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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Læger uden Grænsers Fond. 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og vedtægterne. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet 
af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008. 
 
Årsrapporten indstilles til godkendelse. 
 
København, den 26. maj 2009 
 

Direktør: 
 
 
 
Michael Gylling Nielsen 
 
 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
Zitta B. Harboe    Søren Brix Christensen       Erwin van’t Land 

Formand 
 

 

Vanessa van Schoor                         Vibeke Brix Christensen                       Mauro Lucardi 

 

 

 

Christian Fabiansen                           Jesper H. L. Jørgensen 
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Den uafhængige revisors påtegning 
 
Til bestyrelsen i Læger uden Grænsers Fond 
 
Vi har revideret årsrapporten for Læger uden Grænsers Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der 
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har 
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, 
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad 
af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført 
i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af 
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
fondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på 
at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål 
at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsrapporten.  
 
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 om årsrapporten 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af Læger uden Grænsers årsrapport for 2008 har vi 
foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige hensyn til 
sparsommelighed ved forvaltningen af Læger uden Grænser. 
 



 5

Ledelsens ansvar for forvaltningen 
Læger uden Grænsers ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der 
sikrer, at der tages skyldige hensyn til sparsommelighed ved Læger uden Grænsers forvaltning. 
 
Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder 
undersøgt, om Læger uden Grænser har etableret forretningsgange, der sikrer en sparsommelig 
forvaltning af fonden. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at 
forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en sparsommelig måde.  
 
Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning 
til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en 
sparsommelig måde. 
 
København, den 26. maj 2009 
Ernst & Young 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 
 
 
Svend Duelund Jensen Henning I. Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Oplysninger om fonden 
 
Fonden  Læger uden Grænsers Fond 
   Kristianiagade 8 
   2100 København Ø 
     
   Telefon: +45 39 77 56 00 
   Telefax: +45 39 77 56 01 
   Hjemmeside: www.msf.dk 
   E-mail: info@msf.dk 

CVR-nr: 17 01 00 77 
 

Formål/charter Læger uden Grænser (MSF) er en organisation, som uden nogen form for 
diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold 
hjælper befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. 
 
Læger uden Grænser er en fuldstændig neutral og upartisk organisation, som i 
henhold til den universelle medicinske etik og retten til humanitær hjælp 
kræver fuld og uhindret frihed til at udføre sit arbejde. 

 
Medlemmer af Læger uden Grænser lover at overholde de lægeetiske regler 
og være neutrale over for alle politiske, religiøse og økonomiske 
påvirkninger. 

 
Som udsendte, er alle medlemmer opmærksomme på de risici og farer, de 
udsætter sig for, og de forlanger ikke andet vederlag til sig selv eller deres 
pårørende end det, Læger uden Grænser kan tilbyde dem. 

 
Bestyrelse  Søren Brix Christensen, læge, formand 

Mauro Lucardi, arkitekt 
Vibeke Brix Christensen, læge                           
Zitta Barrella Harboe, læge 
Erwin van’t Land, journalist, Communication Coordinator OCB 
Jesper H. L. Jørgensen, Sygeplejerske,  
Christian Fabiansen, læge 
Vanessa van Schoor, Medicinsk Antropolog, Operational Man. MSF-H 
Morten Olesen, cand mag i Historie og Afrikastudier, chefkonsulent 
(suppleant) 
Rasmus Bjerngaaard, ingeniør (suppleant) 
Marie Louise Jakobsen, sygeplejerske (suppleant)    

 
Direktør  Michael Gylling Nielsen 
 
Revisor Ernst & Young 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Tagensvej 86 
DK-2200 København N 
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2008 2007 2006 2005 2004 2003
HOVEDTAL

Indsamlede bidrag og donationer 85.594 104.314 72.902 85.201 52.018 41.935

Uddelt i året -79.293 -71.121 -60.814 -53.974 -42.461 -29.221

Andre humanitære projekter -8.524 -10.213 -7.765 -5.873 -3.646 -3.502
Fundraising og administration -16.085 -14.037 -14.591 -10.846 -8.390 -7.697

Resultat før forskydning i hensatte midler -18.307 8.944 -10.268 14.508 -2.478 1.515
Hensat til konkrete projekter/anvendt af
tidligere års hensatte midler 18.307 -8.944 10.268 -14.508 2.478 -1.515
Overført til fondens egenkapital 0 0 0 0 0 0

NØGLETAL
Indtægternes fordeling
Private donorer 76,6% 70,5% 73,9% 77,3% 62,8% 65,2%
Offentlige midler 23,0% 29,0% 25,7% 22,2% 37,0% 34,4%
Andre indtægter 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,5%

Indtægter i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Uddelt i året 92,6% 68,2% 83,4% 63,3% 81,6% 69,7%

Andre humanitære projekter
Bidrag til projektstyring -7,3% -7,0% -7,6% -4,6% -4,9% -6,7%
Informations- og fortalervirksomhed -2,1% -1,8% -2,2% -1,7% -1,7% -1,5%
Bidrag til forskning og andet humanitært arbejde -0,9% -1,0% -0,9% -0,6% -0,3% -0,1%

-10,2% -9,8% -10,7% -6,9% -7,0% -8,3%
Fundraising og administration
Fundraising -11,2% -8,9% -14,1% -7,9% -10,2% -12,7%
Ledelse og general administration -7,4% -4,5% -5,9% -4,8% -5,9% -5,6%

-18,5% -13,5% -20,0% -12,7% -16,1% -18,4%

Resultat før forskydning i hensatte midler -21,4% 8,6% -14,1% 17,0% -4,8% 3,6%
Hensat til konkrete projekter/anvendt af
tidligere års hensatte midler 21,4% -8,6% 14,1% -17,0% 4,8% -3,6%
Overført til fondens egenkapital 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Ledelsesberetning 
 
Læger uden Grænsers hovedaktiviteter 
 
Læger uden Grænser / Médecins Sans Frontières (MSF) intervenerer i nød og krisesituationer for at 
mildne lidelser forårsaget af uopfyldte medicinske behov og for at skabe menneskeligt acceptable 
forhold for befolkninger i nød.  
 
