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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Læger uden Grænsers Fond.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og fundatsen.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
København, den 6. juni 2007
Direktør:

Michael Gylling Nielsen

Bestyrelse:

Zita Harboe

William Bourgeois

Charlotte Matthews

Søren Brix Christensen
Formand

Vibeke Brix Christensen

Niels Hahn

Mauro Lucardi
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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 2006, 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
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 6. juni 2007
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Svend Duelund Jensen
statsautoriseret revisor

Henning I. Jensen
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
Charlotte Matthews, sygeplejerske
Vibeke Brix Christensen, læge
Mauro Lucardi, arkitekt
Zitta Barrella Harboe, læge
Niels Hahn, MSc i politisk økonomi
William Bourgeois, underdirektør MSF-Belgien
Steen Knudsen, civiløkonom (suppleant)
Alexandra Kruse, læge (suppleant)

Direktør

Michael Gylling Nielsen

Revisor

Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Tagensvej 86
DK-2200 København N
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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 mindre 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 Delegat-kontorer 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 Operationalle Center Brussels
(OCB), hvor MSF-Danmark er tilknyttet som partner-sektion.
Den danske afdeling af MSF foretog i 2006 46 udsendelser og bidrog med finansieringen af projekter
i Afghanistan, Angola, Armenien, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Colombia, DR
Congo, Den Centralafrikanske Republik (CAR), Elfenbenskysten, Etiopien, Guinea, Haiti, Indien,
Indonesien, Irak, Kenya, Kina, Liberia, Malawi, Mauretanien, Malaysia, Nepal, Libanon, Libyen,
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Niger, Mozambique Pakistan, Peru, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika,
Tchad, Thailand og Zimbabwe.
Væsentlige begivenheder i 2006
– Læger uden Grænsers internationale hjælpearbejde
Verden blev i 2006 skånet for de helt store naturkatastrofer, som året forinden fyldte medierne. MSF
kunne derfor samle kræfterne om at hjælpe ofrene for verdens mere oversete katastrofer herunder
mange ekstremt voldelige konflikter. Foruden arbejdet med ofre for vold og forfølgelse fortsatte
MSF's indsats mod hiv/aids, tuberkulose, kolera og andre dødelige epidemier.
48 professionelle udsendte fra det danske kontor blev i 2006 sendt på arbejde i blandt andet Sudan,
Pakistan, Etiopien, Peru, Burma (Myanmar), DR Congo, Sierra Leone, Angola, Elfenbenskysten,
Liberia, Zimbabwe, Indonesien, Cambodja og Uganda.
MSF bragte i 2006 hjælp til ofre for verdens humanitære kriser, naturkatastrofer, og oversete
sygdomme i 66 lande (heraf de fleste i Afrika). I det følgende, nogle eksempler på MSF’s større
aktiviteter og vigtiste indsatsområder i 2006.
Darfur (Chad og Den Centralafrikanske Republik (CAR))

Darfur-provinsen i det vestlige Sudan var i 2006 for fjerde år i træk skueplads for ekstreme
menneskelige lidelser. Siden 2003 er 200.000 mennesker døde under den væbnede konflikt, og mere
end to af regionens seks millioner er blevet drevet på flugt, ifølge tal fra FN. Flygtningene lever
under usikre forhold i flygtningelejre, hvor de er afhængige af nødhjælp. Den ustabile
sikkerhedssituation gør imidlertid opgaven med at hjælpe befolkningen vanskelig. Også MSF måtte
lukke flere projekter i løbet af 2006, men blev de steder i Darfur, hvor det var muligt, for at hjælpe
befolkningen.
Ved udgangen af 2006 ydede MSF fortsat lægehjælp og psykologisk bistand til omkring 80.000
internt fordrevne i fire flygtningelejre i regionen. For at komme væk fra volden er omkring 200.000
flygtet over grænsen fra Darfur til Tchad. Men heller ikke i Tchad er flygtningene i sikkerhed.
Gennem 2006 blev landsbyer og flygtningelejre angrebet i det sydøstlige Tchad, og civile blev dræbt,
voldtaget eller fordrevet. MSF indsatte i 2006 mobile sundhedskliniker i det sydøstlige Tchad. MSF
drev også hospitaler på begge sider af grænsen.
Vold bredte sig også til den nordlige del af Den Centralafrikanske Republik (CAR), der ligger
sydvest for Darfur. Landsbyer blev angrebet, plyndret eller brændt. Omkring 100.000 civile i Den
Centralafrikanske Republik er flygtet fra deres hjem, cirka 40.000 af dem til Sydsudan. MSF har i
løbet af 2006 optrappet sine aktiviteter i CAR. Konflikten i CAR toppede MSF’s liste over verdens
mest oversete kriser i 2006.
Ud over Darfur, havde MSF også betydelige operationer i det øvrige Sudan. Hjælpearbejdet i Sudan
var MSF’s største indsatsområde i 2006 med mere end 6.500 lokalt ansatte nødhjælpsarbejdere.
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Libanon
I juli 2006 blev civile fanget i kampe mellem libanesiske Hizbollah-militser og israelske
militærstyrker. Kampe og bombardementer fik flere hundredetusinde mennesker til at flygte og
efterlod mange uden hverken basale livsfornødenheder, medicin eller lægehjælp. MSF uddelte
medicin og sørgede for rent drikkevand og hygiejniske sanitære forhold til flygtningene. MSF
sørgede derudover for basale livsfornødenheder og uddelte kogegrej, tæpper og telte til flere end
60.000 flygtninge i Libanon og til 3.500 mennesker, der var flygtet over grænsen til Syrien. MSF
ydede ligeledes psykologisk krisehjælp. MSF’s største udfordring var at få nødhjælpen frem, hvilket
især var svært i de sydlige egne. Bombardementerne ødelagde vejene og gjorde transporten af
forsyninger farlig. Både lastbiler og ambulancer blev flere gange ramt. Dertil kom at alle skibe til og
fra Libanon blev brugt til at transportere flygtningene væk fra Libanon. Da våbenhvilen trådte i kraft
den 14. august, vendte flygtningene hjem i løbet af få dage. Indsatsen blev derfor omdirigeret til at
dække behov i de områder, der før var utilgængelige og til at hjælpe de hjemvendte. I de hårdest
ramte områder leverede MSF forsyninger til hospitaler og klinikker. I alt uddelte MSF 300 tons
nødhjælpsforsyninger, medicin og hospitalsudstyr, blandt andet i samarbejde med Greenpeace-skibet
”Rainbow Warrior”.
Colombia
Vold plager Colombia – både i form af Latinamerikas blodigste borgerkrig – men også i storbyernes
slumkvarterer, hvor befolkningen søger tilflugt. Vold er blevet den hyppigste dødsårsag i Colombia,
og i det seneste årti har landet været det sted i verden, hvor der bliver begået flest mord. Alt for
mange har mistet pårørende eller har været vidner til volden, og ligesom dem, der har overlevet
overfaldene, lever de bagefter videre med traumer.
Landbefolkningen bliver dræbt og truet til at flygte, og i storbyerne samles flygtningene i
slumkvarterer præget af fattigdom, sygdomme og vold. I april 2006 udgav Læger uden Grænser
(MSF) rapporten ”Living in Fear”, der beskriver situationen. Gennem fire årtier har konflikten
mellem mellem regeringen, paramilitære grupper som f.eks. AUC og oprørsbevægelserne FARC
(Revolutionary Armed Forces of Colombia) og ELN (National Liberation Army) sendt omkring tre
millioner mennesker på flugt, hvilket betyder, at Colombia næst efter Sudan er det land i verden, der
har flest internt fordrevne. MSF hjalp i 2006 befolkningen i Colombia med både lægehjælp og
psykologisk krisehjælp.
DR Congo

