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Året som gikk
I året som markerte 100 år siden Save the Children
ble etablert i 1919, hadde Redd Barna igjen et sterkt
fokus på barn som er rammet av krig og konflikt.
Redd Barna nådde rundt to millioner barn i våre
internasjonale programmer i 2019, hvorav halvparten
var jenter. Over en tredjedel av midlene gikk til utdanning, og litt under to-tredeler (64 %) gikk til Afrika.
Fordeling av internasjonale programmidler for øvrig
var slik: Midtøsten og Øst-Europa (inkludert Russland)
22 %, Asia 9 % og Mellom- og Sør-Amerika 5 %.
Barns rett til utdanning blir bare enda viktigere å
realisere i kriser og konfliktsituasjoner. Høsten 2019
samlet Redd Barna funn fra 8000 barn i ulike humanitære kriser, og utdanning er det barn ønsker seg mest.
Redd Barnas humanitære utdanningsarbeid har
vokst de siste årene, med støtte både fra norske
myndigheter, EU og ikke minst det globale fondet
Education Cannot Wait, der Redd Barnas general
sekretær Birgitte Lange i fjor tok over plassen i styringsgruppen etter Helle Thorning-Schmidt.
2019 var det første året i den nye femårige rammeavtalen med Norad, der utdanning er det største programområdet. Vi har lagt enda mer vekt på å nå de
mest marginaliserte barna, spesielt barn med nedsatt
funksjonsevne. I 2019 ferdigstilte vi søknaden til UD
som nå gjør oss til en strategisk partner på utdanning
og beskyttelse av barn i krise og konflikt.
I 2019 fortsatte vi å mobilisere i det offentlige rom
for Stopp krig mot barn-kampanjen, med digitale opprop og påvirknings- og mediearbeid for blant annet
å få Norge til å bli en sterkere pådriver for barns
beskyttelse i krig og konflikt. Redd Barna har vært
sentral i utviklingen av kampanjen og en internasjonal rapport på vegne av internasjonale Redd Barna
(SCA).
Fra og med 2019 har helse og ernæring blitt inkludert i Norad-avtalen. Vi vil øke gutters og jenters
tilgang til informasjon og tjenester innen seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter. Vi vil blant annet
sikre at jenter som har blitt gravide får nødvendig
støtte slik at de kan fortsette skolegangen.
I april 2019 gikk Redd Barna og 13 andre sivil-samfunnsorganisasjoner sammen om å danne konsortiumet Together for Inclusion og søke midler fra Norad
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til inkludering av personer med funksjonsnedsettelser.
Bevilgningen er et resultat av et historisk samarbeid
mellom funksjonshemmedes egne og sju andre sivilsamfunnsorganisasjoner.
Klima og miljø ble løftet i organisasjonen i 2019,
med egen handlingsplan. Vi støttet skolestreik for
klima og stilte med frivillige voksne på alle de store
streikene. Redd Barna tok initiativ til å løfte satsingen
på klima i SCA, og leder en arbeidsgruppe som skal
ferdigstille en handlingsplan for hele bevegelsen i 2021.
I Norge arrangerte våre mange hundre frivillige
jevnlig fritidsaktiviteter for barn på norske krisesentre og asylmottak, og holdt åpne møteplasser som
inkluderte barn i lavinntekts-hjem. Dette bidrar til
en normalisert og aktiv hverdag for barn i sårbare
livssituasjoner. Over hele landet engasjerte frivillige
seg også i kampanjeaktiviteter for barns rett til lek og
fritid, samt Redd Barnas kampanjeuker mot vold og
overgrep.
Redd Barnas Norgesprogram drev et intensivt
arbeid for å forebygge vold og overgrep, for rettighetene til barn på flukt, og for gode levekår og inkludering av alle barn, i en situasjon der antall barn i
familier med vedvarende lav inntekt er stadig økende.
I forbindelse med lokalvalget skapte vi stort engasjement med Barnas Valg. 76 700 barn i alderen 10-15
år ga sin stemme på Redd Barnas nettsider. Vi fikk alle
de politiske partiene til å lage barnevennlige partiprogram. Redd Barnas digitale plattform med kunnskap
om politikk og demokrati skapte stor entusiasme,
og vi fikk tilbakemeldinger fra lærere om at under
visningsopplegget var engasjerende og morsomt.
Redd Barna har mange faste givere. De utviser stor
lojalitet og støtter godt opp under våre innsamlinger
og aktiviteter. Vi er godt fornøyd med økning i antall
faste givere til 98 258.

Redd Barna – hvem er vi?
Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. Vår visjon er en verden der alle barns
rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse
er innfridd. Vårt mandat er å inspirere til gjennombrudd i hvordan verden behandler barn, og å oppnå
umiddelbare og varige endringer i barns liv.