Gennem sin medicinske indsats for og sit vidnesbyrd om nødstedte befolkningsgruppers situation 
bestræber MSF sig på at tilskynde til ændringer til fordel for disse grupper. Ved at påvirke det 
internationale samfund og de nationale regeringer arbejder MSF for at fremme en social og politisk 
reaktion, der respekterer og beskytter nødstedte menneskers værdighed og lever op til deres behov. 
 
Læger uden Grænsers historie og organisation 
 
Læger uden Grænser startede som den franske organisation Médecins Sans Frontières i 1971 og var 
grundlagt af franske læger og journalister, som oplevede Biafra krigen i Nigeria i slutningen af 
1960erne. Sidenhen er organisationen vokset og har nu base i 19 lande (Frankrig, Belgien, Holland, 
Spanien, Schweiz, Luxembourg, USA, Tyskland, Italien, Storbritannien, Luxembourg, Australien, 
Canada, Hong Kong, Sverige, Norge, Grækenland, Japan og Danmark). 
  
Médecins Sans Frontières er organiseret i fem europæiske hovedkvarterer eller ’Operative Centre’ 
(OC) i Paris, Bruxelles, Amsterdam, Barcelona og Geneve, som beslutter, hvor der skal sættes ind. 
Et internationalt kontor er baseret i Geneve og sørger for koordinering af organisationens 
aktiviteter. De øvrige nationale afdelinger - heriblandt Danmark - er tilknyttet et bestemt 
hovedkvarter, som såkaldt partner-sektion. Desuden er der i 2006 oprettet underafdelinger i 
Brasilien og Sydafrika, der endnu ikke har opnået status som national afdeling, men som formodes 
at gøre dette på et senere tidspunkt.  
 
Det internationale Médecins Sans Frontières udsender mere end 4.800 læger, sygeplejersker, 
laboranter, administratorer og logistikere om året. MSF arbejder i mere end 70 lande, og de 
udsendte nødhjælpsarbejdere samarbejder med omkring 25.000 lokalt ansatte medarbejdere. 
 
Læger uden Grænser i Danmark 
 
Læger uden Grænsers fond er den danske afdeling af Médecins Sans Frontières og blev grundlagt i 
januar 1993. 
 
Læger uden Grænsers fond i Danmark (MSF-Danmark) er en selvstændig organisation med egen 
bestyrelse og ledelse. Formanden for den danske sektion af Læger uden Grænser sidder i MSF’s 
internationale bestyrelsesråd og har lige stemmeret med de øvrige 18 medlemmer. Desuden sidder 
et af MSF-Danmark’s bestyrelsesmedlemmer også i bestyrelsen for det Operationelle Center 
Brussels (OCB), hvor MSF-Danmark er tilknyttet som partner-sektion. 
 
Den danske afdeling af MSF foretog i 2008 43 udsendelser og bidrog med finansieringen af 
projekter i Bangladesh, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Columbia, DR Congo, CAF, 
Elfenbenskysten, Etiopien, Georgien, Guinea, Haiti, Indien, Indonesien, Jordan, Kenya, Kina, 
Libanon, Liberia, Malawi, Mozambique, Mynmar/Burma, Niger, Pakistan, Papa Ny Guinea, Peru, 
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Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Syrien, Tchad, Thailand, Uganda, 
Zambia. 
 
Væsentlige begivenheder i 2008  
- Læger uden Grænsers internationale arbejde 
 
I de første måneder af 2008 forværredes krisen i Zimbabwe alarmerende. Den økonomiske 
nedsmeltning eskalerede og de humanitære organisationer blev underlagt endnu flere restriktioner. 
Krisen ramte især landets omkring to millioner hiv-smittede, som i mange tilfælde må afbryde deres 
behandling, fordi de ikke har råd til transport. I Zimbabwe sørger Læger uden Grænser for 
behandling til 40.000 mennesker med hiv/aids. I august oplevede landet det værste koleraudbrud i 
mange år. Udbruddet blev erklæret national katastrofe i begyndelsen af december, da Læger uden 
Grænser allerede havde behandlet flere end 11.000 patienter.  
 
I slutningen af maj blev Etiopien ramt af en alvorlig ernæringskrise. Regnen kom for sent, og det 
betød, at afgrøderne blev dårlige og få. Læger uden Grænser oprettede ambulante klinikker og 
mobile hold, som fokuserede på at hjælpe de værst ramte – først og fremmest børn under fem år. 
Tolv danskere blev sendt af sted til den akutte ernæringskrise i Etiopien.  
 
I august 2008 blussede konflikten op mellem hæren og oprørsgrupper i Den Demokratiske Republik 
Congo. FN’s fredsbevarende styrke var ude af stand til at beskytte befolkningen, og i 
hundredtusindvis blev drevet på flugt. I Nord- og Sydkivu driver Læger uden Grænser projekter, 
som yder medicinsk hjælp og sørger for rent vand, sanitet og nødhjælpsudstyr som tæpper og 
materialer til at bygge huse.  
 
2008 var præget af mange store naturkatastrofer, hvor Læger uden Grænser rykkede ud for at 
hjælpe ofrene. 12. maj mistede over 40.000 livet i forbindelse med et jordskælv i Kinas Sichuan-
provins. I samarbejde med det kinesiske Røde Kors koncentrerede Læger uden Grænser sig derfor 
om at finde frem til de udækkede behov og uddele nødhjælpsudstyr. Cyklonen Nargis, som ramte 
Burma (Myanmar) i maj, krævede ifølge FN omkring 140.000 menneskeliv, og omkring en million 
blev hjemløse. Læger uden Grænser uddelte værktøj, sørgede for medicin, læge- og psykologhjælp, 
rent vand, presenninger, tæpper, myggenet og sanitetsgrej.  
Indiens Bihar-provins blev i august og september ramt af massive oversvømmelser, som drev 
omkring en million mennesker væk fra deres hjem. Læger uden Grænser fokuserede sin indsats 
mod de mennesker, der opholdt sig på de mest isolerede og vanskeligt tilgængelige steder. Via 
mobile klinikker tilbød vi medicinsk hjælp, uddelte nødhjælpsudstyr og gav hjælp til underernærede 
børn. I samme periode hærgede en række orkaner Haiti, og i tusindvis af mennesker blev hjemløse. 
Manglen på hjælp fra myndigheder og internationale organisationer var udtalt. Læger uden Grænser 
koncentrerede sig om at forbedre adgangen til rent drikkevand og at tilbyde medicinsk hjælp til de 
hjemløse gennem mobile klinikker. 
 