Selvom konflikten i DR Congo er verdens mest dødbringende siden Anden Verdenskrig, har den
ikke fået meget opmærksomhed fra det internationale samfund. MSF arbejdede gennem hele 2006 på
at rette verdens opmærksomhed mod den katastrofale humanitære situation. MSF udgav rapporter,
arrangerede udstillinger, holdt foredrag og skrev indlæg i dagspressen. Den 24. januar 2006 talte
operationel vicedirektør i MSF Helen O’Neill i FN’s sikkerhedsråd, om det alarmerende behov for
mere nødhjælp.
Siden 1998 har omkring fire millioner congolesere mistet livet, og cirka to millioner er blevet
fordrevet. Kampene jager befolkningen bort fra deres hjem, og ofte søger de tilflugt i bushen, hvor
de kan gemme sig fra oprørernes kugler, men hvor de til gengæld mangler tag over hovedet og
adgang til mad, vand og medicin. Mange bukker derfor i stort tal under for sult og sygdom og
dødsraten i DR Congo er 40 gange højere end den gennemsnitlige dødsrate i Afrika syd for Sahara.
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Konflikten er værst i den østlige del af landet, og provinsen Katanga er specielt hårdt ramt. MSF
havde i 2006 fokus på Katanga, hvor kampe havde sendt 150.000 mennesker på flugt. I 2006
arbejdede 207 internationale og 1.933 nationale MSF-nødhjælpsarbejdere i DR Congo.
Aids

