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Ledelsens regnskabspåtegning 
 

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget regnskab for indsamlinger til 

fordel for Læger uden Grænsers Fond for 2009. 

 

Vi anser det opstillede regnskab for indsamlinger til fordel for Læger uden 

Grænsers Fond for 2009 for udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne 

regnskabspraksis og bekendtgørelse nr. 523 af 15. december 1971. 

 

København, den 27. maj 2010. 

 

  

Direktør 
 

 

 

Michael G Nielsen 

 

 

Bestyrelse 

 

 

Jesper H. L. Jørgensen        Jonas Torp Ohlsen Birthe Roelsgaard 

Formand 

 

 

Vibeke Brix Christensen            Mauro Lucardi  Vanessa van Schoor 

 

 

 

Thilde Knudsen     
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Den uafhængige revisors påtegning 

 

Til bestyrelsen i Læger uden Grænsers Fond 

 

Vi har revideret regnskabet for Læger uden Grænsers Fond’s indsamlinger i 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet 

aflægges efter bekendtgørelse om offentlige indsamlinger nr. 523 af 15. 

december 1971. 

 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab for fondens 

indsamlinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 

bekendtgørelse om offentlige indsamlinger. Dette ansvar omfatter udformning, 

implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at 

udarbejde og aflægge et regnskab, 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 regnskabet 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 regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.  

 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og 

oplysninger, der er anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af 

revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i 

regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 

virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, 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 virksomhedens interne kontrol. En revision 
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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 regnskabet.  

 

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 

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af resultatet af 

Læger uden Grænsers Fonds indsamlinger i regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2009 samt af aktiver og passiver vedrørende indsamlede midler pr. 31. 

december 2009 i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlige 

indsamlinger. 

 

København, den 27. maj 2010. 

Ernst & Young 

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

 

 

 

Svend Duelund Jensen  Henning I. Jensen 

statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Regnskabet for Læger uden Grænsers Fond’s indsamlinger i 2009 aflægges i 

overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 523 af 15. december 1971 om 

offentlige indsamlinger. 

 

Der anvendes den samme regnskabspraksis som anvendes ved aflæggelsen af 

årsrapporten for Læger uden Grænsers Fond med de tilføjelser og ændringer, 

der følger af bekendtgørelsen om offentlige indsamlinger. 

 

Regnskabet for Læger uden Grænsers Fond’s indsamlinger i 2009 omfatter 

indtægter og udgifter vedrørende de aktiviteter, som fonden har afholdt i henhold 

til den meddelte bevilling til indsamling, som omfatter flere aktiviteter. Disse 

indtægter og udgifter er tillige indregnet i fondens årsrapport for 2009, der 

omfatter samtlige fondens aktiviteter. 

 

Regnskabet omfatter de indtægter, som med stor sandsynlighed kan henføres til 

indsamlingsaktiviteter i henhold til bevillinger. Støtte fra offentlige midler, andre 

almenvelgørende fonde, støtte i henhold til faste aftaler med donorerne samt arv 

og lejlighedsvise gaver m.m. er ikke indregnet i indsamlingsregnskabet. 

 

Indsamlingsregnskabet for 2009 indeholder indtægter, som fonden har modtaget 

i 2009. Nogle af disse indtægter er et synligt resultat af indsamlingsaktiviteter i de 

forudgående år. Tilsvarende forventes der erfaringsmæssigt indbetalinger efter 

balancedagen den 31. december 2009, som kan henføres til aktiviteterne i 2009. 

 

Læger uden Grænsers Fond udfører bl.a. indsamlingsaktiviteter med ønske om 

at hverve og tilknytte nye donorer med fast aftale om løbende støtte. 

Regnskabsårets indbetalinger på tilgangen af nye faste aftaler (PBS) opgøres 

skønsmæssigt og indregnes i resultatopgørelsen som en indtægt af årets 

indsamlingsaktiviteter. Bidrag fra tidligere indgåede faste aftaler anses ikke som 

et resultat af årets indsamlinger og indregnes ikke i indsamlingsregnskabet, idet 

bestanden af faste aftaler normalt ikke kan øremærkes som værende et resultat 

af indsamlinger.  
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Udgifter, der direkte kan henføres til indsamlingsaktiviteter, indregnes i 

indsamlingsregnskabet. Dette omfatter bl.a. udgifter til udarbejdelse, trykning og 

udsendelse af informationsmateriale, for eksempel fondens årsberetning, 

annoncering og lignende. Indirekte omkostninger, herunder omkostninger til 

administration, er ikke indregnet i indsamlingsregnskabet. 

 

Læger uden Grænsers Fond formidler information og har i 2009 blandt andet 

udarbejdet nogle TV film, der har så generelle formål, at omkostningerne hertil 

ikke indgår i indsamlingsregnskabet. Fondens samlede udgifter fremgår af 

fondens årsrapport, der offentliggøres på fondens hjemmeside. 

 

 Alle modtagne midler registreres som hørende til det formål, giveren har oplyst. I 

de tilfælde, hvor indsamlingen ikke er rettet mod et bestemt afgrænset formål, og 

hvor giveren ikke har øremærket bidraget til et nærmere angivet formål, træffer 

fondens ledelse afgørelse om midlernes anvendelse i overensstemmelse med 

fondens vedtægter. Som følge af at indsamlingsregnskabet omfatter midler 

modtaget frem til regnskabsårets udløb, kan der på balancedagen være 

indsamlede midler, som endnu ikke er anvendt. Sådanne midler hensættes til 

anvendelse i det følgende år. 