FNs bærekraftsmål er førende for norsk utviklingspolitikk fram mot 2030 og bærekrafts-agendaen er
sentral i Redd Barnas arbeid. De ambisiøse målene og
det bærende prinsippet om at ingen barn skal utelates
(Leave no one behind) ligger til grunn for Redd Barnas
strategiske mål mot 2030 om at alle barn skal overleve, lære og være trygge – med et særlig fokus på de
marginaliserte barna.
Redd Barna er en demokratisk medlemsorganisasjon og landsdekkende rettighetsorganisasjon hvor
medlemmene er organisert i lokale grupper. Den selvstendige ungdomsorganisasjonen Press – Redd Barna
Ungdom deltar i Redd Barnas hovedstyre. I internasjonale Redd Barna (Save the Children Association/
SCA) er Norge én av 30 medlems-organisasjoner som
arbeider for å innfri barns rettigheter i 120 land.
Redd Barnas arbeid er basert på universelle barnerettigheter og humanitære prinsipper, og i tråd med
vår teori om hvordan vi kan forbedre barns levekår
globalt.

Organisasjonen
Redd Barnas ansatte
Ved utgangen av 2019 hadde Redd Barna 208 ansatte.
Av disse var 185 fast ansatte og 23 midlertidig
ansatte.
Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil med 77 %
kvinner og 23 % menn. 17 % av kvinnene og 19 % av
mennene i organisasjonen er ledere. Ved utgangen av
året besto ledergruppen av sju kvinner og én mann.
Redd Barnas hovedstyre består av sju kvinner og tre
menn.
Arbeidsmiljø
I 2019, som i 2018, var Redd Barna med i medarbeiderundersøkelsen Great Place to Work. 91 % av de
ansatte svarte på undersøkelsen, dette gir et veldig
godt grunnlag for å forstå hvordan det oppleves å
være ansatt i Redd Barna. 84 % av de som svarte
mente at «alt tatt i betraktning er Redd Barna et godt
sted å arbeide», og Redd Barna ble GPTW-sertifisert.
Det totale sykefraværet i Redd Barna lå på 4,33 % i
2019, en oppgang fra 2,87 % i 2018. Det er registrert
fire tilfeller av arbeidsrelaterte belastningsskader i
2019.
Likestilling og diskriminering
Redd Barna arbeider aktivt for å motvirke diskriminering. Dette ivaretas gjennom rekruttering og i
alle prosesser relatert til lønns- og arbeidsvilkår,
utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. De ansattes medvirkning ivaretas gjennom arbeidsmiljøutvalget og gjennom de ansattes
fagorganisasjon. I medarbeiderundersøkelsen i 2019
sa 95 % av de ansatte at de blir behandlet rettferdig,
uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.
Kvinner tjener gjennomsnittlig 2,5 % mindre enn
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menn i Redd Barna. Forskjellen er størst i leder- og
spesialrådgiverstillinger. I 2020 vil det bli gjennomført
en revidering av organisasjonens lønnspolicy, en analyse av ulikheter og en eventuell justering der funnene
viser uønsket forskjellsbehandling.
I medarbeiderundersøkelsen i 2019 svarte 92 % av
de ansatte at de blir behandlet rettferdig uavhengig
av kjønn.
Ytre miljø
Redd Barna driver ingen virksomhet som har ordinære
utslipp, men organisasjonen påvirker likevel miljøet. I
2019 ble en handlingsplan for klima- og miljø vedtatt i
hovedstyret som en erkjennelse av at klimaendringer
er én av de største truslene mot barns rettigheter.
En arbeidsgruppe med representanter fra alle
avdelinger følger opp handlingsplanen, samt at en
gruppe blant de ansatte jobber med å bygge kultur og
foreslå miljøvennlige valg. Redd Barna har som mål å
bli miljøsertifisert gjennom «Miljøfyrtårn» i løpet av
2020.
Internkontroll, varsling og antikorrupsjon
Redd Barna jobber kontinuerlig med å forbedre sitt
system for internkontroll og varsling. Vi jobber forebyggende for å avdekke og følge opp kritikkverdige
forhold raskest mulig.
Redd Barna har nulltoleranse for forhold og
handlinger som kan skade barn og unge, for korrupsjon, mislighold, mobbing, diskriminering, trakassering og annen utilbørlig oppførsel. Redd Barna stiller
strenge krav til sine ansatte, frivillige og samarbeidspartnere, som alle er forpliktet til å følge Redd Barnas
etiske retningslinjer. En større revisjon av de etiske
retningslinjene ble gjennomført i 2019. Obligatorisk
opplæring i etikk og varsling gjennomføres jevnlig.
Redd Barna har retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Retningslinjene ble revidert i 2019.
Brudd på Redd Barnas regelverk får konsekvenser
etter vurdering av alvorlighetsgrad. I 2019 håndterte
organisa-sjonen 16 varsler om kritikkverdige forhold i
tråd med regelverket. Avsluttede saker om korrupsjon
og økonomisk mislighold publiseres på våre nettsider.