Hver eneste dag i 2006 døde flere end 8.000 af aids og flere end 11.000 blev smittet med hiv. Aidsepidemien er stadig langt fra at være under kontrol, og alt for få i verdens fattigste lande bliver
tilbudt de to daglige piller, der kan holde dem i live og sikre en tilværelse uden smerte og sygdom. I
2006 behandlede MSF 80.000 aids-syge mennesker med antiretroviral medicin.
Ud af de 40 millioner mennesker, der levede med hiv i 2006, var 2,3 millioner børn. På verdens aidskonference 2006 offentliggjorde MSF studier, der viste, at de fleste hiv-smittede børn kunne reddes
med medicinsk behandling. Resultaterne kom blandt andet fra et hiv/aids-projekt i Malawi, hvor
MSF behandler hiv-smittede børn. I hele verden har MSF cirka 4.000 børn i aktiv behandling.
Kolera
Dårlige sanitære forhold og mangel på rent drikkevand var skyld i flere alvorlige koleraepidemier i
2006. Den livstruende sygdom er enkel at behandle, men kræver en hurtig indsats. I ulandene dræber
sygdommen hvert år mange af de smittede.
Den værste koleraepidemi, Angola har set i mere end 10 år, brød ud i februar 2006 og smittede i
løbet af året omkring 69.000 mennesker. Da epidemien var på sit højeste, blev der konstateret
mellem 500 og 700 nye tilfælde om dagen. Mindst 2.760 personer døde af sygdommen. Læger uden
Grænser (MSF) ydede behandling til flere end 26.000 koleraramte over hele landet. I løbet af
sommeren stilnede koleraepidemien i Angola af, men der kom igen mange tilfælde sidst på året. MSF
sendte mere end 400 ton nødhjælp til Angola i forbindelse med koleraepidemien, og mere end 70
internationale og 1.000 nationale MSF-medarbejdere arbejdede for at behandle patienterne.
Også Darfur-provinsen i det vestlige Sudan, hvor mere end to millioner flygtninge lever i tætpakkede
lejre under uhygiejniske forhold, blev ramt af kolera flere gange i 2006.
Andre vigtige kriser
Udover det humanitære arbejde i specifikke konfliktområder, epidemier og oversete sygdomme
ydede Læger uden Grænser (MSF) i 2006 også hjælp i lande som:
Angola
Efter tre årtiers borgerkrig, er sundhedssystemet langsomt ved at blive opbygget. Behandling af
kolera, hiv/aids, tuberkulose og malaria var blandt MSF’s vigtigste aktiviteter i 2006.
Etiopien
MSF støtter primær sundhed og ernæringsprogrammer i landet. MSF bekæmper sygdommene kala
azar, meningitis og kolera
Liberia
I løbet af 2006 vendte mange liberianere tilbage efter afslutningen af den 14 år lange borgerkrig.
MSF’s hidtidige lejr-baserede indsats blev erstattet af mere permanente programmer i hovedstaden
og rundt om i landet.
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Mozambique
16 procent af befolkningen i Mozambique er hiv-smittet. MSF forebygger og giver livsforlængende
behandling til smittede. MSF bekæmper også kolera i landet.
Niger
MSF startede en række ernæringsprogrammer for børn under tørken i 2005. Dette arbejde fortsatte
gennem 2006.
Uganda
MSF yder sundhedshjælp i lejre i landets urolige nordlige del. Desuden bekæmper MSF hiv/aids,
malaria, meningitis og kolera.
MSF arbejder desuden i: Armenien, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burma (Myanmar),
Burundi, Cambodja, Cameroun, Congo Brazzaville, Ecuador, Elfenbenskysten, Gaza, Georgien,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Kenya, Kina,
Kirgisistan, Laos, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Nepal, Nigeria,
Pakistan, Palæstinensiske områder, Peru, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sydafrika,
Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Usbekistan, Vestbredden, Zambia og Zimbabwe.
Læger uden Grænsers aktiviteter i Danmark
MSF i Danmark oplevede i 2005 en eksplosiv vækst i indtægterne på grund af tsunami-katastrofen.
For at kunnne håndterer denne vækst forsvarligt samt sikre en forsat kontrolleret fremgang valgte
organisationen at konsolidere sig i 2006. Konsolideringen har især omfattet ekstra investeringer i
strategiske vækstområder som bl.a. donor-håndtering, personaleopnormeringer og forskellige
fundraisinginitiativer.
2006 var ikke på samme måde som 2005 præget af de store mediedækkede kriser. Derfor faldt de
samlede indtægter med 14% fra 85.200.975 kr. i 2005 til 72.901.741 i 2006. Samtidig betød
konsolideringen af kontoret at udgifterne til kontorets personale-, rekrutterings-, administrations- og
indsamlingsomkostninger steg med 33% fra 16.718.476 kr. i 2005 til 22.355.649 kr. i 2006. I 2006
udgjorde disse udgifter godt 30 procent af indtægterne. Dette tal indeholder udgifter i forbindelse
med udsendelse af danske frivillige til hjælpearbejdet samt til projektstyring, der i 2006 beløb sig til
4.037.825 kr., sammenlignet med 3.389.187 kr. i 2005. Fratrækker man dette beløb, udgør
udgifterne til administration og fundraising 25 % af indtægterne i 2006.
Personale
Som en vigtig del af konsolideringen blev den interne database til håndtering af Læger uden
Grænsers donorer opprioriteret, ved at der i februar 2006 blev ansat en fuldtids Donorbase Manager.
For at intentsivere indsatsen på fundrasingområdet, blev der i marts 2006 ansat en deltidstids
Institutional Fundraiser og en deltids Corporate Fundraiser, der sammenlagt udgør én
fuldstidsstilling. Som et led i den øgede decentralisering af ansvars- og arbejdersområderne inden for
den internationale organisation, ansatte Læger uden Grænser i november 2006 en såkaldt IRP
Coordinator med ansvar for at udarbejde samarbejdsaftaler med de operationelle centre, samt at
udarbejde og administrere danske kontrakter til danske udsendte.
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De ovennævnte nyansættelser på kontoret, samt et øget antal projektansættelser, førte til en betydelig
stigning i de samlede personaleomkostninger, der i 2006 beløb sig til 5.574.262 kr. (der bl.a.
omfatter 17 hel- og deltidsfastansatte ved udgangen af 2006). Det svarer til ca. 34% mere end de
4.174.572 kr. der udgjorde personaleomkostningerne i 2005 (der omfattede 15 hel- og
deltidsfastansatte ved udgangen af 2005).
Læger uden Grænsers informationschef tog i juli 2006 tolv måneders orlov for at arbejde som
landechef i Zimbabwe, og en vikar for informationschefen startede derfor en 12 måneders ansættelse
i august 2006.
I 2006 udgjorde løn og pension til direktøren 542.931 kr. Direktørens eneste personalegode er en
beskattet mobiltelefon, betalt af MSF-Danmark.
Administration
Administrationsomkostninger for Læger uden Grænsers kontor i Danmark voksede med 25,6% fra
2.293.520 kr. i 2005 til 2.881.440 kr. i 2006. Derudover bidrog det danske kontor med en del af
omkostningerne til Læger uden Grænsers internationale kontor i Geneve, et beløb på 237.228 kr. i
2006 mod 220.523 kr. i 2005. Yderligere 411.197 kr. blev givet til Læger uden Grænsers DNDi
projekt (’Drugs for Neglected Diseases’ initiative’) i 2006, ned fra 498.561 i 2005. DNDi projektet
forsker i nye medicinske præparater til de oversete sygdomme som malaria og Chagas disease (se
evt. www.dndi.org). Herudover er det danske kontor nu begyndt at yde bidrag til MSF’s Accessprojekt i 2006, kr. 215.318. 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.
Kontoret er igen i 2006 blevet støttet af IMA-Data med forskelligt kontorudstyr, hvilket har sikret
store besparelser på papir, skrivbare dvd/cd’er og toner. Ligeledes har rengøringsfirmaet Rent frem
til 31.08.2006 fortsat deres sponsorat med rengøring af kontor i København.
Rekruttering og Human Ressources
I 2006 var der i alt 46 nye udsendelser fra MSF-Danmark til felten. Dette er et lille fald i forhold til
2005 med 49 nye udsendelser. Årsagen til faldet skal ses i lyset af ,at de 3 måneder af 2006 var
påvirket af krisen omkring tegningerne af Profeten Muhammed. 8 (17 %) af de udsendte var udsendt
som koordinatorer; 24 (52 %) var udsendt for første gang.
Der har i 2006 været en stigning i antal førstegangs-udsendte. Dette skyldes en succesfuld
kombineret rekrutterings- og fundraisingkampagne, der resulterede i klar stigning i antallet af nye
ansøgere. Samtidigt lykkedes det at få oplyst om behovet for en bred vifte af faglige profiler til vores
internationale arbejde. 58% af de, der gennemførte en fuld optagelsesprocedure, havde derfor en
anden baggrund end den sundhedsfaglige, hvilket er en stigning på 10% i forhold til 2005 .
MSF-Danmarks optagelsesproceure for udsendelse blev i 2006 udviddet så, den i dag er sammensat
af et struktureret interview øjeblikkeligt efterfulgt af en individuel øvelse samt en seperat assessmentdag (2 gruppeøvelser med andre kandidater og 1 individuel øvelse) med evaluering fra flere
observatører. Den nye udvidede optagelsesprocedure er udviklet af MSF-Danmark i samarbejde med
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MSF-kontorerne i Sverige, Norge, Belgien, Luxembourg,Tyskland, Østrig, Schweitz, Italien og
Hong Kong.
80 % af dem, der gennemførte en fuld optagelsesprocedure (interview, to gruppeøvelser, to
individueløvelser), blev i 2006 vurderet ”egnede” til udsendelse med organisationen.