Læger uden Grænsers aktiviteter i Danmark 
Personale 
 
Som et led i den videre udvikling af kontorets organisationsstruktur ansattes der i april måned en 
personalechef med personaleansvar for kontorets ansatte og som støtte til den deltids 
frivilligkoordinator, der ligeledes blev ansat i løbet af året. På rekrutteringsområdet blev HR 
Administratoren fastansat for at styrke rekrutterings- og udsendelsesområdet yderligere. Vi har i 
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2008 haft 3 medarbejdere på barsel, hvilket har stillet ekstra krav til organisationen for at sikre 
kvaliteten i arbejdsopgaverne løst af barselsvikarer. 
 
I 2008 udgjorde løn og pension til direktøren 529.706 kr. Direktørens eneste personalegode er en 
beskattet mobiltelefon, betalt af MSF-Danmark. 
 
Administration 
 
Omkostninger til Ledelse og generel administration for Læger uden Grænsers kontor i Danmark 
voksede med 35,1% fra 4.257.085 kr. i 2007 til 5.754.454 kr. i 2008 svarende til 6,8% af de 
samlede indtægter. En væsentlig forklaring til den store stigning i administrations omkostninger er 
at antallet af ansatte i administrationen  steg fra 4,5 til 6,3 fuldtidsansatte i 2008. 
 
Derudover bidrog det danske kontor med en del af omkostningerne til Læger uden Grænsers 
internationale kontor i Geneve, et beløb på 448.130 kr. i 2007 til 503.574 kr. i 2008.  
 
Kontoret er igen i 2008 blevet støttet af IMA-Data med forskelligt kontorudstyr, hvilket har sikret 
store besparelser på papir, skrivbare dvd/cd’er og toner.  
 
Læger uden Grænser flyttede pga. pladsproblemer i oktober 2008 fra 2. sal i Kristianiagade til stuen 
og 1.sal. Det var derfor med stor glæde at vi samtidig modtog en stor møbeldonation fra Fritz 
Hansen A/S. 
 
Bidrag til forskning og andet humanitært arbejde 
 
I alt 766.525 kr. blev i 2008 ydet til Læger uden Grænsers internationale videnskabelige arbejde.  
 
500.278 kr. blev givet til Læger uden Grænsers DNDi projekt (’Drugs for Neglected Diseases’ 
initiative’) i 2008, ned fra 741.810 kr. i 2007. DNDi projektet forsker i nye medicinske præparater 
til de oversete sygdomme som malaria og Chagas disease (se evt. www.dndi.org).  
Herudover begyndte det danske kontor i 2006 at yde bidrag til MSF’s Access-projekt. Bidraget 
faldt i 2008 til kr. 266.247 fra 294.176 kr. i 2007. Access-projektet har til formål at sikre adgang til 
livsvigtig medicin. Projektet henvender sig til producenter, regeringer, private interesser og 
internationale organisationer for at skabe holdbare løsninger, der kan sikre adgangen til billig og 
god medicin til de sygdomme som rammer så mange mennesker i de fattige lande. Disse ændringer 
skal ses i lyset af at Læger uden Grænser i Danmarks andel af de samlede private indtægter er 
faldet, og man bidrager forholdsmæssigt.  
 
Rekruttering og Human Ressources 
 
I 2008 var der i alt 43 nye udsendelser fra MSF-Danmark til felten. 6 (14%) var udsendt som 
koordinatorer. 11 (26%) var udsendt for første gang. Det forventes at tallet af udsendte svinger fra 
år til år pga. det skiftende antal internationale missioner og nyopståede katastrofesituationer.  
 
I 2008 var der ingen aktive rekrutteringskampagner, men vi fortsatte med at bruge de annoncer der 
blev brugt i 2006. Antallet af nye ansøgere var 65. Ud af disse kom 35 igennem den fulde 
optagelsesprocedure, hvoraf 27 (77 %) blev erklæret egnet til udsendelse. 
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I oktober 2008 blev der igen afholdt PPD-kursus (internationalt forberedelseskursus med henblik på 
udsendelse) på Fredensborg Vandrehjem med deltagelse af nye MSF-frivillige fra flere lande. 
 
Alle danske udsendte har været udsendt på dansk kontrakt i 2008. HR afdelingen har endvidere 
oplevet en 100% udskiftning af medarbejdere i 2008 (én dog på barsel).   
 
Indsamling af private midler/fundraising 
 
Indtægterne fra private bidragydere til Læger uden Grænser (MSF) i Danmark var i 2008 på 
45.383.277kr. og 20.164.779 fra private institutioner – bl.a. virksomheder, fonde og events – 
hvilket sammenlagt indbragte 65.548.056 kr. til organisationens humanitære arbejde. Det er et fald 
på kr. 8.033.811 eller 10,9% i forhold til 2007.  
 
De færre private indtægter skyldes primært, at Læger uden Grænser i 2007 fik ekstraordinært 
mange indtægter fra arv, mens niveauet i 2008 lå på et mere normalt leje. De testamenterede bidrag 
er en meget udforudsigelig indtægtskilde, som faldt med 12 mio. kr fra 2007 til 2008. Læger uden 
Grænser oplevede fortsat i 2008 en stor vejlvilje til at støtte nødlidende fra private bidragydere. 
 
 
En væsentlig årsag til, at MSF fortsat kan sende så relativt stor en andel af indtægterne direkte til 
nødhjælpsarbejdet er det store frivillige arbejde der lægges i fonden. I 2008 arbejdede et stort antal 
frivillige på MSF’s kontor i København. Deres arbejde består for eksempel i at passe receptionen, 
tage telefoner og sende materialer ud. Mere specifikke opgaver inden for HR, regnskab, 
kommunikation, fundraising, donorservice og koordinering af foredrag løses også af frivillige.  
 