Økonomiske hovedlinjer
Redd Barnas regnskap er satt opp i samsvar med
Regnskapsloven av 1988 og i henhold til regnskapsstandarden NFS(F) «God regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner». Årsregnskapet omhandler den ideelle
organisasjonen Redd Barna, som er en forening uten
formål om økonomisk vinning.
Årsregnskapet omfatter regionkontorene, men ikke
lokalforeningene da disse er selvstendige organisasjoner med egne vedtekter. Organisasjonens hovedkontor ligger i Storgata 38, Oslo, mens regionkontorene
ligger i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Kristian
sand.

Anskaffede midler
Redd Barnas arbeid er i hovedsak finansiert gjennom
midler fra norske og internasjonale donorer, innsamlede midler og offentlige tilskudd. Totalt anskaffede
midler utgjorde 1147 millioner kroner (2018: 888
millioner millioner). Det er god balanse mellom
anskaffede midler fra tilskudd og gaver.
Utviklingen i anskaffede midler for 2019 er preget
av at et stort prosjekt som ble levert i 2019 allerede
var delvis planlagt gjennomført i 2018. Midler fra
offentlige norske donorer er ned 9 % til 395 millioner
kroner fra 437 millioner kroner i 2018.
Midler fra internasjonale donorer økte med 296 %
til 383 millioner kroner (100 millioner kroner). Midler
fra stiftelser er relativt stabile på 18 millioner kroner
(17 millioner kroner).
Gaver fra individuelle givere økte med 2 % til 292
millioner kroner (279 millioner kroner). Gaver fra
faste givere økte med 3 %. Gaver til humanitære
katastrofer utgjorde 16 millioner kroner, som er 4
millioner kroner lavere enn året før.
Testamentariske gaver svinger mye fra år til år og
bidro i 2019 med 16,6 millioner kroner, 3 millioner
kroner mer enn i 2018. Antall faste givere økte med 2
% i 2019 til 98 258. Gaver fra næringslivet økte til 23
millioner kroner (19 millioner kroner i 2018).
Forbruk av midler
Innsamlingsprosenten for 2019 var på 76,6 % (2018:
71,5 %). Vektet gjennomsnittlig innsamlingsprosent de
siste fem årene (2015-2019) er 71,7 %. Redd Barna
er registrert i Innsamlingsregistret og tilfredsstiller
kravet om at minst 65 % av innsamlede midler skal gå
til formålet. Felleskostnader utgjorde 53 millioner kroner og har blitt fordelt på innsamlingskostnader, de
enkelte formålsaktivitetene og administrasjonen ut fra
antall årsverk som er tilknyttet aktiviteten.
Redd Barna har benyttet 1048 millioner kroner til
formålsaktiviteter. Dette tilsvarer 92 % av samlede
kostnader. Administrasjonskostnader som omfatter
deler av de administrative funksjonene og deler av
utgifter til general-sekretæren med stab, utgjorde 17
millioner kroner, tilsvarende 1,5 % av de samlede kostnadene.
Finans
Redd Barna har ved årets slutt plassert 254 millioner
kroner (250 millioner kroner) i markedsbaserte, finansielle omløpsmidler. Alle plasseringene er i rente-,
obligasjons- eller aksjefond, og er sammensatt med
hensyn til risikospredning og likviditet. Finansinntektene utgjorde 21 millioner kroner i 2019, mot 3 millioner kroner året før.
Redd Barnas investeringer er plassert i henhold til
våre strenge etiske retningslinjer for kapitalforvaltning, som innebærer at selskapene fondene investerer
i skal følge internasjonale konvensjoner og utelukke
selskaper som kan knyttes til alkohol, tobakk, pornografi, våpen og gambling. Våre investeringer skal ha et
lavere karbonavtrykk enn markedet for øvrig.
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Hovedstyret har besluttet at alle investeringer i fossil energi skal fases ut i løpet av tre år. Videre følger
Redd Barna «retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjons-fond utland».
Plasseringer i utenlandske aksjefond er ikke valutasikret mot norske kroner ut fra diversifisering og langsiktighet. Alle utenlandske renteinvesteringer er sikret
til norske kroner.
Redd Barna er utsatt for noe valutarisiko i den
ordinære virksomheten, særlig knyttet til vår programvirksomhet. Redd Barna har valgt å ikke valutasikre våre forpliktelser ut fra en vurdering om at dette
vil gi best resultat på sikt.
Likviditeten er tilfredsstillende i forhold til behovet
i den underliggende driften. Bankinnskudd utgjorde
77 millioner kroner ved årets slutt, mot 105 millioner
kroner året før. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler økte til 254 millioner kroner fra 251 millioner
kroner året før. Netto kontantstrøm var -28,5 millioner kroner. Endringen skyldes i all hovedsak reduksjon
i mottatte, ikke forbrukte tilskudd.
Redd Barna har ingen langsiktige lån. Kortsiktig
gjeld er i hovedsak knyttet til mottatte, ikke forbrukte
tilskudd. Redd Barna har et utlån knyttet til et internasjonalt samarbeidsprosjekt på 10 millioner kroner.
Det er knyttet noe risiko knyttet til utlånet, men
risikoen dekkes av Redd Barna føderasjonens medlemmer (SCA).
Aktivitetsresultat og formålskapital
Aktivitetsresultatet i 2019 ble 8,4 millioner kroner,
mot -2,7 millioner kroner i 2018. Ved resultatdisponeringen tilføres det 6,7 millioner kroner til annen
formålskapital, mens formålskapital med selvpålagte
restriksjoner tilføres 1,7 millioner kroner.
Formålskapitalen var ved årets slutt 375 millioner
kroner (366 millioner kroner). Den er fordelt på formålskapital med selvpålagte restriksjoner (inkludert
sikringsfond) 119 millioner kroner (117 millioner kroner) og annen formålskapital 257 millioner kroner
(249 millioner kroner).
Det er nødvendig at Redd Barna har en tilstrekkelig formålskapital for å håndtere økonomisk risiko,
usikkerhet knyttet til framtidige inntekter og våre
forpliktelser. Redd Barna har vedtatt retningslinjer
for formåls- kapitalens størrelse og formålskapitalen
anses hensiktsmessig i henhold til disse.
Fortsatt drift
Den pågående koronapandemien våren 2020 stiller
strenge krav til prioritering av vårt arbeid i tiden som
kommer. Vi opplever sterk støtte fra våre givere og
næringslivspartnere, og en stor grad av fleksibilitet
fra mange av våre offentlige støttespillere knyttet til
bruken av tildelte midler.
Hovedstyret vurderer at Redd Barna er godt rustet til
å håndtere den krevende situasjonen som har oppstått.
Hovedstyret vurderer Redd Barnas stilling som god både
i det norske samfunn og internasjonalt, og mener at
framtidsutsiktene for videre virksomhet er positive.

