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Attac gikk i 2021 med 191 588 kroner i overskudd. Opprinnelig var det budsjettert med 
et overskudd på 1 489 kr. Overskuddet skyldes bortfall av en rekke aktiviteter og utgifter 
grunnet koronapandemien og økte inntekter, særlig knyttet til lønnsmidler. Økningen i 
inntekter skyldes ny rammeavtale med Norad og en økning i inntekter fra 
momskompensasjon på bakgrunn regjeringsskifte. Samtidig har Attac mistet inntekter 
fra medlemskontingent og andre støttegivere i 2021. Dette henger trolig sammen med 
koronapandemien, rot i medlemssystemet og bortfall fra en større giver over flere år i 
Taraldset Eiendom (som Attac mottok 50 000 kr av i 2020). Tross økte 
medlemsinntekter i regnskapet for 2021 har Attac mistet medlemmer og økningen 
skyldes trolig feil i medlemssystemet, som indikerer at organisasjonen har mistet 
inntekter her. Attac må fremover jobbe få styrke medlemsveksten og snu trenden og 
jobbe for å få nye inntektskilder. Styret og sekretariatet allerede har begynt med 
kartlegging av dette.    

 
Rammeavtalen med Norad ble forlenget med ny femårig periode frem til 2025 og økte 
fra 1,3 millioner til 1,6 millioner. Dette betyr at Attac kan operere med større sikkerhet 
og langsiktighet den neste tiden etter flere år med usikkerhet og trang økonomi. Den nye 
rammeavtalen har i større grad tatt høyde for lønnsøkning over 5-års perioden, noe 
forrige rammeavtale ikke gjorde. Dette medførte at Attac i mange år måtte dekke 
utestående lønnskostnader med egne midler. Denne nye rammen for lønnskostnader i 
Norad-budsjettet er hovedårsaken for Attacs store overskudd i 2021, da vi hadde 
mulighet for å få dekket større deler av årets lønnskostnader under Norad, samtidig som 
flere av aktivitetene Attac gjennomførte i 2021 ble finansiert med Norad-midler. Styret 
har ved behandlingen av budsjettet for 2022 lagt til grunne en mer realistisk 
budsjettering av lønnskostnader for å unngå et slikt overskudd i 2022. En annen viktig 
årsak til overskuddet er at Støre-regjeringen har gått inn for full momskompensasjon til 
organisasjoner, som gjør både at summen Attac mottar blir høyere og gjør det mer 
forutsigbart å budsjettere inntektene knyttet til dette fremover.  

Et annet moment her er medlemsinntekter i 2021. Dette er noe høyere i 2019, til tross 
for lavere medlemstall.  

På utgiftssiden har nedstenging, digitale møtepunkt og usikkerhet som følge av Covid-
19 gjort at aktivitetsnivået i organisasjonen, som i 2020, har vært noe lavere og mer 
variabelt, og møter og aktiviteter ble gjennomført på nett. Dette har gjort det vanskelig å 
planlegge for større arrangement. Det har da også vært en prioritering fra styret og 
sekretariat å prioritere å bruke opp Norad-midler fremfor egne midler, og dermed har 
man brukt mindre av egne midler på aktivitet. Det ble også lagt opp til en internasjonal 
reise i 2021, til WTOs Ministermøte i Geneve i november, men dette ble avlyst på kort 
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varsel, som medførte at Attac måtte legge ut for reisekostnadene likevel. Store avvik på 
utgiftsposter for øvrig er knyttet til bytte av medlemssystem i 2021, som endte på 
105 617 kr, et avvik på 65 617 kr og innkjøp og leie av programvare og server hvor det 
var et avvik på 19 743 kr, som tilsvarer økning i IT-kostnader i 2021. I tillegg har 
leieinntektene økt over tid, samtidig som det er etterfakturering av 2020-kostnader. 

Styret har i 2020 og 2021 sett at organisasjonen har behov for at inntektskildene utover 
prosjektmidler økes. Ved starten av 2020 ble styret 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. Etter å ha gått med stort overskudd to år 
på rad og med ny Norad-avtale på plass er situasjonen fremover mye mer forutsigbar. 
Styret er opptatt av Attac ikke skal gå med like store overskudd i årene fremover, da 
målet må være at budsjettet. Opphevelse av de fleste koronatiltak gjør at 2022 trolig blir 
et mer forutsigbart økonomiår for Attac. 

