludering av funksjonshemmede.
Nettportalen, på tre språk, tilbyr aktuell informasjon og verktøy for bevisstgjøring og implementering:
disabilityinclusion.msf.org
Maritim feltstøtte
Leger Uten Grenser Norge er maritim rådgiver for våre operasjonelle sentre i Brussel og Amsterdam, og er også
tilgjengelig for andre hovedkvarter. I 2019 har Leger Uten Grenser Norge ytt teknisk maritim støtte til søk- og
redningsoperasjoner i Middelhavet, flomrespons i Mosambik og mobile klinikker og transport på elver i
Myanmar. I tillegg har Leger Uten Grenser gitt tekniske råd til flere feltprosjekter og operasjonelle sentre
angående bruk av båt, innkjøp osv.
Mentoring og Coaching
Vår Mentoring og Coaching Hub (MCHUb) koordinerer og utvikler coaching og mentoring-tilbudet for Leger
Uten Grenser globalt. Enheten har utdannet mentorer siden 2012 og coacher siden 2018. Teamet leverer både
individuell og team-basert coaching samt coaching-skills training. Teamet opplever en stadig økende pågang av
forespørsler.
Lønns Benchmark
Målet for vår Benchmarking enhet er å levere lønns- og levekostnadsrapporter til felt, for å sikre at
beslutninger vedrørende lønnsnivå for lokalt ansatte baseres på reell markedsdata, lokale levekostnader samt
organisasjonens prinsipper. I 2019 ble det levert 22 benchmarks (lønnsundersøkelser) og 7 oppdateringer av
tidligere undersøkelser.

1.4 Innsamling av midler
Gjennom 2019 har Leger Uten Grenser mottatt hovedvekten av sine inntekter fra private givere. Bred støtte fra
befolkningen både økonomisk og moralsk er en forutsetning for å nå Leger Uten Grensers mål om å redde liv og
lindre nød. For å sikre vår uavhengighet og raskt kunne hjelpe dem som trenger det aller mest har Leger Uten
Grenser som prinsipp at private gaver til enhver tid skal utgjøre over 50 prosent av våre inntekter. I de siste
årene har Leger Uten Grenser internasjonalt hatt en andel private midler på rundt 95 prosent. I 2019 mottok
Leger Uten Grenser i Norge ingen offentlig støtte.

1.4.1 Støtte fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og stiftelser
Private bidrag er med på å sikre organisasjonen økonomisk uavhengighet. Det gir oss mulighet til å handle
raskt og gjøre en innsats der behovene til enhver tid er størst, uavhengig av myndigheter og andre
institusjonelle giveres prioriteringer og budsjetter. Leger Uten Grenser har opplevd en økning i bidrag fra
privatpersoner i løpet av 2019. I tillegg til bidragene fra privatpersoner har Leger Uten Grenser flere
næringslivspartnere som gir både viktig pengestøtte og bidrar med sin kompetanse på ulike felt.
Støtte fra privatpersoner, også i form av testamentariske gaver og støtte fra bedrifter og stiftelser, er sentralt i
vårt innsamlingsarbeid også i 2019.
Om Leger Uten Grensers givere
Leger Uten Grenser har mange givere som støtter oss enten fast eller en gang imellom. Det er viktig for oss å
kommunisere med våre givere om de resultater vi oppnår, de behov og problemstillinger vi møter i vårt arbeid.
Regelmessig støtte har blitt en stadig viktigere inntektskilde og det forventes at denne andelen vil fortsette å
øke i tiden framover. Leger Uten Grenser gir folk mulighet til å støtte vårt arbeid på flere ulike måter, blant
annet via egne ververe som er ansatt i Leger Uten Grenser og jobber uten provisjon.
Gaver i form av tjenester
Leger Uten Grenser har i 2019 mottatt gaver i form av tjenester og varer fra næringslivet, som er innenfor
områder organisasjonen har hatt god nytte av, slik som konsulenttjenester og juridisk bistand til personer som
ønsker å opprette testamente som tilgodeser Leger Uten Grenser.
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1.4.2 Stans av offentlige prosjektmidler
For å kunne gi helsehjelp uhindret legger Leger Uten Grenser vekt på å oppfattes som en uavhengig og nøytral
nødhjelpsorganisasjon. 20 mars 2016 trådte EU-Tyrkia-avtalen i kraft. I juni 2016 bestemte Leger Uten Grenser
seg for å slutte å ta imot offentlige prosjektbevilgninger fra EU-land og andre europeiske land som støttet
avtalen mellom EU og Tyrkia. I 2019 mottok derfor Leger Uten Grenser ingen offentlige prosjektmidler.