Redd Barna er i en sunn økonomisk og finansiell
stilling. Årsregnskapet er avlagt under forut-setning
om fortsatt drift, og hovedstyret bekrefter at denne
forutsetningen er til stede.

Andre forhold
Det har etter det hovedstyret kjenner til, ikke inntrådt
forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens stilling og resultat.

SIGNERT ELEKTRONISK
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ÅRSREGNSKAP 2019
AKTIVITETSREGNSKAP FOR REDD BARNA
Alle beløp i NOK 1000

Note

2019

2018

525

747

Anskaffelse av midler
Medlemsinntekter
Tilskudd
Tilskudd - offentlige norske donorer

2

395 924

436 526

Tilskudd - andre myndigheter

2

383 295

100 412

Tilskudd - stiftelser

17 941

17 040

Tilskudd - andre

13 265

27 289

810 425

581 267

232 179

225 610

56 296

54 197

Sum tilskudd
Innsamlede midler og gaver

6

Faste givere
Barn og andre private givere
Næringsliv
Sum innsamlede midler og gaver
Andre inntekter
Netto finansinntekter (kostnader)

12

22 955

19 043

311 430

298 851

3 162

4 376

21 456

2 632

1 146 998

887 873

Beskyttelse av barn

125 879

105 822

Helse og ernæring

40 500

46 532

96 418

93 175

366 458

67 690

Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Kostnader til organisasjonens formål

4,5,6,7,16

Programstøtte og politisk påvirkning
Sikring av livsgrunnlag
Godt styresett for barns rettigheter

67 709

70 784

351 425

404 942

1 048 390

788 945

5, 6

72 930

85 097

4

17 275

16 557

138 594

890 598

8 403

-2 725

1 666

-3 735

Utdanning
Sum kostnader til organisasjonens formål
Kostnader til anskaffelse av midler
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
Årets aktivitetsresultat
Tillegg (reduksjon) formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

15

Annen formålskapital

15

Sum disponert
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6 738

1 009

8 403

-2 725

BALANSE FOR REDD BARNA PR. 31.12
Alle beløp i NOK 1000

Note

2019

2018

Driftseiendeler Norge

8

11 971

14 671

Prosjektutvikling

8

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler

651

0

12 622

14 671

4 241

4 241

4 241

4 241

16 863

18 912

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og egenkapitalinnskudd

8

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Mellomværende med programland og andre medlemmer

