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Vedlegg 

• Årsregnskap 2020 med noter 

• Revisors beretning årsregnskap 2020 

 

Attac gikk i 2020 med 240 473 kroner i overskudd. Opprinnelig var det budsjettert med et 

overskudd på 912 kr i ordinært budsjett og på 49 612 kroner i revidert budsjett. Overskuddet 

skyldes primært at bortfall av en rekke aktiviteter og utgifter grunnet koronapandemien. I 

tillegg har det kommet inn noe mer inntekter gjennom medlemskontingent og 

momskompensasjon enn det som var budsjettert. I 2020 gjennomført Attac også en 

prøveordning med symbolske julegaver hvor man fikk inn 3 696 kr, som bidro til noe ekstra 

inntekter.  

 

Attac har i 2020 hatt lite rom for ekstraordinære utgifter og har jobbet 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 ble sendt inn 1. oktober. Per dags 

dato ser det ut til at avtalen forlenges med 1,6 millioner i perioden 2021 til 2025, men endelig 

avklaring ventes først i løpet av den neste måneden. Styret har i påvente av ny støtte vært 

opptatt av å sikre midler til en eventuell nedbemanningsfase, men den videreførte støtten vil 

gjøre at Attac vil kunne fortsette på samme nivå som i dag.  

Styret har i 2020 sett at organisasjonen har behov for at inntektskildene utover prosjektmidler 

økes. Ved starten av 2020 ble styret også gjort oppmerksom på at egenkapitalen var svakere 

enn antatt, og at Attac ikke har tilstrekkelig midler til å dekke inn tre måneders drift ved 

nedleggelse, som er grunnleggende for å sikre at organisasjonen har en forsvarlig egenkapital. 

Dette, sammen med mye usikkerhet knyttet til videreføring av avtalen med Norad, har gjort at 

styret har vært opptatt av å spare inn midler der det har vært mulig, og bruke opp 

prosjektmidler. Kombinasjonen med kraftig reduserte utgifter har gjort at Attac har gått med 

et stort overskudd i 2020, noe som bidrar til styrke egenkapitalen betraktelig. Det er fortsatt 

behov for å fortsette å styrke egenkapitalen fremover, men dette kan gjøres mer langsiktig. 

Økonomiansvaret for organisasjonen ligger hos styret og godkjenner regnskap og budsjett. 

Organisasjonssekretær har ansvaret for å føre regnskapet sammen med regnskapsfører og 

rapporterer til styret etter hvert økonomiske kvartal 

Styrets økonomiansvarlig i perioden har vært Axel Haraldsen-Sverre. Økonomiansvarlig har 

vært i permisjon den siste delen av perioden.  

Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi. Revisor er Cristian Hopperstad i 

Systemrevisjon AS, Brugata 1, 0186 Oslo. 

 

Forslag til vedtak: 

a) Landsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2020 
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ATTAC NORGE
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019

Kontingenter 593 179 568 269
Tilskudd Norad og Lotteri- og Stiftelsestilsynet 2 1 467 348 1 487 846
Gaver 461 696 526 831
Salg og andre inntekter 16 278 7 692
Sum driftsinntekter 2 538 501 2 590 639

Materiellproduksjon 108 582 204 480
Lønnskostnader 1 1 809 783 1 831 234
Kontordrift 124 436 164 346
Møter/seminarer 33 242 73 414
Diverse andre kostnader 1 225 207 309 501
Sum driftskostnader 6 2 301 249 2 582 976

Driftsresultat 237 252 7 663

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 5 3 503 3 759
Annen rentekostnad 5 282 404
Resultat av finansposter 3 221 3 355

Ordinært resultat 240 473 11 017

Årsresultat 4 240 473 11 017

DISPONERINGER
Avsatt til annen egenkapital 240 473 11 017
Sum disponeringer 240 473 11 017
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ATTAC NORGE
BALANSE

EIENDELER Note 2020 2019

ANLEGGSMIDLER

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Andre langsiktige fordringer 21 380 21 380
Sum finansielle anleggsmidler 21 380 21 380

Sum anleggsmidler 21 380 21 380

OMLØPSMIDLER

Andre kortsiktige fordringer 0 4 606
Sum fordringer 0 4 606

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 430 321 1 229 468

Sum omløpsmidler 1 430 321 1 234 073

Sum eiendeler 1 451 701 1 255 453
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ATTAC NORGE
BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019

INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 7 1 179 901 939 428
Sum opptjent egenkapital 1 179 901 939 428

Sum egenkapital 4 1 179 901 939 428

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 32 770 35 701
Skyldig offentlige avgifter 90 934 103 330
Annen kortsiktig gjeld 148 097 176 994
Sum kortsiktig gjeld 271 801 316 026

Sum gjeld 271 801 316 026

Sum egenkapital og gjeld 1 451 701 1 255 453
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ATTAC NORGE
BALANSE

Oslo, 11.03.2021
Styret i Attac Norge

Hege Skarrud
styreleder

Sondre Molteberg Dalen
nestleder

Philip Maxwell Thingbø Mlonyeni
nestleder

Anders Martin Johannessen
styremedlem

Tina Andersen Vågenes
styremedlem

Ivar Johansen
styremedlem

Håkon Edøy Hanssen
styremedlem

Erik Axel Scheel Haraldsen-Sverre
styremedlem

Caroline Herlofson
styremedlem

Håvard Skogerbø
daglig leder
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Regnskapsprinsipper
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak og 
God regnskapsskikk (F) for ideelle organisasjoner.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. 
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse 
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER
2020 2019

Lønninger 1 556 401 1 525 492
Arbeidsgiveravgift 205 531 226 236
Pensjonskostnader 0 2 528
Andre ytelser 47 851 76 979
Sum 1 809 783 1 831 234

Selskapet har i 2020 sysselsatt 3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Daglig leder Styret

Lønn 340 408 0
Pensjonskostnader 14 845 0
Annen godtgjørelse 0 335 055
Sum 355 253 335 055

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 24 500 eks. mva.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0 eks. mva.



Note 2 Offentlig og privat tilskudd

Selskapet har mottatt kr. 1 467 348 i investeringstilskudd fra det offentlige. Det ble avgitt tilskudd fra Norad 
på 1 300 000,- og 167 348,- i tilskudd for MVA kompensasjon. 
Selskapet har mottatt 350 000,- i privattilskudd fra Fagforbundet.

Note 3 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 53 199.

Note 4 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2019 0 0 0 939 428 939 428
Årets resultat 240 473 240 473
Pr 31.12.2020 0 0 0 1 179 901 1 179 901

Note 5 Poster som er slått sammen i regnskapet

Finansinntekter 2020 2019
Annen renteinntekt 3 503 3 759
Sum finansinntekter 3 503 3 759

Finanskostnader 2020 2019
Annen rentekostnad 282 404
Sum finanskostnader 282 404

Note 6 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

2020 2019
Varekostnad 108 582 204 480
Lønnskostnad 1 809 783 1 831 234
Andre driftskostnader 382 884 547 334
Sum driftskostnader 2 192 667 2 378 568

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2020  viser et overskudd på kr. 240 473, mot kr. 11 017 i 2019. Soliditeten og likviditeten er  
god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet. 
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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. 240 473,-. Årsregnskapet består 

av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, 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, 08. mars 2021 
 

 

Med vennlig hilsen 

For Systemrevisjon 

 

 

______________ 

Sahidur Rahman 

Statsautorisert revisor  

 