Bevillinger fra Udenrigsministeriet 
 
Danida udbetalte i 2008 17 mio. kr. til Læger uden Grænser (MSF) mod knap 29 mio. kr. i 2007. 
Denne tilsyneladende nedgang i støtten fra Danida skyldes, at de projekter, som Læger uden 
Grænser (MSF) modtager støtte til, udføres i varierende perioder, og at en del af støtten, der er givet 
tilsagn til i 2008, først bliver udbetalt af Danida i 2009.  
 
Pengene blev udbetalt til humanitære nødhjælpsprojekter i fire lande (Chad, Sydsudan, 
Demokratisk Republik Congo og Liberia) samt til udsendelse af danske frivillige til Læger uden 
Grænsers internationale projekter. Nærmere beskrivelse af disse projekter kan findes på vores 
hjemmeside www.msf.dk, under årsberetninger. 
 
Oplysningsarbejde 
 
I 2008 var det en højt prioriteret opgave at videreudvikle Læger uden Grænsers hjemmeside især 
med vægt på multimedie-produktioner med henblik på at fastholde og tiltrække antallet af brugere 
på siden. Dette understøtter hjemmesidens formål, som går ud på at informere befolkningen om 
organisationens arbejde, at indsamle midler samt at rekruttere fagligt kvalificerede personer, som 
ønsker at blive udsendt med Læger uden Grænser. Kommunikationsafdelingen bidrog blandt andet 
med en række videoportrætter af danske udsendte i forlængelse af DR’s fiktions-serie på TV om 
lægefamilien Sommer, som i stor grad handlede om Læger uden Grænser. 
 
I årets løb udviklede Læger uden Grænser et internt kommunikationsredskab – et medlemsnet, som 
blev taget i brug i oktober 2008. Det overordnede formål med medlemsnettet er styrke Læger uden 
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Grænser som bevægelse ved at fremme og stimulere informationsdeling, samarbejde og debat på 
tværs af medlemmer og grupper. 
 
På grund af Læger uden Grænsers dybe engagement i forhold til samarbejde med danske 
ernæringsforskere om udvikling af nye og kvalitetsmæssigt bedre metoder til at behandle 
underernærede børn er der i året lagt vægt på at formidle viden om netop dette emne. Det skete 
blandt andet ved en stor international ernæringskonference, som Læger uden Grænser var 
medarrangør af. 
 
Læger uden Grænser fortsatte i 2008 sit arbejde med at oplyse om den øgede risiko, som vores 
medarbejdere er udsat for i forbindelse med deres arbejde i konfliktområder ikke mindst på grund af 
sammenblandingen af militære og humanitære interventioner, som det blandt andet ses i krigen i 
Afghanistan.  
 
Bestyrelse og medlemskab 
 
Bestyrelse og medlemskab 
Læger uden Grænsers bestyrelse modtager ikke vederlag for sit arbejde. Bestyrelsesmøder afholdes 
månedligt, og der afholdes minimum to åbne bestyrelsesmøder per bestyrelsesår med deltagelse af 
interesserede i MSFs medlemmer af repræsentantskabet, frivillige såvel som ansatte.    
 
Frivilligt netværk 
FLUGS (MSFs netværksgruppe af frivillige) har igen i 2008 spillet en aktiv rolle ved afholdelse af 
og deltagelse i diverse arrangementer bl.a målrettede events som for eksempel 
"vaccinationskampagnen mod ligegyldighed" under Roskilde Festivalen. FLUGS deltog også i en 
række løb i København foruden en række andre Fundraising og Kommunikations-events i 
samarbejde med FLUGS-Århus (frivillige i Århus-området). FLUGS har desuden ydet bistand til 
kontoret i forbindelse med den årlige generalforsamling i oktober, julefrokosten og den årlige 
sommerudflugt.  
 
Forventninger til det nye år 
 
I 2009 vil MSF Danmark især fokusere på at videreudvikle kompetencerne i ledergruppen, ligesom 
kontorpersonalets jobbeskrivelser og ansættelseskontrakter vil blive opdateret. Endvidere vil MSF-
Danmark særligt fokusere på børn og underernæring i de lande og områder, hvor MSF arbejder, 
ligesom organisationen vil arbejde videre med emnerne omkring seksuel vold og oversete 
humanitære katastrofer. Desuden vil der blive fulgt op på Danmarks civil-militære strategi, der kan 
betyde en indskrænkning af det humanitære frirum, ligesom der fortsat vil være fokus på den 
danske fireårsregel, der begrænser Læger uden Grænsers muligheder for at sende læger i felten. 
 
For at øge kendskabet til Læger uden Grænsers behov for rekruttering af især læger til 
organisationens medicinske nødhjælpsarbejde, samt at øge det umiddelbare kendskab til Læger 
uden Grænser som indsamlende organisation, forventes der i løbet af foråret gennemført en større 
fundraising- og informationskampagne. 
 
Slutteligt, vil Læger uden Grænser i løbet af 2009, så vidt det er muligt, forsøge at afværge de 
mulige negative økonomiske konsekvenser, der måtte være som følge af den globale finanskrise. 
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
 
Der er ikke efter regnskabsåret indtruffet væsentlige begivenheder, der påvirker dette regnskab. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for Læger uden Grænsers Fond er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A virksomheder, lov om fonde og visse foreninger samt vedtægterne. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før. 
 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 
 
Valutaomregning 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. 
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens 
valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen 
under finansielle poster. 
 
Offentlige tilskud 
Offentlige tilskud givet til finansiering af projekter og til udsendelse af medarbejdere indregnes i 
resultatopgørelsen, når de modtages. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, 
indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt. Tilskud ydet til køb af aktiver 
indtægtsføres.  
 