I oktober 2006 blev der igen afholdt PPD-kursus (internationalt forberedelseskursus) på Borrevejle
Centret med deltagelse af nye MSF-frivillige fra flere lande.
I 2006 har HR-afdelingen målrettet fremmet den internationale decentraliseringsproces af HRadministrationen for udsendte, således at MSF-Danmark fra marts 2007 selv vil have en stor del af
det ansættelsesmæssige ansvar for danskere udsendt internationalt.
Personal Support-netværket, der har 14 aktive medlemmer, har gennem 2006 haft systematisk og
jævnlig kontakt til de udsendte der er vendt hjem. Gruppen har derudover mødtes for at følge op på
sit arbejde og procedurer og har endvidere modtaget undervisning i samtaleteknik. Alle hjemkomne
udsendte har også været gennem den obligatoriske debriefing med MSF-Danmarks krisepsykolog.
Indsamling af private midler/fundraising
De samlede indtægter fra private bidragydere til Læger uden Grænser (MSF) i Danmark var i 2006
47.942.153. kr. Det er et fald i forhold til 2005, hvor de private indtægter udgjorde 65.878.511 kr.
Der er flere årsager til dette fald. Dels var 2005 året med de massive indtægter på grund af
Tsunamien; MSF Danmark modtog 15.047.872 kr. i den forbindelse. Dels var der kun få arvesager,
der kom til udbetaling og endelig fik vi ikke så mange spontane donationer fordi, der i 2006 var
mindre fokus på behov for nødhjælpsarbejde. Der var ikke nogen store TV-dækkede katastrofer som
Tsunamien og der var heller ikke nogen offentlige events i relation til nødhjælp – for eksempel TVshows.
Indtægterne fra virksomheder er i 2006 faldet fra 7.950.834 kr. til 4.361.113 kr. – (forklaringen her
er ligeledes, at en del af de ekstraordinært store indtægter i 2005 kom fra virksomheder og i
forbindelse med Tsunamien). De spontane bidrag er ligeledes faldet fra 4.974.577 kr. i 2005 til
2.302.242 kr. i 2006. Arveindtægterne er som nævnt tidligere også faldet fra 6.671.217 kr. til
2.003.296 kr., dog ses der en væsentlig stigning igen i 2007, hvor der indtil den 15. maj 2007 er
indgået over 10 mio. kr. i arveindtægter.
Indsamlingsaktiviteterne i 2006 har været baseret på de traditionelle metoder i forhold til
eksisterende donorer og rekruttering af nye donorer.
Kampagnerne præ- og realtestes løbende for at optimere effekten. Til trods for et dårligere
overordnet resultat af privatindsamlede midler, har vi i 2006 haft de hidtil bedste resultater af
kampagner rettet mod nye donorer.
Da der ikke har været fokus på behovet for nødhjælp fra landsdækkende medier, har Læger uden
Grænser fundet det nødvendigt selv at finansiere aktiviteter, der gør potentielle donorer
opmærksomme på det enorme behov. Samtidig har vi set effekten af kampagneværktøjerne og derfor
i dette år fundet det relevant at øge investeringerne på dette område.
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Bevillinger fra Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets udbetalinger til Læger uden Grænser udgjorde i 2006 kr. 16.956.000.
Udenrigsministeriet udbetalte i 2006 penge til humanitær nødhjælp i fire projektlande samt til
udsendelse af danske frivillige til Læger uden Grænsers internationale projekter.
Følgende projekter har således modtaget midler fra Udenrigsministeriet i 2006:
Land: DR Congo
Titel: Primære sundhedsindsatser i Danmark
Mål: Reducere mortaliteten som følge af epedimier, naturkatastrofer og krigshandlinger i hele DR
Congo. Yde medicinsk og psykosocial bistand til ofre for seksuel vold i Kisangani.
Bevilling fra UM: 4.200.000 kroner
Projektperiode: 01.01.2006 – 31.12.2006
Land: DR Congo
Titel: Kirurgisk og medicinsk nødhjælp til befolkningen i og omkring Bunia/Ituri.
Mål: Forbedre adgang til medicinske og kirurgiske sundhedsydelser for sårbare grupper i og
omkring Bunia. Drift af Bon Marché hospitalet, referencehospital i Bunia, med serviceydelser
indenfor både akut og planlagt kirurgi samt medicinske konsultationer. Projektet omfatter også drift
af mobilklinikker i udkanten af Bunia
Bevilling fra UM: 3.00.000 kroner (1.500.000 kr. udbetalt i 2005 og 1.500.00 i 2006)
Projektperiode: 01.08.05 - 31.06.06
Land: Niger
Titel: Ernæringsprojekt i Maradi regionen, Niger
Mål: Identificere og behandle børn under 5 år, der er diagnostiseret med akut eller moderat
underernæring og monitorere den generelle ernæringsmæssige situation. Respondere på epidemier og
sanitære kriser.
Bevilling fra UM: 4.000.000 kr.
Projektperiode: 01.07.2006 – 30.11.2006
Land: Sudan, Darfur
Titel: Medicinsk nødhjælp til fastboende og internt fordrevne i der nordlige Darfur.
Mål: Mindske morbiditeten og mortaliteten blandt fordrevne og fastboende i det nordlige Darfur
gennem adækvate sundhedsydelser.
Bevilling fra UM: 4.000.000 kroner
Projektperiode: 01.08.05 - 31.06.06 > er dette de korrekte datoer?
Land: Liberia, Monrovia.
Titel: Genopbygning af sundhedsstrukturen i Monrovia, Liberia.
Mål: Nedsætte mortalitet og morbiditet blandt Monrovias specielt sårbare indbyggere og interne
flygtninge. Støtte genopbygningen af sundhedsaktiviteter på Redemption hospitalet i Monrovia.
Bevilling fra UM: 2.000.000 kroner
Projektperiode: 01.04.2006 - 31.03.07
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Udsendelse af danske nødhjælpspersonale.
Titel: Udsendelse af nødhjælpspersonale i forbindelse med aktiviteter udført af Læger uden Grænser.
Mål: Udsendelse af danske frivillige til Læger uden Grænsers internationale projekter, samt
aktiviteter i Danmark forbundet med rekruttering, uddannelse og administration af danske frivillige.
Bevilling fra UM: 4.076.058 kroner, hvoraf 2.820.000 blev modtaget i 2005 og kr. 1.256.000 i
2006
Projektperiode: 01.09.05 - 31.12.06
Oplysningsarbejde
Fraværet af store kriser som Tsunamien og jordskælvet i Pakistan (begge i 2005) er naturligvis
positivt. Det førte til gengæld til en markant lavere mediedækning i 2006 i forhold til 2005. Særlig
markant var nedgangen for radio/tv, da MSFs optælling for disse medier kun dækker deciderede
nyhedsudsendelser.
I 2006 blev MSF’s arbejde omtalt 1.062 gange i den trykte danske nyheds- og fagpresse. Dette er et
fald i forhold til 2005 hvor tallet var 1.882, men svarer til niveauet fra 2004 hvor MSF nævntes
1.031 gange.
Omtalen af MSF i de landsdækkende elektroniske medier (tv og radio) faldt kraftigt i forhold til
2005. I 2006 blev MSF nævnt i 34 radioindslag og 11 TV indslag (tallene for 2005 var hhv. 131 og
61).
Ingen store emner, der involverede MSF fik massiv mediedækning i 2006. Blandt de, der dækkedes
noget var følgerne af jordskælvet i Pakistan i oktober 2005, sult i Niger og konflikten i DR-Congo.
Dækning af MSF-udsendte under avisernes navnestof bidrager til en jævn dækning året rundt.
Der var i 2006 fortsat mange besøgende på organisationens hjemmeside. På trods af visse
usikkerhedsfaktorer, og korrigeret for bølgetoppe ved større katastrofer, stiger antallet af hits på
msf.dk jævnt. De mange besøgende skyldes en fortsat målrettet prioritering af hjemmesidens
nyhedsdel. Et fortsat stort antal abonnementer på MSF månedlige elektroniske nyhedsbrev afspejlede
også en stor interesse for organisationens elektroniske kommunikation.
I 2006 tog MSF de første alvorlige skridt til etableringen af en helt ny hjemmeside med nyt design og
stærkt redigeret indhold. Siden lanceres i løbet af 2007.
Lobbyvirksomhed
I 2006 kom konflikten i Darfur for alvor på mediernes dagsorden. Læger uden Grænsers mangeårige
indsats for at sætte Darfur på dagsordenen indtil da har sandsynligvis været medvirkende til dette.
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Bestyrelse og medlemskab
Læger uden Grænsers bestyrelse modtager ikke vederlag for sit arbejde. Bestyrelsesformanden har
dog en mobiltelefon stillet til rådighed og betalt af MSF. Bestyrelsesmøder afholdes månedligt, og
der afholdes minimum to åbne bestyrelsesmøder per bestyrelsesår med deltagelse af interesserede i
MSFs netværk, frivillige såvel som ansatte.
FLUGS (MSFs netværksgruppe af frivillige) har igen i 2006 spillet en aktiv rolle ved afholdelse af
og deltagelse i diverse arrangementer som for eksempel sommerens løb i København foruden en
stand på Skanderborg festivalen i august 2006 i samarbejde med Provinsgruppen (frivillige i Århusområdet). FLUGS har desuden ydet bistand til kontoret i forbindelse med den årlige
generalforsamling i september og med fokusskabende aktiviteter som deltagelse i den københavnske
kulturnat i oktober.
Forventninger til det nye år
I 2007 vil MSF-Danmark fortsætte indsatsen med at konsolidere arbejdsgangene på kontoret.
Endvidere vil MSF-Danmark arbejde med problemerne med seksuel vold i u-landene, et område som
stadig hører blandt de oversete. Desuden vil der blive fulgt op på Danmarks AIDS politik, ligesom
der vil blive sat fokus på børn og underernæring i de lande og områder, hvor MSF arbejder.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Læger uden Grænsers tidligere informationschef, Michael Gylling Nielsen overtog den 15. marts
2007 posten som direktør fra Philip Clarke, der fratrådte efter eget ønske.