 

I tiden mellem modtagelsen og anvendelsen af midler anbringes disse på konti i 

et pengeinstitut med henblik på at opnå den bedst mulige forrentning. Renter af 

likvide beholdninger er ikke indregnet i indsamlingsregnskabet, da de ikke er et 

direkte resultat af indsamlingen. Læger uden Grænsers Fond opsparer ikke egen 

formue, og renteindtægter indgår sammen med anden støtte i midler, der 

uddeles og anvendes til fondens administration. 
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Resultatopgørelse

Note 2009 2008

(kr.) (kr.)

Indtægter vedr. tidligere års indsamlinger 1.855.826         2.813.552         

Indtægter vedr. dette års indsamlinger 18.149.513       15.145.959       

Nye PBS-donorer; beregnet stigning 2.700.000         4.000.000         

Indtægter i alt 1 22.705.339       21.959.511       

Direkte fundraising omkostninger 2 6.887.297         5.711.003         

-                    

-                    

Resultat før uddelinger 15.818.043       16.248.509       

Der anvendes således:

Uddelinger 3 13.626.263       16.248.509       

Anvendelse af tidligere års hensættelser 4 -                    -                    

Hensat til uddeling i 2010 4 2.191.780         -                    

15.818.043       16.248.509       

Balance

2009 2008

Likvider 2.192.355         575                   

Aktiver i alt 2.192.355         575                   

Hensættelse til senere uddelinger 4 2.192.355         575                   

Passiver ialt 4 2.192.355         575                   

Læger uden Grænsers Fonds indsamlingsregnskab for 2009
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1 Indtægter
2009 2008

Indtægter, der kan henføres til tidligere års 

aktivitieter 1.855.826 2.813.552

Indtægter af årets indsamlingsaktiviteter 18.149.513 15.145.959
Skønnet andel, forøgelse af faste aftaler som 

resultat af indsamlingsaktiviteter 2.700.000 4.000.000

Indsamlingsaktiviteter 22.705.339 21.959.511

0

Faste aftaler (PBS, gavebreve m.m.) 22.567.160 19.469.813
Skønnet andel, forøgelse af faste aftaler som 

resultat af indsamlingsaktiviteter -2.700.000 -4.000.000

Arv og lejlighedsgaver 20.724.871 9.090.186
Private bidrag m.m., der ikke kan henføres til 

indsamlingsaktiviteter 6.285.822 3.873.628

Tilskud fra offentlige myndigheder (kommuner) 0 5.000

Fonde, foreninger og selskaber 17.384.268 15.149.918

Andre aktiviteter 64.262.119 43.588.545

Private indtægter i alt 86.967.458 65.548.056

2 Direkte fundraising omkostninger
2009 2008

Årsberetning og opgørelse for 2008 603.293

Direct Mail nr. 23 2.080

Nyhedsjournal nr. 77 237.773

Nyhedsjournal nr. 78 237.133

Direct Mail nr. 27 618.936

Nyhedsjournal nr. 79 247.589

Nyhedsjoutnal nr. 80 217.260

Direct Mail nr. 29 39.060

Avis-indstik om Læger uden Grænser generelt, forår 1.559.224

Avis-indstik om Læger uden Grænser generelt, efterår 1.848.193

Årskampagne 2009 688.291

Avis-indstik om Etiopien 62.551

Indsamlingsbøsse i lufthavne 2.092

Kalendermail 381.241

CM36 42.071

Stigning i PBS-donorer 100.510

Direkte fundraising omkostninger 2008 5.711.003

6.887.297 5.711.003
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3 Uddelinger

2009 2008

Afghanistan 515.150 0

Burundi 0 1.917.862

Burma 1.000 0

Cambodia 0 25.490

Colombia 517.550 2.050

Congo 4.503.368 5.208.326

Etiopien 2.077.216 71.605

Guinea 0 478.995

Haiti 1.143.751 0

Liberia 28.500 1.130.075

Malawi 36.392 1.521.076

Mali 50.800 0

Mozambique 0 2.322.018

Niger 379.136 1.526.594

Sierra Leone 217.428 26.261

Sudan, Darfur provinsen 26.230 19.564

Syd Sudan 2.296.206 0

Sydafrika  717.260 1.998.593

Tchad, Darfur provinsen 585.000 0

Zimbabwe 531.276 0

13.626.263 16.248.509

4 Hensat til senere uddeling

2009 2008

Angola 0 575

Katastrofeberedskab (heraf anv. 2,1 mio til Haiti i 2010) 2.191.780 0

2.191.780 575

Anvendelse af tidligere års hensættelser:

0 0

Hensættelsen pr. 31. december specificeres således:

Angola 575 575

Katastrofeberedskab (heraf anv. 2,1 mio til Haiti i 2010) 2.191.780 0

2.192.355 575

Ud over de direkte fundraisingomkostninger er der afholdt indirekte omkostninger til 

fundraising/markedsføring. Der henvises til fondess årsrapport der offentliggøres på fondes hjemmeside.
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