7

10 / 19

144 004

144 035

Arbeidskapital forskuttert SCI

10

20 558

20 541

Kundefordringer

10

8 152

7 071

Andre fordringer

10

590

11 973

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

11

254 389

250 653

Bankinnskudd, kontanter og lignende

14

77 134

105 186

Sum omløpsmidler

504 826

539 459

SUM EIENDELER

521 689

558 371
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FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Note

2019

2018

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

15

18 808

17 143

Bundet formålskapital (sikringsfondet)

15

100 000

100 000

Annen formålskapital

15

256 511

248 959

375 319

366 102

Formålskapital

Sum formålskapital
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

17

Sum avsetning for forpliktelser

1 442

8 958

1 442

8 958

10 173

9 342

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter

10 / 14

Leverandørgjeld

10

7 795

13 416

Mottatte, ikke forbrukte tilskudd

10

110 094

145 224

Annen kortsiktig gjeld

16 867

15 330

Sum kortsiktig gjeld

10 / 14

144 928

183 312

Sum formålskapital og gjeld

521 689

558 371

SIGNERT ELEKTRONISK
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KONTANTSTRØMANALYSE
2019

2018

8 403

-2 725

Kontantstrømmer til driften
Årets aktivitetsresultat
+ Ordinære avskrivninger

3 554

2 636

+/- Endring i kundefordringer

-1 081

-1 033

+/- Endring i leverandørgjeld

-5 621

-823

+/- Endring i andre fordringer

11 383

-8 772

+/- Mottatte, ikke forbrukte tilskudd
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Netto kontantstrøm fra driften

-35 130

-14 005

-5 136

-94 984

23 627

-119 705

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+/- Investeringer i aksjer og andeler
+/- Anlegg under utførelse
+/- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

-408

-651

0

-853

-6 526

-1 504

-6 935

-3 736

29 485

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+ Endring i verdipapirer
+ Direkte ført mot egenkapitalen

814

0

-2 922

29 485

= Netto endring i kontanter

-28 053

-97 155

+ Beholdning av kontanter ved periodens start

105 187

202 342

= Beholdning av kontanter ved periodens slutt

77 134

105 187

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og foreløpig regnskapsstandard for ideelle
organisasjoner, og består av følgende:
• Aktivitetsregnskap
• Balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Noter
Klassifiserings- og vurderingsprinsipper
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld – anleggsmidler
Eiendeler/gjeld som knytter seg til driften og poster
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig
gjeld. Vurdering av ikke-finansielle omløpsmidler skjer
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler
skjer til anskaffelseskost. Tilsvarende prinsipper er
lagt til grunn for gjeldsposter.
Utenlandsk valuta
For valutatransaksjoner er det benyttet månedskurser
for 2019. Mellomværende og andre pengeposter i
utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskaps
årets slutt..
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel
er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker
som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Et driftsmiddel anses som
varig dersom det har en økonomisk levetid på 3 år,
samt en kostpris på over kroner 15000.
Driftsmidler under utvikling aktiveres fram til de tas i
bruk.
Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over
driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt
i historisk kostpris. Avskrivningene på utstyr i Norge
er klassifisert som ordinære driftskostnader. Avskrivninger og årets nedskrivning på utstyr i programland
er klassifisert som programkostnad.
Inntekter
Medlemsinntekter og fadderinntekter inntektsføres
ved mottakstidspunktet.
Gaver inntektsføres når organisasjonen har juridisk
rett på gaven, normalt mottakstidspunktet. Gaver,
primært tjenester, i annet enn penger inntektsføres
dersom fordelen for organisasjonen er kvantifiserbar
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og målbar. Verdien estimeres til den verdien org
anisasjonen, eller tilsvarende organisasjoner, må
betale for en tilsvarende tjeneste.
Tilskudd inntektsføres i takt med forbruk til den
aktiviteten tilskuddet er ment for. Mottatt tilskudd
oppføres som gjeld i balansen inntil de kan inntektsføres i takt med forbruk.
Skatt
Organisasjonen er ikke ansett skattepliktig for sin
virksomhet.
Klassifisering og fordeling av kostnader
Kostnadene er klassifisert som kostnader til org
anisasjonens formål, kostnader til anskaffelse av
midler og administrasjonskostnader. Kostnadene er i
størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de
hører til. Kostnader tilhørende mer enn én aktivitet,
er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og
konsistent måte på de ulike aktivitetene i henhold til
antall årsverk pr aktivitet.
Periodisering av merverdiavgifts
kompensasjonen for ideelle organisasjoner
Momskompensasjonen for 2018 er inkludert i linjen
"Tilskudd-andre" i aktivitetsregnskapet. Beløpet har
tidligere (før 2016) blitt ført som kostnadsreduksjon.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til
virkelig verdi på balansedagen. Endring i virkelig verdi
resultatføres som finansinntekt/kostnad. Alle finansplasseringer er likvide pengemarkedsobligasjons- og
aksjefond der det stilles daglige kurser. Markedsverdi
og kostpris for de ulike plasseringene spesifiseres i
note til regnskapet.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for
avsetning til dekning av påregnelig tap.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og finansielle
omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.
Andre forhold
Testamentariske gaver bokføres netto.
Alle beløp er gitt i NOK 1000 hvis ikke annet
er oppgitt.