Resultatopgørelse 
 
Bidrag/donationer 
Bidrag og donationer til Læger uden Grænsers Fond indregnes i resultatopgørelsen, når de 
modtages. I særlige tilfælde, hvor der er opnået endeligt tilsagn og der er stor sikkerhed for at 
fonden vil modtage beløbet, kan sådanne bevilgede donationer indtægtsføres. Tilskud givet i form 
af aktiver indtægtsføres med den skønnede værdi af aktivet, når denne kan opgøres med tilstækkelig 
sikkerhed. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen under ”Andre indtægter” med 
de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger 
samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.  
 
Realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende fondskapitalen føres direkte på egenkapitalen. 
 
Afkastet af indestående bevilgede DANIDA midler tilbagebetales til DANIDA og indregnes derfor 
ikke i resultatopgørelsen. 
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Bidrag til humanitært arbejde 
Bidrag til projektstyring omfatter Læger uden Grænsers bidrag til dækning af omkostninger ved de 
operationelle centre’s styring af de humanitære projekter.  
 
Informations- og fortalervirksomhed omfatter aktiviteter, der har til formål at informere potentielle 
donorer om den sundhedsmæssige situation i de områder, hvor Læger uden Grænser/Médecins Sans 
Frontières yder den humanitære indsats. 
 
Bidrag til forskning og andet humanitært arbejde omfatter Læger uden Grænsers støtte til 
videnskabelige undersøgelser, for eksempel støtte til udvikling af ny effektiv prisbillig medicin eller 
forbedringer af bestående medicin med henblik på gøre bedre medicin tilgængelig for nødlidende 
befolkningsgrupper. 
 
Andre omkostninger 
Omkostninger til fundraising omfatter alle omkostninger afholdt med henblik på at etablere og sikre 
den brede kreds af donorer, som er alt afgørende for Læger uden Grænsers virksomhed. Heri indgår 
også omkostninger til løbende information til Læger uden Grænsers faste bidraggivere samt 
omkostninger til andre publikationer om Læger uden Grænsers og Médecins Sans Frontières’ 
aktiviteter og opnåede resultater.  

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og 
administration af fonden, herunder omkostninger til kontorlokaler og kontoromkostninger. De 
samlede omkostninger specificeres i noterne til regnskabet. 

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne 
afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne og 
scrapværdierne: 

  Brugstid  Scrapværdi  
Software      3 år      0        
Indretning af lejede lokaler      5 år      0 
Inventar      4 år      0 
 
Skat 
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst med fradrag af 
den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. 

Uddelinger 
Bevilgede donationer (uddelinger) anses som en resultatdisponering i overensstemmelse med 
fondens formål og ikke en driftsudgift. 

Bevilgede donationer til konkrete projekter betales til de projektansvarlige organisationer i takt 
med, at organisationerne forelægger endelige projektregnskaber. Bevilgede men endnu ikke 
udbetalte donationer til konkrete formål, herunder også a conto betalinger fra Danida, hensættes til 
senere uddeling. 
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Balancen 
Værdipapirer 
Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået 
dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede. 

Software 
Software (edb-programmer) anvendes til varetagelse af fondens administrative opgaver. Værdien af 
særskilte edb-programmer måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Inventar og indretning af lejede lokaler 
Inventar og indretning af lejede lokaler (materielle anlægsaktiver) omfatter indretning af lejede 
lokaler på fondens hovedkontor i København, samt inventar og edb maskiner der anvendes i 
administrationen. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. 

For materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, 
indregnes leasingydelsen i resultatopgørelsen på samme måde som ved operationel leasing. Fonden 
råder ikke over væsentlige aktiver, som er leaset. 

Lagerbeholdninger 
Lagerbeholdninger består af bøger og smykker og måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet 
eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender fra salg m.v. måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Hensat til senere uddeling 
Bevilgede donationer til konkrete formål hensættes til senere uddeling. Når donationen anvendes, 
indregnes anvendelsen som et forbrug af hensættelserne og indgår ikke i resultatopgørelsen. 
Bevilgede donationer, som undtagelsesvist ikke anvendes efter deres formål disponeres efter 
nærmere aftale med de pågældende donorer. 

Hensatte forpligtelser måles til nominel værdi, idet de som hovedregel forventes anvendt inden for 
1 - 2 år. 

Kreditorer og andre gældsforpligtelser 
Kreditorer og andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer 
til dagsværdien.  

Selskabsskat 
Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede 
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte 
aconto-skatter.  
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Resultatopgørelse

Noter Frie midler
Øremærkede 

midler I alt 2008 I alt 2007

Private donorer 1 40.110.228    5.273.049      45.383.277    55.212.877    
Private institutioner 2 11.812.750    8.352.029      20.164.779    18.368.990    

Private indtægter 51.922.978    13.625.078    65.548.056    73.581.867    

Offentlige midler 3 711.967 18.932.594 19.644.561    30.289.367    

Andre Indtægter 4 401.386         -                 401.386         442.373         

Indtægter i alt 53.036.331    32.557.672    85.594.003    100% 104.313.607  100%

Bidrag til projektstyring 5.981.578      5.981.578      7% 7.335.710      7%
Informations og fortalervirksomhed 1.775.556      1.775.556      2% 1.834.286      2%
Bidrag til forskning og andet humanitært arbejde 766.525         766.525         1% 1.042.594      1%                
Samlet bidrag til humanitært arbejde 8.523.659      -                 8.523.659      10% 10.212.591    10%

Fundraising 9.827.253      9.827.253      11% 9.331.423      9%
Ledelse og generel administration 6.258.028      6.258.028      7% 4.705.215      5%                
Andre omkostninger 16.085.281    -                 16.085.281    19% 14.036.638    13%

Omkostninger i alt 5 24.608.940    -                 24.608.940    29% 24.249.229    23%

Resultat 28.427.392    32.557.672    60.985.063    80.064.378    

Resultatdisponering
Årets resultat 7 28.427.392    32.557.672    60.985.063    80.064.378    
Hensat til senere uddeling året før 7 34.390.607    34.390.607    25.446.779                    
Til disposition 28.427.392    66.948.279    95.375.671    105.511.157  

Der anvendes således:
Uddelinger i året 6 33.841.955    45.450.569    79.292.524    71.120.550    
Hensat til senere uddeling 7 -                 16.083.147    16.083.147    34.390.607    
Overført til disponibel kapital -                 -                 -                 -                                 