16

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 fundatsen.
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.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen 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.
Udsendelse af frivillige og bidrag til projektstyring
I denne post indgår udgifter til udsendelse af frivillige projektmedarbejdere, herunder særligt udgifter
til rejser og ophold.
Administrationsomkostninger
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.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til PR aktiviteter og kampagneomkostninger.
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

Indretning af lejede lokaler
Inventar

5 år
4 år

Scrapværdi

0
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.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt inventar. 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.
Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for
værdifald. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og
nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Værdipapirer
Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået
dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.
Varebeholdninger
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Varebeholdninger 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.
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.
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.
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Resultatopgørelse

Indtægter
Bidrag/donationer m.v.
Bidrag fra MSF-Belgien
Renteindtægter - netto

Omkostninger
Personaleomkostninger
Udsendelse af danske frivillige og bidrag til projektstyring
Administrationsomkostninger
Øvrige omkostninger
1,2 Afskrivning på inventar og indretning af lejede lokaler

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat før uddelinger

Der anvendes således:
Uddelinger
Regulering af tidligere års hensættelser
Hensat til senere uddeling
Overført til disponibel kapital

2006
66.779.958
5.925.619
196.164
72.901.741

2005
84.964.464
0
236.512
85.200.975

5.574.262
4.037.825
3.745.183
8.871.235
127.144
22.355.649

4.174.572
3.389.187
3.012.604
6.010.178
131.935
16.718.476

50.546.092
0
50.546.092

68.482.499
0
68.482.499

60.814.657
-25.151.315
14.882.750
0
50.546.092

53.973.671
-10.269.582
24.778.410
0
68.482.499
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Balance pr. 31. december

Noter Aktiver
Aktiver tilhørende fondskapitalen:
Obligationsbeholdning
Bankindestående

Disponible aktiver:
1 Inventar
2 Indretning af lejede lokaler
Lagerbeholdning
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

Aktiver i alt

Passiver
Kortfristet gæld:
Kreditorer
Anden gæld
Hensættelser:
Hensat til senere uddeling
Kapital:
3 Fondskapital
4 Disponibel kapital

Passiver i alt

2006

2005

254.344
55
254.399

263.437
55
263.492

94.761
186.381
145.169
1.850.828
31.758.574
34.035.713

93.149
253.617
235.368
544.619
39.386.102
40.512.855

34.290.112

40.776.346

754.530
7.834.403
8.588.933

972.638
3.824.871
4.797.509

25.446.780

35.715.346

254.399
0
254.399

263.492
0
263.492

34.290.112

40.776.347
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Noter

1 Inventar

Kostpris 1. januar
Årets anskaffelser
Årets afgang
Kostpris 31. december

2006
461.048
59.694
0
520.742

2005
433.728
27.320
0
461.048

Afskrivninger 1. januar
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang
Årets afskrivninger
Afskrivning 31. december

367.899
0
58.082
425.981

304.661
0
63.238
367.899

94.761

93.148

Kostpris 1. januar
Årets anskaffelser
Årets afgang
Kostpris 31. december

343.483
1.826
0
345.309

105.845
237.638
0
343.483

Afskrivninger 1. januar
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang
Årets afskrivninger
Afskrivning 31. december