Note 2 Tilskudd
Offentlige norske donorer

2019

2018

Norad

238 395

237 190

UD

148 433

189 728

9 096

9 609

395 924

436 526

2019

2018

FN

32 698

21 961

EU / EuropeAid

94 402

44 422

234 831

23 706

21 364

10 323

383 295

100 412

2019

2018

202

186

Andre
Sum
Andre donorer

African Development Bank
Andre
Sum
Tilskudd blir inntektsført i takt med forbruk.

Note 3 Årsverk, lønn og revisjon
Antall årsverk i Norge

Dette inkl. alle utestasjonerte lønnet fra Norge og sykemeldte. Ansatte i foreldrepermisjon er trukket fra.
Ytelse til ledende personer
Lønn
Ytelser til pensjonsforpliktelser
Annen godtgjørelse
Sum

generalsekretæren
1 143
48
17
1 208

Ingen ledende personer har lån eller fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.
Det utbetales ikke godtgjørelse til hovedstyret.
Kostnadsført revisjon og revisjonstjenester*

2019

2018

Revisjonstjenester

325

387

Prosjektrevisjon, hovedkontoret

482

464

Sum hovedkontoret

807

852

Prosjektrevisjon, ikke hovedkontoret

1 431

2 343

Sum

2 238

3 195

64 %

73 %

Andel eksternt finansiert
*Inkl. mva.
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Note 4 Administrasjonskostnader og fordeling av felleskostnader
Felleskostnader består av følgende:

2019

2018

HR personal

9 320

10 146

IT og Drift

28 443

28 385

Økonomi

14 400

12 565

Avskrivninger
Sum

709

920

52 871

52 017

Felleskostnadene er fordelt mellom formål, administrasjon og anskaffelse av midler etter antall årsverk:
2019

2018

Formål

71,5 %

37 803

35 867

Administrasjon

16,7 %

8 830

8 583

Anskaffelse av midler

11,8 %

6 239

7 566

100,0 %

52 871

52 017

Administrasjonskostnader

2019

2018

GS-stab

3 834

3 588

Norgesprogrammet

4 612

4 385

Sum

Fordelte felleskostnader
Sum

8 830

8 583

17 275

16 557

2019

2018

66 691

77 531

6 239

7 566

72 930

85 097

Note 5 Kostnader for anskaffelse av midler

Kostnader direkte relatert til anskaffelse av midler
Fordelte felleskostnader
Sum
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Note 6 Innsamlingsprosent
2019

2018

2017

2016

2015

A

Omfatter brutto inntekter fra alle
innsamlingsaktiviteter

311 430

298 851

284 734

276 998

284 651

B

Omfatter direkte kostnader til innsamling og fordelte felleskostnader
knyttet til innsamlingsaktiviteter

-72 930

-85 097

-83 514

-80 245

-90 817

C

Dette beløpet vil være disponibelt
for organisasjonens formåls
aktiviteter

238 500

213 754

201 220

196 753

193 834

Innsamlingsprosenten er: (C/A)*100

76,6 %

71,5 %

70,7 %

71,0 %

68,1 %

Vektet gjennomsnitt for de 5 siste årene:

71,7 %

70,3 %

Innsamlede
midler
– kostnader til
innsamlinger
= disponibelt til
formålet

Det er et uttrykt mål at innsamlingsprosenten ikke skal være mindre enn 70 % i et femårig vektet gjennomsnitt.
Den relative lave innsamlingsprosenten de siste årene er et resultat av en bevisst investering for å øke våre frie
inntekter. I tillegg kommer en ytterligere skjerpelse fra 2017 hvor merverdiavgiftsrefusjonen ikke lenger er en
kostnadsreduksjon, men blir fremover ført som inntekt. Tidligere år er ikke korrigert.
Vektet gjennomsnittlig innsamlingsprosent i 2019 var på 71,7 %. Redd Barna har som mål at innsamlingsprosenten skal være minst 75 %.
Redd Barna mottok in-kind/pro bono tjenester i 2019 på totalt MNOK 3,8 (2018: MNOK 0,6).