33.841.955    61.533.716    95.375.671    105.511.157  
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Noter 2008 2007
Aktiver
Aktiver tilhørende fondskapitalen:
Obligationsbeholdning 246.810 245.511
Bankindestående 55 55

246.865 245.566

Disponible aktiver:
Software 8 103.566 109.296
Inventar 9 202.959 209.534
Indretning af lejede lokaler 10 19.156 130.820
Lagerbeholdning 174.750 274.762
Mellemværende med andre MSF-kontorer 11 19.203 249.340
Tilgodehavender 12 1.713.974 5.300.031
Periodeafgrænsningsposter 14.720 70.057
Likvide beholdninger 30.851.087 39.089.332

33.099.415 45.433.172

Aktiver i alt 33.346.280 45.678.738

Passiver
Kapital:
Fondskapital 13 246.865 245.566
Disponibel kapital 14 0 0

246.865 245.566
Hensættelser:
Hensat til senere uddelinger 7 16.083.147 34.390.607

Kortfristet gæld:
Leverandører af varer og tjenesteydelser 406.815 1.062.000
Mellemværende med andre MSF-kontorer 15 14.776.468 7.360.281
Anden gæld 16 1.819.595 2.325.720
Periodeafgrænsningsposter 13.390 294.564

17.016.268 11.042.565

Passiver i alt 33.346.280 45.678.738

Balance
Pr. 31. december



19  

Frie midler
Øremærkede 

midler I alt 2008 I alt 2007

Note 1. Private donorer
Bidragydere 36.649.301 5.273.049 41.922.350 39.756.309
Arv og legater 3.460.927 0 3.460.927 15.456.568

40.110.228 5.273.049 45.383.277 55.212.877

Note 2. Private institutioner
Virksomheder 3.301.776 362.785 3.664.561 4.831.996
Fonde 4.559.473 4.262.000 8.821.473 7.765.469
Private arrangementer 203.214 262.479 465.693 458.504
Fællesindsamlinger 0 3.407.935 3.407.935 3.216.369
Andre private institutioner (Herunder MSF-Belgien) 3.748.287 56.830 3.805.117 2.096.652

11.812.750 8.352.029 20.164.779 18.368.990

Note 3. Offentlige midler
Udenrigsministeriet (DANIDA):

Congo, 2008/2009 0 5.000.000 5.000.000 0
Tchad, Darfur, 2007 0 0 0 7.500.000
Udsendelse af danske frivillige, 2007 0 0 0 5.000.000
Liberia, Monrovia, 2007/2008 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Syd Sudan; 2008/2009 0 3.250.000 3.250.000 0
Congo, Hele DRC, 2007 0 0 0 7.500.000
Niger, Maradi, 2006 0 0 0 0
Sudan, Bor, 2007 0 0 0 6.500.000
Tchad, Darfur, 2008/2009 0 3.000.000 3.000.000 0
Udsendelse af danske frivillige, 2008 0 5.000.000 5.000.000 0
Ubrugte bevillinger returneret til Danida 0 -1.255.968 -1.255.968 0
Andre offentlige midler:

Skattecenter Bornholm, kompensation for købsmoms 419.903 0 419.903 284.947
Biblioteksstyrelsen, distributionstilskud 0 234.527 234.527 276.536
Etableringsomkostninger 292.064 0 292.064 0
Økonomistyrelsen, (jf. Tips- og lottolovens §6 H, stk. 1,1) 0 1.618.530 1.618.530 1.123.708
Økonomistyrelsen, (jf. Tips- og lottolovens §12 stk. 3) 0 0 0 31.943
Økonomistyrelsen, Tilskud til almennyttige konkrete formål efter
tips- og lottoloven 0 85.505 85.505 72.233

711.967 18.932.594 19.644.561 30.289.367

Note 4. Andre indtægter
Salg af bøger, CD’er, julekort m.v.                                   473.850 0 473.850 753.306
Køb af bøger, CD’er, julekort m.v.                                    -376.835 0 -376.835 -533.439
Renter af indeståender i pengeinstitutter 296.570 0 296.570 211.849
Afkast fra Investeringsforeninger 12.081 0 12.081 11.561
Diverse -4.280 0 -4.280 -904

401.386 0 401.386 442.373

Noter
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Andre humanitære projekter

Bidrag til 
projektstyring

Informations og 
fortalervirksom-
hed

Bidrag til 
forskning og 
andet 
humanitært 
arbejde

Samlet bidrag til 
humanitært 
arbejde

Omkostningsart

Personaleomkostninger 945.826          907.643          -                  1.853.469          
Rejse- og transportomkostninger 73.315            64.457            -                  137.772             
Udgifter til internationale MSF projekter 4.803.033       -                  766.525          5.569.558          
Konsulentomkostninger 101.358          40.500            -                  141.858             
Telefon og fax mv. 4.493              12.984            -                  17.478               
Publikationer 6.250              503.537          -                  509.787             
PR-omkostninger 6.184              19.983            -                  26.166               
Kontoromkostninger 10.450            47.403            -                  57.852               
Finansielle omkostninger 105                 -                  -                  105                    
Andre omkostninger 2.769              130.505          -                  133.273             
Afskrivninger 27.795            48.545            -                  76.340               

I alt 5.981.578       1.775.556       766.525          8.523.659          

Fundraising og ledelse

Fundraising

Ledelse og 
generel 
administration

Andre 
omkostninger i 
alt I alt 2008 I alt 2007

Omkostningsart

Personaleomkostninger 2.660.708       3.015.818       5.676.526       7.529.994          6.348.548       
Rejse- og transportomkostninger 38.851            197.637          236.488          374.260             377.734          
Udgifter til internationale MSF projekter -                  -                  -                  5.569.558          6.476.613       
Konsulentomkostninger 268.039          401.323          669.362          811.221             1.021.218       
Telefon og fax mv. 57.349            63.051            120.400          137.878             155.713          
Publikationer 5.685.104       258.085          5.943.188       6.452.975          6.672.359       
PR-omkostninger 332.017          51.110            383.127          409.293             188.861          
Kontoromkostninger 56.647            2.061.583       2.118.230       2.176.083          1.872.005       
Finansielle omkostninger 605.284          9.116              614.400          614.505             484.801          
Andre omkostninger 57.322            102.126          159.448          292.721             408.591          
Afskrivninger 65.932            98.180            164.112          240.452             242.786          