89.866
0
69.062
158.928

21.169
0
68.697
89.866

Regnskabsmæssig værdi

186.381

253.618

263.492
-9.093
254.399

266.090
-2.598
263.492

0
0
0

0
0
0

542.931
3.000

520.788
3.000

Regnskabsmæssig værdi
2 Indretning af lejede lokaler

3 Fondskapital

Saldo 1. januar
Kursregulering af værdipapirer

4 Disponibel kapital

Saldo 1. januar
Overført fra resultatopgørelsen

Direktionslønninger incl. pension (Direktør Philip Clarke)
Bestyrelsesvederlag (Mobiltelefon)
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Specifikationer
Bidrag/donationer m.v.
Monrovia IV, Liberia (DANIDA)
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Ubrugte bevillinger returneret til DANIDA
Congo (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA)
Liberia (DANIDA)
Darfur, Sudan (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Niger (DANIDA)
Private bidrag
Undervisningsministeriet
Biblioteksstyrelsen, distributionstilskud
Økonomistyrelsen, jf. Tips- og lottolovens §6 H, stk. 1,1
Økonomistyrelsen, jf. Tips- og lottolovens §12 stk. 3
Økonomistyrelsen, Tilskud til almennyttige konkrete formål efter
tips- og lottoloven
Øvrige
Salg af bøger, CD’er, julekort m.v.
374.418
Køb af bøger, CD’er, julekort m.v.
296.577

Renteindtægter - netto
Bank- og girokonti
Afkast fra Investeringsforeninger
Diverse

2006

1.256.000
2.000.000
4.000.000
4.200.000
4.000.000
47.942.153
0
228.680
1.509.187
21.034

2005
1.900.000
954.466
-220.576
3.800.000
1.500.000
3.000.000
4.000.000
2.820.000
0
0
0
0
65.878.512
200.000
0
895.871
13.092

80.000
0
77.841
66.779.958

0
50.000
173.099
84.964.464

185.108
11.042
14
196.164

223.241
12.990
281
236.512

-34.937
1.500.000
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Specifikationer

Administrationsomkostninger
Leje af lokaler
Kontorhold inkl. småanskaffelser og bladhold
Andel af omkostninger til udenlandsk kontor
Andel af omkostninger til "Drugs for neglected diseases" (DNDi)
Andel af omkostninger til "Access Campaign"
Telefon, fax og internetforbindelse
Porto
Revision, regnskabsmæssig assistance samt bogføring - inkl. reg.
tidligere år og projekterklæringer
Repræsentation
Omk. Ifbm møder mv.
Forsikring
Tab på tilgodehavender
Uddannelse og kurser
Ekstraordinære omkostninger ifbm flytning til nye lokaler
Bankomkostninger
Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger
PR-aktiviteter (newsletter)
Konsulenthonorar
Rejseomkostninger
Kampagneomkostninger (ekskl. porto m.v.)

591.669
524.176
237.228
411.197
215.318
157.709
100.124

545.020
439.503
220.523
498.561
0
145.948
67.397

396.830
71.353
7.881
72.642
4.682
141.235
893
336.525
475.721
3.745.183

487.937
42.785
11.480
35.659
0
57.387
887
279.387
180.130
3.012.604

3.237.229
956.017
456.300
4.221.689
8.871.235

2.349.024
1.321.290
296.578
2.043.286
6.010.178
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Specifikationer

*

*
*

*
*
*

*

Uddelinger
Afghanistan
Angola
Angola, Malaria
Angola, Marburg
Armenien
Belgien, adgang til sundhedshjælp for asylsøgere
Brasilien
Burundi
Cambodia
Colombia
Colombia
Congo
Congo
Congo (DANIDA)
Darfur, Sudan (DANIDA)
Darfur, Sudan (DANIDA)
Den Centralafrikanske Republik
DM i indsamling 2005; Aidsramte børn i Malawi
Elfenbenskysten
Etiopien
Gadebørn i Burkina Faso (MSF-L)
Guatemala (MSF-E)
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Bissau, Cholera
Haiti
Haiti, Cite Soleil
Indien
Indien, oversvømmelse
Indien, Tsunami
Indonesien
Indonesien, Mæslingekampagne
Indonesien, Tsunami
Irak (MSF-H)
Italien, Illegale invandrere
Kenya (Heraf 1.621.522 til "Børn i Afrika")
Kenya, Aids projekter
Kina
Libanon
Liberia
Libyen
Malawi
Malawi; Aidsramte børn
Malaysia
Mali Trachoma (MSF-L)

2006
833
1.542.943
0
0
393.010
0
1.943
1.425.707
860.310
443.159
0
0
4.067.937
2.462.176
5.000.000
1.477.552
322.957
1.300.879
869.463
540.911
85.000
250
325.232
0
0
1.709.453
0
243.352
0
0
718.923
1.894.246
500
0
2.857.201
0
216.521
14.735
685.949
73.058
620.513
263.600
149.118
0

2005
19.472
2.263.006
0
77.380
628.007
977.042
413.250
1.195.404
2.006.551
239.666
151.639
797.083
3.307.340
2.502.887
500.000
0
0
752.269
1.258.159
167.688
0
0
1.013.549
118
347.004
524.221
621.134
34.276
57.922
427.523
126.165
185.138
6.274.287
8.140
634.273
701.419
113.541
225.775
0
1.512.370
0
1.378.634
332.969
197.397
70.000

25

Specifikationer
Mauritanien
* Mauritanien, Cholera
* Mauritanien, Ernæring
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Niger
* Niger, Ernæring
Pakistan
* Pakistan, jordskælv
Pakistan, jordskælv
Peru
Philipinerne
Rusland (herunder gadebørn)
Rwanda
Serbien
Sierra Leone (heraf 100.558 til "Malaria")
Somalia
Sudan
Sudan, Darfur provinsen
* Sudan, Darfur provinsen
* Sudan, Ernæring
Sudan, Meningitis
Sverige, adgang til sundhedshjælp for asylsøgere
Syd Sudan
Sydafrika
Sydafrika (HIV/AIDS); Khayelitsa
Sydafrika (HIV/AIDS); Khayelitsa (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Tchad, Darfur provinsen
Tchad, Malaria
Thailand
Thailand, Tsunami
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) 2003
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) 2004
Uganda (heraf 25.000 til børn i Uganda)
Zimbabwe; Aids (MSF-L)
Direct subsidy