1.5 Personal og administrasjon
Leger Uten Grenser holder til i leide kontorlokaler i Hausmannsgate i Oslo. Organisasjonen har ingen fysisk
produksjon, og forurenser således ikke det ytre miljø. Kontoret støtter og bidrar til forsknings- og
utviklingsaktiviteter gjennom Leger Uten Grensers internasjonale kampanje for tilgang til livsviktige medisiner
(Access), DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) og Epicentre.
Feltarbeidere rekruttert i Norge har norske ansettelseskontrakter. Personellet avlønnes etter egen
internasjonal lønnsskala som reflekterer frivillighetstankegangen til Leger Uten Grenser.
I 2019 utgjorde Leger Uten Grensers administrasjon totalt 57,8 årsverk i kontorstillinger og 59,3 årsverk
tilknyttet verveaktivitet. Arbeid i forbindelse med internasjonale feltrelaterte prosjekter innenfor
vann/sanitær, HR og sikkerhet utgjorde totalt 2,1 årsverk.
De ansatte ved kontoret avlønnes etter egne satser for Leger Uten Grenser. Styreleder kan frikjøpes inntil en
50% stilling. Styremedlemmer og frivillig personell forøvrig honoreres ikke.
Ved siden av å yte operasjonell støtte til våre humanitære prosjekter fokuserer i hovedsak det norske
kontorets ansatte på arbeidet med rekruttering og oppfølging av feltarbeidere fra Norge og Island samt vår
innsamlings- og informasjonsvirksomhet. Derfor utgjør det norske kontorets virksomhet i stor grad
administrative årsverk. Ellers foregår vår operasjonelle og formålsrettede virksomhet ute i felt samt ved våre
operasjonelle sentre. Det er denne operasjonelle aktiviteten den norske organisasjonen rekrutterer til og
finansierer.
Arbeidsmiljøet på kontoret anses som godt. Sykefraværet har i 2019 ligget på 2,56%. Det forekommer ikke
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av kontorets
ansatte ved årets slutt var 59% kvinner og 41% menn. Av styrets 8 medlemmer er 6 kvinner. En kartlegging i
forhold til mangfold viser at organisasjonen i Norge har 68% ansatte med norsk bakgrunn og 32% med
bakgrunn fra et annet land enn Norge. Ledelsen har vurdert at det ikke har vært nødvendig å innføre spesielle
tiltak for å sikre likestillingssituasjonen.
Kontoret har gjennom alle år mottatt god støtte fra frivillig, ikke-lønnet personale.
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Økonomisk oversikt
Den pågående Covid-19 epidemien har ikke hatt innvirkning på organisasjonens årsregnskap for 2019. Leger
Uten Grenser forventer at organisasjonens inntekter og kostnader for 2020 vill bli påvirket. Styret og ledelsen
foretar løpende vurderinger og setter i verk tiltak for å respondere på epidemien, begrense innvirkningen på
våre inntekter og kostnader samt vår evne til å redde liv og lindre nød, som følge av epidemien. I skrivende
stund (april 2020) er det foreløpig usikkert i hvilken grad konsekvensene av pandemien vil påvirke vår
økonomi. Så langt har tiltakene rettet seg mot å kompensere for en forventet inntektsreduksjon ved å samle inn
midler til å respondere på pandemien samt kostnadsreduserende tiltak som permitteringer i vår stab for
ververe hvor arbeidsoppgavene midlertidig har måttet suspenderes på bakgrunn av smitteverntiltakene fra
myndighetene.