Note 7 Kostnader etter art
2019

2018

149 004

141 469

2 114

2 580

Reise

11 773

11 609

Innkjøp eksterne tjenester

59 591

70 726

6 631

11 112

33 632

33 995

Personalkostnader
Av - og nedskrivninger
Andre driftskostnader:

Arrangementer og produksjoner
Kontordrift inkl. IT
Internasjonal kostnadsdeling *
Bidrag til internationalt programarbeid
Sum forbrukte midler (fra aktivitetsregnskapet)
Inkludert i netto finansposter
Sum kostnader etter art

75 596

55 642

800 253

563 465

1 138 594

890 598

1 081

1 190

1 139 675

891 788

* Gjelder all virksomhet for Redd Barna, både internasjonalt og i Norge. Internasjonal kostnadsdeling er Redd Barnas
kostnader som SCI har hatt på vegne av medlemslandene samt kostnader knyttet til Redd Barnas lederskap av
det globale temaet utdanning.
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Note 8 Varige driftsmidler
2019

2018

Eiendeler
prog.land

Inventar

IKT*

SUM
Norge

Totalt

Totalt

2 456

4 645

19 308

23 953

26 409

12 666

358

495

853

853

15 754

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang (-)

-2 011

Anskaffelseskost 31.12

2 456

5 003

19 803

24 806

27 262

26 409

Akk avskrivninger 01.01

2 456

2 995

6 286

9 281

11 737

10 867

Akk avskrivninger avgang
Akk av- og nedskrivninger 31.12

-2 011
2 456

Balanseført verdi 31.12
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid:

3 421

9 415

12 836

15 292

11 738

1 582

10 388

11 971

11 971

14 671

426

3 128

3 554

3 554

2 636

10 år

3/5 år

Antall

2019

2018

Avskrivningsplan: Lineær
*IKT
Redd Barna implementerte nytt CRM-system i 2018. Investeringen blir avskrevet over 5 år.
Investeringer i aksjer / andeler
Antall aksjer i DE 10 Humanitære AS (10 %)

32

32

Innbetalt egenkapitalinnskudd KLP

15 750

4 241

4 241

Sum

4 273

4 273

Note 9 Garantier og leieavtaler

Ved en eventuell nedleggelse av SCI har Redd Barna forpliktet seg til å dekke følgende andel:
Redd Barna Norge

Andel

USD

NOK

9,12 %

1 825

16 024

Gjenværende Gjenværende
løpetid *
leieforpl.

Leie
2019

Beregnet
Leie 2020

9 249

9 480

Løpende leiekontrakter
Leieobjekt
Husleie (hovedkontoret / regionkontor)

4

Leasing

3

28 267
4 193

1 675

1 736

32 460

10 924

11 216

Garantier / depositum

2019

2018

Husleiegaranti Storgata 38, Oslo

2 950

2 950

250

206

Sum
* Der hvor det er flere kontrakter, er løpetiden for lengst varende kontrakt ført opp.

Husleiegaranti Verftsgt. 4, Trondheim
Depositum vedr. leie av Tordenskjoldsgate. 9, Kristiansand
Sum
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66

66

3 266

3 222

Note 10 Fordringer og gjeld
Kundefordringer
Kundefordringer

2019

2018

8 152

7 071

Mellomværende med SCI,
programland og andre medlemmer *
Arbeidskapital forskuttert SCI
Andre
Sum

8 152

7 071

Andre fordringer
2019

2018

144 004

144 035

20 558

20 541

590

11 973

165 151

176 549

* Kostnader til SCI for januar 2020 ble utbetalt i desember.
Kortsiktig gjeld
2019

2018

Skyldig offentlige avgifter

10 173

9 342

Egne ansatte inkl. feriepenger

12 455

11 978

4 412

3 351

Leverandørgjeld

Påløpne kostnader
Mottatte, ikke forbrukte tilskudd
Sum

110 094

145 224

137 134

169 895

Leverandørgjeld
2019

2018

7 795

13 416

7 795

13 416

Note 11 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Produkt

Markedsverdi

Anskaffelseskost

Balanseført verdi 31/12

Norske aksjer

26 713

14 898

26 713

Globale aksjer

54 022

42 534

54 022

Sum

80 735

57 432

80 735

8 157

8 221

8 157

Aksjer

Obligasjoner
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum
Norske pengemarkedsfond *
Sum

101 882

97 783

101 882

110 039

106 004

110 039

63 615

63 670

63 615

254 389

227 106

254 389

* Beløpet er pansatt som sikkerhet for forskudd på 7 MUSD til IGAD (Intergovernmental Authority on Development).
Redd Barna har i løpet av året solgt og kjøpt aksjer og obligasjoner med en gevinst på TNOK 1957 og et tap på TNOK 25.
Pr. 31.12.2019 har Redd Barna plassert MNOK 254,4 (2018: MNOK 250,7) i markedsbaserte aksjer og obligasjoner.
Alle plasseringer er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske hensyn
i samsvar med hovedstyrets vedtatte retningslinjer.
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Note 12 Finansinntekter/kostnader
Annen finansinntekt