-                  
I alt 9.827.253       6.258.028       16.085.281     24.608.940        24.249.229     

Personaleomkostninger

Lønninger og gager 6.850.219 5.703.171
Pensionsomkostninger 564.827 529.679
Andre omkostninger 114.948 115.698

7.529.994 6.348.548

Direktionslønninger incl. pension 529.706 520.295
4.373 5.935

Gennemsnitlig antal medarbejdere 20                   17
19                   11

Gennemsnitlig antal frivillige 8                     8

Bestyrelsens eneste vederlag (Mobiltelefon)

Note 5. Specifikation af funktionsopdelte omkostninger

Noter

Gennemsnitlig antal udsendte på danske kontrakter
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Note 6. Uddelinger Frie midler
Øremærkede 

midler I alt 2008 I alt 2007

Indsamlede bidrag/donationer m.v.
Afghanistan 0 0 0 17.208
Angola 0 0 0 480.116
Armenien 0 0 0 188.180
Adserbajdjan 0 0 0 9.089
Bangladesh 5.645 0 5.645 158.832
Brasilien 8.454 0 8.454 264.360
Brasilien  Rio (MSF-int.) 144.705 0 144.705 0
Burkina Faso, Ernæringsprogram (MSF-int.) 158.877 0 158.877 0
Burundi (Heraf 1.036.383 til kvinders sundhed) 881.479 1.036.383 1.917.862 2.548.279
Cambodia (Heraf 197.040 til Aids medicin og
behandling) 569.090 197.040 766.130 291.264
Colombia 833.844 2.050 835.894 773.805
Congo (Børn, sovesyge og voldsramte kvinder) 5.091.940 95.291 5.187.231 5.797.902
Congo (Heraf 2.140.000 til Medicin til internt
fordrevne) 0 2.156.625 2.156.625 0
Congo, Vand og sanitet (MSF-CH) 0 42.000 42.000 0
Den Centralafrikanske Republik 1.728.974 0 1.728.974 961.948
DM i indsamling 2005; Aidsramte børn i Malawi 0 0 0 864.724
DI 2007; Aids i Zambia (MSF-E) 0 1.601.866 1.601.866 1.601.866
DI 2008; Liberia; Island Hospital Monrovia 0 3.362.180 3.362.180 0
Elfenbenskysten 695.635 0 695.635 1.619.038
Etiopien (Underernæring og mæslinge program) 937.634 772.089 1.709.723 799.672
Gadebørn i Burkina Faso (MSF-L) 0 0 0 50.000
Georgien 14.638 0 14.638 0
Guinea 1.264.243 0 1.264.243 1.818.016
Haiti (Heraf 29.728 til anæstesitræning af Haitianske
sygeplejersker) 2.036.090 29.728 2.065.818 2.592.635
Indien 428.682 0 428.682 511.323
Indonesien 639.664 97 639.761 1.793.537
Irak 0 0 0 6.541
Jordan (Heraf 7.937 til Irakiske flygtninge i Jordan) 489.837 7.937 497.774 1.877
Kenya 1.882.941 0 1.882.941 0
Kenya, Homa Bay (MSF-Int.) 61.448 0 61.448 0
Kenya, Aids projekter 0 0 0 2.547.067
Kina (Heraf 11.665 til jordskælv) 260.276 11.665 271.941 187.559
Libanon 36.382 0 36.382 25.150
Liberia (Heraf 17.750 til Island Hospital i Monrovia) 1.112.325 17.750 1.130.075 1.166.816
Libyen 0 0 0 6.124
Malawi (Heraf 3.400 til forebyggelse og behandling af
HIV/AIDS 1.508.381 12.695 1.521.076 1.739.483
Malawi; Aidsramte børn 0 0 0 1.730
Malaysia 0 0 0 54.233
Mauritanien 0 0 0 30.746
Mozambique 2.322.018 0 2.322.018 2.881.469
Myanmar/Burma (Heraf 630.845 ifm Nargis) 62.836 630.845 693.681 0
Niger 0 0 0 2.140.015
Niger (Heraf 351.000 til Hjælp til fødende og gravide
kvinder) 1.155.594 371.000 1.526.594 710.000
Pakistan 1.038.245 0 1.038.245 0
Pakistan, jordskælv 0 0 0 1.768.434

Noter
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Noter
….. fortsættes næste side…

Frie midler
Øremærkede 

midler I alt 2008 I alt 2007
Note 6. Uddelinger
Papa Ny Guinea 0 98.150 98.150 0
Peru 1.875 0 1.875 402.047
Rusland 1.091.379 0 1.091.379 790.016
Rwanda 8.106 0 8.106 242.378
Sierra Leone (heraf 56.011 til "Malaria") 1.809.897 56.011 1.865.908 1.779.930
Somalia 64.637 0 64.637 1.030.396
Sudan 0 0 0 1.771.148
Sudan, Darfur provinsen 1.289.634 43.824 1.333.458 3.295.636
Syd Sudan 1.378.281 0 1.378.281 2.388.291
Sydafrika  1.998.593 0 1.998.593 1.183.074
Sydafrika (HIV/AIDS); Khayelitsa 0 0 0 810.712
Syrien 1.151 0 1.151 117.869
Tchad, Darfur provinsen 551 0 551 2.900
Thailand 816.518 0 816.518 796.890
Uganda, Børn i Uganda (MSF-H) 0 1.000 1.000 0
Uganda, M'Bara (MSF-Int.) 11.457 0 11.457 0
Zambia, Aids-projekter (MSF-E) 0 45.756 45.756 6.910