I løpet av styreperioden har styret også behandlet et utestående prosjekt med tilskudd 
fra Fritt Ord. Prosjektet ble tildelt Attac i 2015, men har blitt feilaktig ført inn i 
egenkapitalen til Attac. Styret har tidligere prøvd å finne måter å videreføre prosjektet, 
men besluttet i 2021 å avslutte prosjektet og tilbakebetale midlene. Derfor vil 50 000 kr 
av overskuddet brukes til å betale tilbake Fritt Ord i løpet av våren 2022.   

Økonomiansvaret for organisasjonen ligger hos styret som godkjenner regnskap og 
budsjett. Organisasjonssekretær har ansvaret for å føre regnskapet sammen med 
regnskapsfører og rapporterer til styret etter hvert økonomiske kvartal i henhold til 
organisasjonens økonomiske retningslinjer. Styrets økonomiansvarlig i perioden har 
vært Vilde Haugsnes.  

Regnskapsfører er Tore Skarvang i TS Økonomi. Revisor er Systemrevisjon AS ved 
Christian Hopperstad, Brugata 1, 0186 Oslo. 

 

Forslag til vedtak: 

a) Landsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2021 
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ATTAC NORGE
RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2021 2020

Kontingenter 622 674 593 179
Tilskudd Norad og Lotteri- og Stiftelsestilsynet 1 1 784 100 1 467 348
Gaver 360 000 461 696
Salg og andre inntekter 7 234 16 278
Sum driftsinntekter 2 774 008 2 538 501

Materiellproduksjon 28 213 108 582
Lønnskostnader 2 1 949 839 1 809 783
Kontordrift 198 721 107 062
Møter/seminarer 68 257 33 242
Diverse andre kostnader 2 338 585 242 581
Sum driftskostnader 2 583 615 2 301 249

Driftsresultat 190 393 237 252

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 1 195 3 503
Annen rentekostnad 0 282
Resultat av finansposter 1 195 3 221

Ordinært resultat 191 588 240 473

Årsresultat 3 191 588 240 473

DISPONERINGER
Avsatt til annen egenkapital 191 588 240 473
Sum disponeringer 191 588 240 473

ATTAC NORGE SIDE 2



ATTAC NORGE
BALANSE

EIENDELER Note 2021 2020

ANLEGGSMIDLER

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

Sum anleggsmidler 21 380 21 380

OMLØPSMIDLER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 1 755 651 1 430 321

Sum omløpsmidler 1 755 651 1 430 321

Sum eiendeler 1 777 031 1 451 701
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 5 1 371 438 1 179 901
Sum opptjent egenkapital 1 371 438 1 179 901

Sum egenkapital 3 1 371 438 1 179 901

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 105 845 32 770
Skyldig offentlige avgifter 99 669 90 934
Annen kortsiktig gjeld 200 078 148 097
Sum kortsiktig gjeld 405 592 271 801

Sum gjeld 405 592 271 801

Sum egenkapital og gjeld 1 777 031 1 451 701
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Oslo, 15.03.2022
Styret i Attac Norge

Hege Skarrud
styreleder

Sondre Molteberg Dalen
nestleder

Philip Maxwell Thingbø Mlonyeni
nestleder

Geir Aasen
styremedlem

Vilde Skålnes Haugsnes
styremedlem

Jonas Bakkeli Eide
styremedlem

Hallvard Berge
styremedlem

Lise Lotte Høye
styremedlem

Matilde Solberg Clemetsen
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 Offentlig og privat tilskudd

Selskapet har mottatt kr. 1 790 260,- i investeringstilskudd fra det offentlige. Medlemskontingent beløper 
seg til kr. 622 674,-Det ble avgitt tilskudd fra Norad på kr. 1 600 000,- og kr. 184 100,- i tilskudd for MVA 
kompensasjon. 
Selskapet har mottatt kr.350 000,- i privattilskudd fra Fagforbundet.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER
2021 2020

Lønninger 1 659 188 1 556 401
Arbeidsgiveravgift 233 231 205 531
Andre ytelser 57 420 47 851
Sum 1 949 839 1 809 783

Selskapet har i 2021 sysselsatt 3,5 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 414 913 465 927
Pensjonskostnader 16 720 0
Sum 431 633 465 927

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 32 875.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.



Note 3 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2020 0 0 0 1 179 901 1 179 901
Årets resultat 191 588 191 588
Pr 31.12.2021 0 0 0 1 371 488 1 371 488

Note 4 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 59 384.

Note 5 Fortsatt drift

Resultatet for 2021  viser et overskudd på kr. 191 588, mot kr. 240 473 i 2020. 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. 