2.1 Anskaffede midler
Leger Uten Grensers inntekt var i 2019 på 430,3 millioner kroner. Av dette er omlag 424 millioner samlet inn
fra private givere. Private innsamlede midler har økt med 22,3 millioner kroner fra 2018. Andre inntekter har
hatt en økning på 0,3 millioner kroner fra 2018.
Finansposter dreier seg hovedsakelig om opptjente renter på private midler mottatt gjennom året. Netto
finansposter lå i 2019 på 0,7 millioner kroner, en liten økning fra 2018. Finansplasseringene er i tråd med
styrets retningslinjer med hensyn til etikk, sikkerhet, risikospredning og likviditet.
Totale anskaffede midler består av: (mill. kroner)
Inntekter

Private innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Netto finansposter
Sum totale inntekter

2019
424,3
5,4
429,7

2018
402,0
5,1
407,1

Endring i %
5,5 %
5,9 %
5,5 %

0,7
430,3

0,5
407,6

33,1 %
5,6 %

Anskaffede midler utgjør hovedsakelig private innsamlede midler med en andel på 98,6 %. Andre inntekter og
avkastning utgjør 1,3 %.

Netto finansposter
0,2 %

Andre inntekter
1,2 %

Private innsamlede midler
98,6 %

2.2 Anvendelse av midler
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Den totale anvendelsen av midler til operasjonell virksomhet var i 2019 på 331 millioner kroner. Dette er en
økning på 18,6 millioner kroner fra 2018, hovedsakelig på grunn av økte inntekter.
Utgifter til Leger Uten Grensers informasjonsarbeid har økt med 0,4 millioner og ligger i 2019 på 10,7 millioner
kroner. Bidrag til andre humanitære aktiviteter (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) ligger på
samme nivå som i 2018, med 1,1 million kroner. Innsamlingskostnadene har gått opp med omlag 5,2 millioner i
forhold til 2018, og ligger i 2019 på 70,7 millioner kroner. Administrasjonskostnadene var i 2019 på 12,6
millioner kroner, en nedgang på 2,8 millioner i forhold til 2018. Dette skyldes hovedsakelig en endring i
hvordan vi allokerer vår støtte til det internasjonale kontoret. Fra og med 2019, fordeles denne støtten i
henhold til formålet med kostnaden.
Anvendelse av midler: (mill. kroner)

Kostnader

Operasjonelle kostnader
Informasjonsarbeid / Témoignage
Andre humanitære aktiviteter
Leger Uten Grensers formål
Innsamlingskostnader
Administrasjonskostnader
Anvendelse av midler

Innsamlingskostnader
16,6 %

2019
331,0
10,7
1,1
342,8

2018
312,4
10,2
1,1
323,7

Endring i %
6,0 %
4,3 %
5,6 %
5,9 %

70,7
12,6

65,5
15,5

7,9 %
-18,4 %

426,1

404,7

5,3 %

Administrasjonskostnader
3,0 %

Leger Uten Grensers formål
80,4 %

Kommentarer til anvendelse av midler:
Operasjonelle kostnader:
Innsamlede midler allokert til Leger Uten Grensers operasjonelle prosjekter
internasjonalt samt Leger Uten Grenser i Norge sin andel av indirekte operasjonelle
kostnader ved vårt operasjonelle senter i Brussel samt det internasjonale kontoret.
Kostnader til rekruttering av feltpersonell inngår.
Informasjonsarbeid/Témoignage: Kostnader til opinionsbygging, pressearbeid og bevisstgjøring. Lønnskostnad for
informasjons-medarbeidere ved kontoret i Norge inngår.
Andre humanitære aktiviteter:
Bidrag til DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative – forskning på medisiner mot
glemte sykdommer.
Innsamlingskostnader:
Kostnader forbundet med innsamling fra private og institusjonelle givere i Norge.
Lønnskostnad for innsamlingssmedarbeidere i Norge inngår.
Administrasjonskostnader:
Kostnader til administrativ drift av det norske kontoret samt Leger Uten Grenser i Norge
sin andel av den administrative driften av det internasjonale kontoret. Lønnskostnad for
daglig leder og administrasjon ved kontoret i Norge inngår.
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2.3 Virksomhetens årsresultat
Leger Uten Grenser har for 2019 et årsresultat på 4,2 millioner kroner. Overskuddet består av avsetning
testamentariske gaver som skal allokeres i 2020 samt overføring av midler til vår formålskapital. Det er
ledelsens oppfatning at fremlagte resultat og balanseoppstilling gir et riktig bilde av organisasjonens
virksomhet.