5.263
0
0
0
1.900.000
875.276
27.241
17.124
0
303.909
0
1.735.588
5.696
1.504.682
350.076
0
970.585
726.797
563
724.451
671.269
0
6.533.543
0
0
0
0
2.018.044
498.179
2.000
3.436.136
3.000.000
3.200.000
15.684
0
1.399.120
0
0
0
26.000
300.000
60.814.657

* Aføremærkede Tsunami-midler

442.524
395.887
236.353
1.096.086
0
0
0
0
152.621
177.858
746.588
273.773
2.494.382
0
448.650
114
845.785
984.718
67.070
3.532.240
217.461
927.781
815.856
36.173
100.494
6.500
172.395
800
226.683
0
0
0
0
265.242
1.711.934
175.916
169.470
2.646.425
2.563.194
0
0
0
53.973.671
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Specifikationer
Hensat til senere uddeling/tilbagebetaling til DANIDA
Congo (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Darfur, Sudan (DANIDA)
Darfur, Sudan (DANIDA)
DM i indsamling 2005; Aidsramte børn i Malawi
DR Congo
DR Congo (DANIDA)
Gadebørn i Burkina Faso (MSF-L)
Guatemala (MSF-E)
Indonesien, Tsunami
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Niger (DANIDA)
Pakistan, jordskælv
Pakistan, jordskælv (aføremærkede tsunami-midler)
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) 2005

2006

2005

0
1.500.000
2.522.448
200.000
79.578
0
4.200.000
0
0
0
0
1.124.724
4.000.000
0
0
0
0
0
1.256.000
14.882.750

3.800.000
1.500.000
0
0
2.006.447
1.417.475
0
75.000
250
1.794.394
1.900.000
0
0
1.504.682
5.696
954.466
3.000.000
4.000.000
2.820.000
24.778.410

25.151.315

10.269.582

Regulering af tidligere års hensættelser:
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Specifikationer
Hensættelsen pr. 31. december specificeres således:
Congo (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Darfur, Sudan
Darfur, Sudan (DANIDA)
Darfur, Sudan (DANIDA)
DM i indsamling 2005; Aidsramte børn i Malawi
DR Congo
DR Congo (DANIDA)
Gadebørn i Burkina Faso (MSF-L)
Guatemala (MSF-E)
Indonesien, Tsunami
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Niger (DANIDA)
Pakistan, jordskælv
Pakistan, jordskælv (aføremærkede tsunami-midler)
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) 2005

3.800.000
3.000.000
0
200.000
0
2.522.448
864.724
0
4.200.000
0
0
0
0
1.124.724
4.000.000
0
0
858.884
0
800.000
4.076.000
25.446.780

3.800.000
1.500.000
2.497.113
0
5.000.000
0
2.006.447
1.417.475
0
75.000
250
1.893.663
1.900.000
0
0
1.504.682
5.696
4.295.020
3.000.000
4.000.000
2.820.000
35.715.346
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Skattemæssige specifikationer
Opgørelse af skattepligtig indkomst
Årets resultat før skat
Regnskabsmæssige afskrivninger
Skattemæssige afskrivninger
+ Repræsentation, 75%

2006
50.546.092
127.144
0
53.515
50.726.751
-25.000
50.701.751

2005
68.482.499
131.935
0
32.089
68.646.523
-25.000
68.621.523

60.814.657

53.973.671

Konsolideringsfradrag
Bundfradrag
Skattefri del af aktieudbytte, 34% af kr. 0
Hensættelse til konkrete almennyttige/almenvelgørende formål
Fradrag for uddelinger

-1.179.434
59.635.223
15.203.664
-25.000
0
0
74.813.887

53.973.671
13.493.418
-25.000
0
1.179.434
68.621.523

Maksimalt fradrag for uddelinger
Skattepligtig indkomst

50.701.751
0

68.621.523
0

1.179.434
-1.179.434
0
0

1.179.434
0
0
1.179.434

443.011
59.694
0
502.705
0
502.705

415.691
27.320
0
443.011
0
443.011

343.483
1.826
0
345.309
0
345.309

105.845
237.638
0
343.483
0
343.483

Bundfradrag
Øvrig nettoindkomst
Uddelt til almennyttige formål
Anvendt af tidligere års hensættelser til konkretealmennyttige/almenvelgørende formål

Hensættelser til almenvelgørende/almennyttige formål
Hensat 2005
Anvendt 2006
Hensat 2006

Inventar
Saldo 1. januar 2006
Årets tilgang
Årets afgang
Afskrivning
Saldo 31. December 2006

Indretning lejede lokaler
Saldo 1. januar 2006
Årets tilgang
Årets afgang
Afskrivning
Saldo 31. December 2006
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Skattemæssige specifikationer
Personaleomkostninger
A-indkomst med tillæg af pension og ATP (inkl. kørselsgodtgørelse
- 2006: kr. 8.376)
Lønrefusion
Regulering af feriepengehensættelse
Viderefaktureret løn samt kørsel
Lønfordeling
Personaleomkostninger

Lønafstemning
A-indkomst tillagt pension og ATP og kørselsgodtgørelse m.v.
Kørselsgodtgørelse
Sociale ydelser
Skyldig løn, Mette Fryland
Pension, firma samt medarbejderandel
A-indkomst

Tilgodehavender
Udlæg vedrørende Expat 2005
MSF - Spanien
MSF - Schweiz
MSF - Sverige
MSF - Norge
Periodiserede renter
Tilgodehavende, bogsalg og julekort
Deposita
Øvrige

Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
Skyldige feriepenge - beskattet
Skyldige renter m.v. til Danida
MSF-Austria
MSF - Belgien
MSF - Italien
MSF - Holland
MSF - Luxemborg
MSF - Frankrig
MSF - International office
Skyldig moms
A-skat m.v.