33.841.955 10.591.982 44.433.937 51.027.235

Danida-midler
Congo, Bunia/Ituri, 2005 0 760.000 760.000 3.040.000
Congo, Province Orientale, 2005/2006 0 600.000 600.000 2.400.000
Congo, Hele DRC, 2006 0 0 4.200.000
Congo, Hele DRC, 2007 0 7.500.000 7.500.000 0
Sudan, Darfur, 2005/2006 0 0 2.522.448
Sudan, Bor, 2007 0 3.867.185 3.867.185 0
Syd Sudan, 2008/2009 0 3.250.000 3.250.000 0
Liberia, Monrovia, 2006 0 0 1.124.724
Liberia, Monrovia, 2007/2008 0 3.459.743 3.459.743 0
Niger, Maradi, 2006 0 0 4.000.000
Sydafrika (HIV/AIDS); Khayelitsa, 2002/2005 0 858.884 858.884 0
Udsendelse af danske frivillige 2005/2006 0 3.597.332 3.597.332 478.668
Udsendelse af danske frivillige 2007 0 3.744.032 3.744.032 0
Udsendelse af danske frivillige 2008 0 0 0 0
Tchad, Darfur, 2005/2006 0 0 0 800.000
Tchad, Darfur, 2007 0 5.972.525 5.972.525 1.527.475
Tchad, Darfur, 2008/2009 0 1.248.886 1.248.886 0

0 34.858.587 34.858.587 20.093.315

Uddelinger i alt 33.841.955 45.450.569 79.292.524 71.120.550



23

Hensat til Hensat til
senere uddeling Modtaget Uddelt Frie midler og senere uddeling

primo i året i året omkostninger ultimo
DANIDA MIDLER
Congo, Bunia/Ituri, 2005 760.000 -760.000 0
Congo, Province Orientale, 2005/2006 600.000 -600.000 0
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa, 2002/2005 858.884 -858.884 0
Udsendelse af danske frivillige 2005/06 3.597.332 -3.597.332 0
Udsendelse af danske frivillige 2007 5.000.000 -1.255.968 -3.744.032 0
Tchad, Darfur, 2007 5.972.525 -5.972.525 0
Liberia, Monrovia, 2007/2008 2.000.000 2.000.000 -3.459.743 540.257
Congo, Hele DRC, 2007 7.500.000 -7.500.000 0
Sudan, Bor, 2007 6.500.000 -3.867.185 2.632.815
Congo, 2008/2009 5.000.000 5.000.000
Syd Sudan; 2008/2009 3.250.000 -3.250.000 0
Tchad, Darfur, 2008/2009 3.000.000 -1.248.886 1.751.114
Udsendelse af danske frivillige, 2008 5.000.000 0 5.000.000

32.788.741 16.994.032 -34.858.587 14.924.186

ØVRIGE MIDLER
DI 2007; Aids i Zambia; Det totale beløb er fratrukket ca. 5 % adm. 1.601.867 -1.601.867 0
Congo, Vand og sanitet (MSF-CH) 742.000 -42.000 700.000
Haiti, anæstesitræning af Haitianske sygeplejersker 95.000 -29.728 65.272
Angola 575
Fistula operationer 5.000
Zimbabwe 1.550
DR Congo 386.564
Øvrige (se regnskabets note vedr. uddelinger) 67.361.585 -42.760.342 24.601.243

Andre indtægter (jf. resultatopgørelsen) 401.386 401.386
Omkostninger (jf. resultatopgørelsen) -24.608.940

1.601.867 68.599.971 -44.433.937 393.689 1.158.961

I ALT 34.390.608 85.594.003 -79.292.524 393.689 16.083.147

Note 7.  Hensat til senere uddeling
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2008 2007
Note 8.  Software
Kostpris 1. januar 163.944 0
Årets anskaffelser 73.377 163.944
Årets afgang 0 0
Kostpris 31. december 237.321 163.944

Afskrivninger 1. januar 54.648 0
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang 0 0
Årets afskrivninger 79.107 54.648
Afskrivning 31. december 133.755 54.648

Regnskabsmæssig værdi 103.566 109.296

Note 9.  Inventar
Kostpris 1. januar 642.640 520.742
Årets anskaffelser 97.062 230.473
Årets afgang 35.706 108.575
Kostpris 31. december 703.996 642.640

Afskrivninger 1. januar 433.106 425.982
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang 35.706 108.576
Årets afskrivninger 103.637 115.700
Afskrivning 31. december 501.037 433.106

Regnskabsmæssig værdi 202.959 209.534

Note 10.  Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 362.185 345.309
Årets anskaffelser 22.536 16.876
Årets afgang 362.185 0
Kostpris 31. december 22.536 362.185

Afskrivninger 1. januar 231.365 158.928
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang 285.693 0
Årets afskrivninger 57.708 72.437
Afskrivning 31. december 3.380 231.365

Regnskabsmæssig værdi 19.156 130.820

Noter
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2008 2007

Note 11.  Mellemværende med andre MSF-kontorer
MSF - Holland 19.203 70.672
MSF - International office 0 84.727
MSF - Sydafrika 0 3.180

19.203 249.340

Note 12.  Tilgodehavender
Tilgodehavende støttemidler 1.156.590 1.748.918
Periodiserede renter 37.169 36.772
Tilgodehavende, bogsalg og julekort 28.166 14.758
Deposita 296.072 227.300
Øvrige 195.977 3.272.283

1.713.974 5.300.031

Note 13.  Fondskapital
Saldo 1. januar 245.566 254.399
Kursregulering af værdipapirer 1.299 -8.833

246.865 245.566

Note 14.  Disponibel kapital
Saldo 1. januar 0 0
Overført fra resultatopgørelsen 0 0

0 0

Note 15.  Mellemværende med andre MSF-kontorer
MSF - Belgien 13.211.785 7.324.881
MSF - Schweiz 42.000 32.500
MSF - Italien 671 0
MSF - Spanien 37.319 -90.761
MSF - Luxemborg 1.484.693 2.900

14.776.468 7.360.281

Noter
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2008 2007

Note 16.  Anden gæld
Feriepengeforpligtelse 932.060 598.578
Skyldige renter  m.v. til Danida 848.493 1.684.715
Skyldig moms 11.991 16.019
A-skat m.v. 27.051 26.409

1.819.595 2.325.720

Noter
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