2.4 Formålskapital
Leger Uten Grenser har en positiv formålskapital på 26,1 millioner kroner som kommer fra innsamlede midler.
Før årets resultat utgjorde formålskapitalen 21,9 millioner kroner. Formålskapitalen består hovedsakelig av
ikke-øremerkede midler. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, noe styret mener er
forsvarlig.
Det har ikke inntrådt hendelser etter 31. desember 2019 som påvirker Leger Uten Grensers resultat eller
balanse.

Oslo, torsdag 23. april 2020
Regnskapet er signert elektronisk grunnet smitteverntiltak under Covid-19 pandemien

_____________________
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Styremedlem

_____________________
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Styremedlem

_____________________
Maryam Osob Yussuf
Styremedlem

_____________________
Hanne Rustad
Styremedlem

_____________________
Sonja Kalsvik
Styremedlem

_____________________
Jakob Bergvik Aure
Styremedlem/Treasurer1

_____________________
Henrik Vaaler
Nestleder/Styremedlem

_____________________
Karine Nordstrand
Styreleder

_____________________
Erwin Van't Land
Daglig leder
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Médecins Sans Frontières Norway
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Aktivitetsregnskap for perioden
1. januar til 31. desember
Alle beløp i hele kroner

Noter

2019

2018

Anskaffede midler
Private innsamlede midler
Finans og investeringsinntekter
Andre inntekter
Brutto midler anskaffet til humanitære formål

424 319 809
663 331
5 359 923
430 343 063

402 048 159
498 241
5 059 846
407 606 246

Forbrukte midler
Kostnader til aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
- Operasjonelle kostnader
11
- Informasjonsarbeid/temoignage
- Andre humanitære aktiviteter

330 997 913
10 673 044
1 139 244

312 363 709
10 228 486
1 079 132

Kostnader til innsamling av private midler
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler

70 695 315
12 638 873
426 144 389

65 543 756
15 487 963
404 703 047

4 198 674

2 903 199

4 198 674
4 198 674

2 903 199
2 903 199

11
7, 11

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
Tilegg/reduksjon formålskapital
Annen formålskapital
Sum disponert

Se vedlagte noter til årsregnskapet
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Médecins Sans Frontières Norway
Leger Uten Grenser Norge

Balanse pr. 31. desember
Eiendeler
Alle beløp i hele kroner

Noter

2019

2018

18 515
187 240
1 098 649

147 859
473 862
1 561 195

Sum varige driftsmidler

1 304 404

2 182 916

Sum anleggsmidler

1 304 404

2 182 916

36 661 376
52 251 545

20 309 313
79 790 875

Sum omløpsmidler

88 912 921

100 100 188

Sum eiendeler

90 217 324

102 283 104

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Transportmidler
Oppussing
Maskiner og inventar

Omløpsmidler
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter

2
2
2

9
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Médecins Sans Frontières Norway
Leger Uten Grenser Norge

Balanse pr. 31. desember
Egenkapital og gjeld
Alle beløp i hele kroner

Noter

2019

2018

26 147 786

21 949 110

26 147 786

21 949 110

4 004 721
8 521 972
3 162 935
46 522 345
1 857 566

6 379 143
8 101 579
2 699 014
62 790 241
364 017

Sum gjeld

64 069 538

80 333 994

Sum formålskapital og gjeld

90 217 324

102 283 104

Formålskapital
Annen formålskapital

4

Sum formålskapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig lønn og skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Avsetninger til prosjekter
Annen kortsiktig gjeld

5
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Regnskapet er signert elektronisk grunnet smitteverntiltak under Covid-19 pandemien
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Médecins Sans Frontières Norway
Leger Uten Grenser Norge

Kontantstrømoppstilling
Alle beløp i hele kroner

2019

2018

Årets aktivitetsresultat

4 198 674

2 903 199

Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har likviditetseffekt
Avskrivninger / Nedskrivninger

1 282 730

1 305 317

-404 217

-1 319 857

Andre endringer
endringer i fordringer
endringer i leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld
endringer i avsetning til prosjekter
andre tidsavgrensningsposter
Sum andre endringer