2006

2005

6.066.926
-70.499
256.158
-40.781
-740.240
102.698
5.574.262

4.586.343
0
120.364
-10.774
-630.394
109.033
4.174.572

6.066.926
-8.376
-48.340
0
-642.697
5.367.514

4.586.343
-10.939
-35.560
-9.638
-433.978
4.096.228

1.072.709
50.560
50.400
29.582
1.065
34.246
-931
227.300
385.897
1.850.828

151.658
8.907
23.784
-6.344
-25.183
11.397
32.564
227.300
120.536
544.619

727.587
0
967.491
5.965
5.771.560
6.844
27.911
289.715
8.683
4.712
11.594
12.341
7.834.403

471.429
462
578.526
0
2.028.111
0
520.830
96.924
0
-2.975
8.898
122.664
3.824.870
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TAK TIL...
Tak til virksomheder, foreninger og institutioner, der i 2006 har bidraget med 10.000 kr. eller
derover.
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Advokaterne i Ny Vestergade 1
Advokatkontorerne
Annaheim A/S
Arkitema K/S
Atradius
Babcock & Wilcox Vølund ApS
BASF Coatings Services
Basson Baby ApS
Biq ApS
Boman Kommunikation ApS A/S
Borgens Forlag
BUPL Nordsjælland
Byggecentrum
Børne- og ungdomspsykiater Søren
Hertz
Calligraphen Danmark ApS
Capio Diagnostik A/S
Catinét A/S
Christians Kirke
Choice Hotels Denmark A/S
Combinvest Århus A/S
Contour Design Danmark A/S
Dahl & Holmegaard Anno 2006 A/S
Dahlberg Assurance Brokers A/S
Danida
Dansk Standard
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tegnefilm Kompagni
Danske Bioanalytikere
Den Danske Frimurerorden
Domnick Hunter Skandinavien A/S
Dyrehaven Rotary Klub
Embacco Lighting ApS
Entreprenør Henning Nørgaard
FAAF – Fraktionen af
AfdelingsFysioterapeuter
FADL Århus Kredsforening
Farremosen Invest A/S
Fog INK ApS
Galleri og dukkemuseum
Garnison Sogns Menighedspleje
Gunnar Jørgensens Skole
Graae, Armgaard & Bangsbo
Photography ApS
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Gårdejer Hans Peter Andersen
Herning Shipping A/S
HK’s Personaleklub for provinsen
HSH Nordbank AG
Haarup Maskinfabrik A/S
I.P. Cons ApS
iPerformance
I/S Kählers Ejendomme
Ignaz Consulting ApS
Innovation & Co. A/S
Jew Holding ApS
Juelsminde Rotary Klub
K Holscher Industriel Design A/S
Klartekst ApS
Kommunikationshuset SP3 A/S
Kompagniet af 1991 A/S
KVUC
Life Spice Production ApS
Lims Konsulenter ApS
Linco Food Systems A/S
Lion’s Club Søborg
Ludvigsen & Co A/S
Lundorf og Langkjær ApS
Læge Eddie Nielsen
Lægerne Ahlgade 23
Mariendals Sogns Menighedspleje
Miss Africa Danmark
NCC
Netmester A/S
Næstved Y’s Men’s Club
OK-Hjemmet Jelling Have
Orbicon A/S
Ordrup Kirke
Pilgrim
Polaris Management A/S
Potagua Kapital A/S
Prima Vista ApS
Reerslev Kirkekasse
Riemann & Co. A/S
Ringkøbing Rotary klub A/S
Saint Tropez af 1993 A/S
SAJ ApS
SatsButikken ApS
Skanderborg Festivalklub FØLA
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Skovex
Sparta Atletik & Motion
Sur-Tech A/S
Syntase A/S
System Cleaners A/S
TDC A/S
Telit - Tele ApS
Ticket to Heaven
Tips/Lottomidler
Topdanmark Forsikring A/S

•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikfunktionærernes Fagforening
Tranberg Marketing
Rekommandation ApS
U-lands- og Genbrugsbutikken
Unite Consult ApS
Unwire ApS
Viborg Soroptimistklub
Vækstcenteret
Aalund Business Research A/S
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Fonde
Tak til fonde, der har støttet Læger uden Grænser i 2006:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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23/9 1909 Fonden
A.P. Jessen Fonden
ANT-fonden
Asta og Jul. P Justesens Fond
Augustinus Fonden
BHJ-Gruppens Fond
Columbus-Fonden
Dagmar Andreasens Familiefond
Den Berlingske Fond
Det Arnstedtske Familiefond
Det Obelske Familiefond
Dir. Lund og Hustrus Vilhemine
Bugge’s Legat
Direktør Henry Jørgensen og
Hustrus Fond
Direktør J.P.A Espersen og Hustrus
Fond
Direktør Jacob Madsens og Hustru
Olga Madsens Fond
Direktør Otto og Sigrid Andersens
Legat
Dr. Thorvald Madsens Legat
Ellen og Carl Tafdrups Mindelegat
Ellen Hørup's Fond
Ernst E.H.Ravns Legat
Eyvind R. Witte og Hustrus Legat
Fabrikant Chas. Otzen's Fond
Fabrikant Kaj Nielsen og Hustrus
Fond
Fabrikant Mads Clausens fond
Fabriksejer Dreyer Myhrwold og
Hustrus Legat
Familiefonden af den 1. Oktober
1975
Flemming Hansen Familiefond
Fonden af 17.12 1981
Fonden af 20. Juni 1979
Fonden af 20. December
Fonden af 8. Juli 1983
Frantz Hoffmanns Mindelegat
Frederik og Emma Kraghs
Mindefond
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Fru Sophie Nielsens Minde
Fru Karen M. Torp-Pedersen m.fl.
Fond
Georg og Johanne Harders Legat
Gerda Laustsens Fond
Grosserer A. Collstrop og Søns
Mindelegat
Grosserer Christian Berg og
Hustrus Legat
H Bundes Fond
Henry Donsruds Fond
Ida og J. Rindom's Fond
IHI Children Foundation
Jubilæumsfonden for Grundfos A/S
K.C. Nielsens Fond
Knud Wiedemann og hustru, født
Vogts Familielegat
Komtesse Elisabeth DanneskioldSamsøes Legat
Kong Frederik og Dronning Ingrids
humanitære Fond
Konsul, grosserer Osvald
Christensens Mindefond
Lippmann Fonden
Margrethe og Johs. F. La Cours
Fond
Marie Helene Andersens Fond
Medarbejdernes Honorarfond i
Novo Gruppen
Møllerens Fond
Murermester Nicolai A. Olsen og
Hustrus Mindelegat
Nordea Danmark-fonden
Novo Nordisk Fonden
OK-Fonden
Oticon Fonden
Overretssagf. Ludvig Schwensen og
hustrus Mindelegat
Paula Fanny Johanne & Bertrand
Olsens Legat
Ragnhild Bruun’s Fond
Rigmor Nielsens Fond
Rockwool Fonden

34

•
•
•
•
•
•
•
•

Rodox Fonden
Sct. Georgs Gildet i Kongens
Lyngby
Snedkermester Axel Wichmann og
Frues Fond
The John and Birthe Meyer
Foundation
Tømmerhandler Johannes Fogs
Fond
Vinhandler Jørgen Dreyer og
Hustrus Legat
Vinhandler N.O. Andersens Legat
Aase og Ejnar Danielsens Fond

