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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 14. og 15. mars 

Årsregnskap 2019 

Vedlegg 

• Årsregnskap 2019 med noter 

• Revisors beretning årsregnskap 2019 

 

Attac gikk i 2019 med 11 017 kroner i underskudd. Opprinnelig var det budsjettert med et 

underskudd på 13 348 kroner, og overskuddet skyldes primært at inntektene fra 

momskompensasjonsordningen var høyere enn forventet, samt en tilbakebetaling fra et 

nedlagt lokallag.   

 

Attac har lite rom for ekstraordinære utgifter og jobber stadig med å sikre at den økonomiske 

bæreevnen i organisasjonen har et langsiktig perspektiv. Rammeavtalen med Norad ble 

utvidet med et år ut 2020 og søknad for ny avtale vil bli sendt inn høsten 

Organisasjonen har behov for at inntektskildene utover prosjektmidler økes. Det sendes ut 

brev om økonomisk støtte tidlig i året til fagforeninger og allierte. Denne ordningen er under 

stadig utvikling og forbedring. Det er ønskelig å innsnevre antall søknader og øke 

søknadssummene fremover for å se om avkastningen blir større. Organisasjonen er i stor grad 

avhengig av at medlemskontingentene innbetales og årlig støtte fra Fagforbundet. 

Økonomiansvaret for organisasjonen er hos styret. Organisasjonssekretær har ansvaret for å 

holde oversikt over utgifter og inntekter, samt gi styret beskjed ved endringer i vedtatt 

budsjett.  

Styrets økonomiansvarlig i perioden har vært Kaja Bakke. 

Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi. Revisor er Olav Borge Bondal i 

Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo. 

 

Forslag til vedtak: 

a) Landsmøtet 2020 godkjenner Årsregnskap for 2019 

 

 



Attac Norge
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Kontingenter 568 269 536 392
Tilskudd UD og Norad 4 1 324 020 1 298 219
Gaver 526 903 434 880
Salg og andre inntekter 171 518 151 006
Sum driftsinntekter 2 590 711 2 420 497

Materiellproduksjon 204 480 100 174
Lønnskostnader 1, 2 1 831 234 1 880 559
Kontordrift 1 164 346 129 743
Møter/seminarer 74 559 45 268
Diverse andre kostnader 308 428 344 960
Sum driftskostnader 2 583 048 2 500 704

Driftsresultat 7 663 -80 207

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 3 759 3 108
Annen rentekostnad 404 19
Resultat av finansposter 3 355 3 089

Ordinært resultat 11 017 -77 118

Årsresultat 11 017 -77 118

Disponeringer
Avsatt til annen egenkapital 19 040 0
Overført fra annen egenkapital 5 0 77 118
Sum disponeringer 19 040 -77 118
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Attac Norge
Balanse

Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 3 21 380 21 380
Sum finansielle anleggsmidler 21 380 21 380

Sum anleggsmidler 21 380 21 380

Omløpsmidler

Andre kortsiktige fordringer 4 606 3 257
Sum fordringer 4 606 3 257

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 229 468 1 253 857

Sum omløpsmidler 1 234 073 1 257 115

Sum eiendeler 1 255 453 1 278 495
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Attac Norge
Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 947 451 928 410
Udisponert resultat -8 023 0
Sum opptjent egenkapital 939 428 928 410

Sum egenkapital 939 428 928 410

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Donorgjeld 4 0 24 530
Leverandørgjeld 35 701 16 805
Skyldig offentlige avgifter 103 330 107 775
Annen kortsiktig gjeld 176 994 168 402
Sum kortsiktig gjeld 316 026 317 513

Sum gjeld 316 026 317 513

Sum egenkapital og gjeld 1 255 453 1 245 924
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Attac Norge
Balanse

Oslo
Styret i Attac Norge

Håvard Skogerbø
Organisasjonssekretær

Martine Kopstad Floeng
styreleder

Mathilde Dahl
nestleder

Martin Magnus Scherzer Giset
nestleder

Aksel Nærstad
styremedlem

Ann Christin Billing
styremedlem

Elena Gimeno Sanz
styremedlem

Joakim Møllersen
styremedlem

Kaja Sparre Bakke
styremedlem

Sondre Molteberg Dalen
styremedlem
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Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. Det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold 
til regnskapet for 2019.

Note 1: Ytelser til ledende personer m.v.

Det er utgiftsført kr. 26 000,- i revisjonshonorar hvor kr. 14 750,- gjelder
revisjon av 2018-regnskapet, kr. 11 250,- gjelder akto. revisjon 2019.

Lønn Andre godtgjørelser
Daglig leder 91 717 946 Idun
Vikar til DL 269 642 946 Embla 1. - 3. Kvartal
Vikar til DL 35 563 Oda 4. Kvartal
Styreleder 466 241 1 500 Martine

Note 2: Lønnskostnader

Lønnskostnader på kr,- består av:

2018 2019

Lønnskostnader 953 228 1 137 217
Styrehonorar 509 567 250 352
Feriepenger 112 983 141 553
Arbeidsgiveravgift 222 955 226 236
Pensjonspremie 28 911 23 705
Personalkostnader 52 915 52 172
Sum 1 880 559 1 831 234

Note 3: Depositum

Dette gjelder:
Depositum husleie Kolstadgt. 21 380
Sum 21 380
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Note 4: Regnskapsmessig behandling av tilskudd

Mottatte offentlige tilskudd er behandlet etter nettometoden. Det vil si at
bare den del av tilskuddet som er brukt i 2018 er inntektsført i dette året.
Resten blir stående som donorgjeld i regnskapet.

Donorgjeld Inntekt

Tilskudd Norad - IB 24 530 kto. 2347
Brutto tilskudd fra Norad 1 300 000
Bruk av tilskudd i 2018 -1 324 020 1 324 020 kto. 3400
Ubenyttet tilskudd 510

TOTALT 510 1 324 020

Note 5: Egenkapital

Egenkapital 31.12.17 928 410
Årets resultat 19 040
Egenkapital 31.12.18 947 451

Attac Norge Side 2

Attac Norge
Noter til årsregnskap 2019



 

 Dfds                                                                                                      

Brugt. 1, 0186  Oslo 

Telefon:   22 17 27 17 - Mobil:  40 85 28 74 

rune@systemrevisjon.net - www.systemrevisjon.net 

                                                                    Org.nr.: 821 154 022 
                                                                                          

 

   

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
 

Til generalforsamlingen i Attac Norge    

 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  
 

Konklusjon  
Vi har revidert årsregnskapet til Attac Norge som viser et overskudd på kr. 19 040,-. Årsregnskapet består 

av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 

kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge.  

 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik 

det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon.  

 

Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Ingen øvrig informasjon utover årsregnskapet og 

revisjonsberetningen.  

 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 

øvrige informasjonen.  

 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 

vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 

kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 

feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 

feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet  

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 

Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide 

et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 

utilsiktede feil. 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 

om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 

årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 

inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 

revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 

avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 

eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 

rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon  

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.  

 

 

Oslo, 10. mars 2020 
 

 

Med vennlig hilsen 

For Systemrevisjon 

 

 

______________ 

Sahidur Rahman 

registrert revisor  

 