-16 352 063
-880 873
-16 267 896
884 314
-32 616 518

5 384 440
1 625 380
-9 283 516
1 087 546
-1 186 150

Sum likviditetsendringer gjennom året
Likviditetsbeholdning 01.01
Likviditetsbeholdning 31.12

-27 539 332
79 790 870
52 251 539

1 702 509
78 088 361
79 790 870

Likviditetsbeholdning 31.12 består av:
Bankinnskudd, kontanter
Sum

52 251 545
52 251 545

79 790 875
79 790 875

Investeringer, avhendelse og finansiering
Kjøp driftsmidler

Médecins Sans Frontières Norway
Leger Uten Grenser Norge

Noter til regnskapet
31. desember 2019
Alle beløp i hele kroner
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Alle beløp i notene er oppgitt i hele
kroner dersom ikke annet er angitt.
Resultatregnskapet er klassifisert basert på aktivitet fremfor art. Formålet med et aktivitetsregnskap er å vise alle anskaffede midler fordelt på hovedtyper,
og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret. Note 7 viser kostnader etter art.
Formålskapital benyttes i stedet for Egenkapital. Dette er i henhold til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Til forskjell fra andre virksomheter
er denne kapitalen en kapital som skal brukes til organisasjonens formål og ikke til utdeling eller lignende.

Inntektsføring
Alle midler er innsamlet i Norge. I 2019 har vi også mottatt en sum på 33 000 kroner via CAF America (Charities Aid Foundation America), fra private
givere i USA. Inntekter inntektsføres når de er opptjent, som regel på mottagelsestidspunktet.
Arvede midler inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til arven, det er rimelig sikkert at arven vil bli mottatt og verdien kan måles tilstrekkelig
pålitelig. Vesentlig arv som ikke er inntektsført, opplyses i note. Se nærmere spesifisering i note 9.

Gaver i form av tjenester inntektsføres dersom fordelen av gaven er målbar. Tilsvarende beløp føres som en kostnad under forbrukte midler. I 2019 har vi
bokført gaver i form av tjenester innenfor konsulent, lisenser og konferanse.I tillegg har vi mottatt i underkant av 5 000 soveposer fra XXL Norge til våre
prosjekter i Europa. Dette er tatt hensyn til i prosjektlandets rapportering og ikke inkludert i det norske regnskapet.
Leger Uten Grenser har fram til 2016 mottatt offentlige tilskudd fra Norad og Utenriksdepartementet til spesifikke prosjekter, som normalt har varighet på
1 år. I 2016 bestemte Leger Uten Grenser Internasjonalt at vi ikke skal ta imot offentlige tilskudd fra EU, inkludert Norge, på grunn av avtalen mellom EU
og Tyrkia. Denne avgjørelsen står fremdeles og vi har ikke mottatt noen offentlige tilskudd i 2019.
Leger Uten Grenser søker hvert år om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift i henhold til gjeldende tilskuddsordning for frivillige organisasjoner.
Dette tilskuddet føres som en inntekt i sin helhet på mottagelsestidspunktet.
Klassifisering og fordeling av kostnader
I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader.
Alle kostnader tilhørende en aktivitet er henført til denne. Felleskostnader som kostnader til IT, lokaler, porto, telefon o.l. er fordelt mellom aktivitetene i
forhold til antall årsverk knyttet opp mot de ulike aktivitetene.
Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld
Eiendeler som knytter seg til prosjekter, fordringer som tilbakebetales innen et år samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for
virksomheten er klassifisert som omløpsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi
dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Endring i virkelig verdi resultatføres som finansinntekt/-kostnad.
Leger Uten Grenser har ikke hatt noen plasseringer i markedsbarserte fond de siste årene.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler består av inventar, IT-utstyr og kontormaskiner samt oppussing av lokaler.
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffeleskost inkludert innkjøpskostnader, og avskrives over driftsmidlets levetid dersom denne er over 3 år og har
en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris dersom det er sannsynlig at påkostningen bidrar til fremtidige økonomiske fordeler, og kostnaden kan måles pålitelig.

Varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid etter lineær metode.
Pensjoner
Leger Uten Grenser regnskapsfører pensjonskostnader i henhold til Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader. Leger Uten Grenser byttet
pensjonsordning i 2015 og har nå en innskuddsbasert pensjonsordning hos DnB Livsforsikring AS. For innskuddsordningen kostnadsføres innbetalt
premie for aktuelt år. I 2019 ble premie på 2,4 millioner kroner kostnadsført. Årlig innbetaling til ordningen utgjør 4% av all lønn fra 0 G opp til 12 G. Per
31.12.2019 hadde vi 159 medlemmer i ordningen.

Médecins Sans Frontières Norway
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Noter til regnskapet
31. desember 2019

Note 2

Varige driftsmidler
IT-utstyr og
inventar

Oppussing

Transport-midler

Sum 2019

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Utrangerte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.

5 932 735
374 490
627 251
6 934 476

1 555 147
29 727
0
1 584 874

646 721
0
0
646 721

8 134 603
404 217
627 251
9 166 070

Akkumulerte av-/nedskrivninger 01.01.
Årets av-/nedskrivninger
Akk. avskr./nedskr. utrangerte driftsmidler
Akkumulerte av-/nedskrivninger 31.12.

4 371 540
837 036
627 251
5 835 827

1 081 285
316 349
0
1 397 634

498 862
129 344
0
628 206

5 951 687
1 282 729
627 251
7 861 667

Bokført verdi 31.12.

1 098 649

187 240

18 515

1 304 404

837 036

316 349

129 344

1 282 729

Årets av-/nedskrivninger

Lineære avskrivninger - økonomisk levetid

Note 3

3-5 år

10 år
Iht gjenstående leietid

3-5 år

Kontanter og bankinnskudd
2019

2018

Kontanter og bankinnskudd

52 251 545

79 790 875

Av dette er følgende bundet:
Skattetrekk for ansatte
Depositum
Sum bundne midler

2 446 002
852 935
3 298 936

2 229 072
848 269
3 077 341

Likvide midler disponibelt for Leger Uten Grenser

Note 4

48 952 609

Formålskapital

Annen
Formålskapital
Formålskapital 01.01
Årets resultat
Formålskapital 31.12

76 713 534

21 949 110
4 198 674
26 147 784

Sum 2019
21 949 110
4 198 674
26 147 784

Annen formålskapital består av hovedsaklig av reserver som i henhold til Internasjonal standard skal ligge på omtrent 3 måneders drift, samt private
midler som vil bli allokert i 2020.
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31. desember 2019
Note 5

Avsetning til prosjekter

Avsetning til prosjekter består kun av midler til privat finansierte prosjekter:

Privat finansierte prosjekter
Sum

Note 6

2019

2018

46 522 345
46 522 345

62 790 241
62 790 241

2019

2018

55 363 121
8 401 641
2 390 034
955 630
67 110 427

53 723 217
8 067 318
2 053 528
827 109
64 671 172

Personalkostnader, antall årsverk m.m.

Personalkostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
Sum

Antall årsverk/ansatte

I 2019 har Leger Uten Grenser lønnet totalt 155,8 årsverk, hvorav 36,7 årsverk er tilknyttet feltarbeid, 59,3 årsverk består av verve- og annen
prosjektaktivitet og 57,8 årsverk er tilknyttet kontorstillinger. Organisasjonen har videre 2,1 årsverk tilknyttet internasjonale feltrelaterte prosjekter, innenfor
sikkerhet, HR og vann/sanitær. Innsats fra frivillige og praktikanter utgjorde i 2019 omlag 4,3 årsverk.
Lønnskostnader for feltarbeidere blir viderefakturert til de ulike operasjonelle sentrene i Leger Uten Grenser Internasjonalt og framkommer som en
operasjonell kostnad.

Godtgjørelser daglig leder og styre
Lønn
Daglig leder
Styret
Sum

Godtgjørelse til revisor
Revisjonshonoraret er spesifisert som følger:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Sum

898 298
898 298

Pensjon
35 932
35 932

Andre ytelser

Styrehonorar

6 480
-

303 097
303 097

Sum 2019

Sum 2018

940 710
303 097
1 243 807

911 260
280 902
1 192 162

2019

2018

118 750
12 125
130 875

94 750 *
11 750
106 500

Alle beløp er inkl. mva.

* Lovpålagt revisjon i 2018 og 2019 er bokførte kostnader i de aktuelle årene. Det betyr at noe av kostnadene for revisjon i det aktuelle året er bokført i
påfølgende år.
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Note 7

Kostnadsartsinndeling av SUM FORBRUKTE MIDLER i aktivitetsregnskap

Humanitær bistand
- privat finansierte prosjekter
- offentlig finansierte prosjekter
Sum humanitær bistand
Tilskudd til MSF Internasjonalt
Personalkostnader (spesifisert i note 6)
Avskrivning varige driftsmidler (spesifisert i note 2)
Annen driftskostnad
- fraktkostnader
- kostnader lokaler
- IT, inventar og utstyr
- reparasjon og vedlikehold
- innkjøpte tjenester/konsulenter
- kontorkostnader, telefon og porto
- møte- og kurskostnader
- reisekostnader
- reklamekostnader/innsamling av midler
- transaksjonskostnader
- andre kostnader
Sum annen driftskostnad
SUM

Note 8

2018

306 845 411
306 845 411

292 197 717
0
292 197 717

8 067 563

5 880 429

67 110 427

64 671 173

1 282 729

1 305 317

106 320
3 936 185
4 160 938
78 689
6 779 247
1 635 339
1 432 529
6 155 590
16 363 142
1 755 135
435 144
42 838 259

218 926
2 904 856
4 347 176
92 158
7 362 619
1 838 243
1 572 820
7 050 527
13 273 382
1 708 075
279 629
40 648 411

426 144 389

404 703 047

Leasingavtaler ikke balanseført
Avtale
inngått

Kopimaskiner, Digiflow, 4 stk maskiner (fornyet i 2018 pga ny printer)
Kaffemaskiner - Kaffegruppen, 2 stk maskiner (fornyet i 2019)

Note 9

2019

03.09.2018
23.01.2019

Avtale
utløper

Årlig leie
inkl. mva

31.08.2024
31.12.2022

94 996
36 684

Fordringer

Leger Uten
harhar
pr. pr.
31.12.19
mottatt
testamentariske
gaver som
ikke
er realisert.
Disse er gjennomgått
og vurdert ogog
aktivert
i den
det erog
Leger
UtenGrenser
Grenser
31.12.12
mottatt
testamentariske
gaver
som
ikke er realisert.
Disse er gjennomgått
vurdert
av grad
ledelsen
rimelig sikkert
inntekten
bli mottatt
og atatinntekten
kan
med tilstrekkelig
pålitelighet.
Leger Uten
har dessuten
mottatt
testamentariske
aktivert
i den at
grad
det ervilrimelig
sikkert
inntekten
vilmåles
bli mottatt
og at inntekten
kan måles
med Grenser
tilstrekkelig
pålitelighet.
Leger
Uten
gaver der har
arven
er falt, men
arvens
størrelse ennå ikke
er klarlagt.
Disse
er arvens
ikke inntektsført
daennå
kriteriet
omerpålitelig
måling
ikke
er oppfylt.
Det er
Grenser
dessuten
mottatt
testamentariske
gaver
der arven
er gavene
falt, men
størrelse
ikke
klarlagt.
Disse
gavene
er ikke
heller ikke mulig
å sette
et estimat
for verdien
av disse
inntektsført
siden
kriteriet
om pålitelig
måling
ikkegavene.
er oppfylt.

Testamentariske gaver aktivert pr 31.12.
Påløpne inntekter
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Sum fordringer

2019

2018

25 708 718
1 265 159
6 551 157
1 824 187
1 312 155
36 661 376

10 360 024
718 397
7 467 964
273 670
1 489 258
20 309 313
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Note 10

Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster:
Påløpte kostnader
Avstemming kredittkort ansatte
Grav legat ifm testamentariske gaver
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

Note 11

2019

2018

1 652 318
174 738
20 000
10 510
1 857 566

631 020
-289 453
0
22 450
364 017

Formålsprosent og Innsamlingsprosent

Formålsprosenten

Formålsprosenten forteller hvor mye som faktisk er brukt på organisasjonens ideelle formål, og beregnes på grunnlag av regnskapslinjene "Kostnader til
aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål" i forhold til "Sum forbrukte midler."
Administrasjonsprosenten beregnes på grunnlag av regnskapslinjene "Administrasjonskostnader" i forhold til "Sum forbrukte midler."

Administrasjonsprosent (andel av forbrukte midler)
Formålsprosent (andel av forbrukte midler)

2019
3,0%
80,4%

2018
3,8%
80,0%

2017
3,6%
81,0%

2016
3,0%
82,7%

2015
2,9%
82,7%

Det resterende er kostnader til anskaffelse av midler

16,6%

16,2%

15,4%

14,2%

14,4%

Formålsprosenten har gått noe ned de siste årene. Dette skyldes at Haaken midlene som vi mottok i 2008, ble ferdig allokert i 2016 samtidig som vi ikke
lenger mottar offentlige midler. Dette fører også til at prosenten for kostnader til anskaffelse av midler har gått noe opp.

Innsamlingsprosenten
Lov om innsamlinger krever at minst 65 prosent av innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formålet. Innsamlingskontrollen i Norge har i
februar 2010 offentliggjort retningslinjer for beregning av nøkkeltallet "Innsamlingsprosenten".
Det beløp som er disponibelt for organisasjonens formål defineres som "Private innsamlede midler", med fradrag av "Kostnader til innsamling av private
midler". Innsamlingsprosenten beregnes som disponibelt for formålet sett i forhold til private innsamlede midler.

Innsamlingsprosenten (disponibelt for formålet)

Note 12

2019
83,3%

2018
83,7%

2017
84,3%

2016
84,6%

2015
81,0%

Nærstående parter

Leger Uten Grenser har i 2019 hatt transaksjoner med søsterorganisasjoner i Leger Uten Grenser internasjonalt. Transaksjonene består hovedsakelig
av overførte prosjektmidler til de operasjonelle sentrene i Brussel og Barcelona. I tillegg overfører Leger Uten Grenser i Norge bidrag til drift av det
internasjonale kontoret i Geneve og det operasjonelle senteret i Brussel. Lønnskostnader for feltarbeidere fra Leger Uten Grenser i Norge blir
viderefakturert til de operasjonelle sentrene i Brussel, Amsterdam, Barcelona, Paris og Geneve. Under har vi listet opp totale prosjektmidler til våre
operasjonelle sentre samt bidrag til drift av kontorene i Geneve og Brussel. Gjeld per 31.12 består av utestående prosjektmidler til de operasjonelle
sentrene.

Prosjektstøtte og bidrag til operasjonelle sentre og MSF International

2019
Kostnad
314 912 974

Gjeld 31.12
46 522 345

2018
Kostnad
298 078 146

Gjeld 31.12
62 790 241

Sum transaksjoner med nærstående parter

314 912 974

46 522 345

298 078 146

62 790 241

Leger Uten Grenser har i 2019 ikke hatt noen transaksjoner med andre nærstående parter, som medlemmer av styret og ledelsen.

Note 13

Konsekvenser av COVID-19

Den pågående Covid-19 epidemien har ikke hatt innvirkning på organisasjonens årsregnskap for 2019. Leger Uten Grenser forventer at
organisasjonens inntekter og kostnader for 2020 vill bli påvirket. Styret og ledelsen foretar løpende vurderinger og setter i verk tiltak for å respondere
på epidemien, begrense innvirkningen på våre inntekter og kostnader samt vår evne til å redde liv og lindre nød, som følge av epidemien. I skrivende
stund (april 2020) er det foreløpig usikkert i hvilken grad konsekvensene av pandemien vil påvirke vår økonomi. Så langt har tiltakene rettet seg mot å
kompensere for en forventet inntektsreduksjon ved å samle inn midler til å respondere på pandemien samt kostnadsreduserende tiltak som
permitteringer i vår stab for ververe hvor arbeidsoppgavene midlertidig har måttet suspenderes på bakgrunn av smitteverntiltakene fra myndighetene.

Til årsmøtet i Leger Uten Grenser Norge Médecins Sans Fronitères Norway

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Leger Uten Grenser Norge Médecins Sans Fronitères Norways årsregnskap som består
av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å
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kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
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