2019

2018

Renteinntekter verdipapirer

1 400

3 795

Renteinntekter bank
Netto verdiøkning verdipapirer
Valutagevinst mellomværende

386

208

20 673

-276

279

112

78

327

Sum

22 816

4 165

-1 360

-1 534

Sum

-1 360

-1 534

21 456

2 632

Andre finansinntekter
Annen finanskostnad
Andre finanskostnader
Netto finansinntekter

Note 13 Finansinntekter/kostnader
Redd Barna har i hovedsak inntekter i norske kroner anskaffet i Norge, og finansieringen av uteaktivitetene er
hovedsakelig i samme valuta som Redd Barna mottar pengene.
Investeringer i internasjonale rentefond er valutasikret til norske kroner. For investeringer i utenlandske aksjefond stilles det ikke krav til valutasikring.

Note 14 Betalingsmidler og skyldige offentlige avgifter

Bankinnskudd
Skattetrekk (bundne midler)
Depositumkonto
Sum betalingsmidler

2018

68 857

97 340

5 245

4 814

3 032

3 032

77 134

105 186

2019

2018

Forskuddstrekk

5 184

4 768

Skyldig arbeidsgiveravgift

4 938

4 518

50

56

10 173

9 342

Avsetninger vedr. utestasjonerte
Sum skyldige offentlige avgifter
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Note 15 Formålskapital
Formåls
kapital
01.01

Anskaffelse
(innsamlet/
tilskudd/ netto
finans)

Forbruk

Kapitaltransak
sjoner*

Formålskapital
31.12

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
- herav bundet egenkapital (sikringsfondet)
- herav midler øremerkede katastrofer
- herav midler katastrofefond
- herav andre øremerkede midler
Sum

100 000

100 000

5 302

5 715

-5 513

5 504

10 674

14 062

-12 452

12 284

1 167

9 730

-9 876

1 021

117 143

29 507

-27 841

118 809

Annen formålskapital

248 959

1 117 491

-1 110 753

814

256 511

Sum formålskapital

366 102

1 146 998

-1 138 594

814

375 320

* Redd Barna innlemmet aktivitetsgruppenes bankkontoer i regnskapet pr. 01.01.2019.

Note 16 Formåls-, anskaffelses- og administrasjonsprosent
Kostnader til:
Formål

2018

2017

2016

2015

788 945

807 545

773 663

721 353

Anskaffelse av midler

72 930

85 097

83 514

80 245

90 817

Administrasjon

17 275

16 557

13 775

11 739

13 517

1 138 594

890 598

904 834

865 647

825 686

2019

2018

2017

2016

2015

92,08%

88,6 %

89,2 %

89,4 %

87,4 %

6,41%

9,6 %

9,2 %

9,3 %

11,0 %

Sum
Andel i prosent
Formål
Anskaffelse av midler
Administrasjon
Sum

17

2019
1 048 390

Årsrapport 2019

1,52%

1,9 %

1,5 %

1,3 %

1,6 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Note 17 Pensjoner
Redd Barna har innskuddspensjon og en lukket ytelsesbasert pensjon.
Total premiesum inkl. arbeidsgiveravgift for begge ordningene for 2019 beløper seg til MNOK 13,4 (2018: 13,4).
2019

2018

Pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening

1 119

1 138

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

4 073

3 756

-6 043

-5 509

450

358

Avkastning på pensjonsmidler
Adm kostnader.
AGA netto pensjonskostnad inkl. adm. kost
Netto pensjonskostnad

-57

-36

-458

-293

Midler/ forpliktelser

Midler/ forpliktelser

Opptjent pensjonsforpliktelse

-161 583

-164 059

Pensjonsmidler (markedsverdi)

151 628

139 993

8 513

15 108

-1 442

-8 958

Ikke resultatførte estimatendringer og avvik
Netto pensjonsmidler (forpliktelser)
Økonomiske forutsetninger:
Forventet avkastning på fondsmidler

3,80%

4,30%

Diskonteringsrente

2,30%

2,60%

Forventet lønnsregulering

2,25%

2,75%

Forventet G-regulering

2,00%

2,50%

Forventet pensjonsøkning

1,24%

1,73%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske
faktorer og avgang, er lagt til grunn vanlig benyttede
forutsetninger innen forsikring. Beregningen er utført
etter Norsk regnskapsstandard NRS 6.
Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte i 2014 sin veiledning om levealderjustering og uførepensjon for offentlige tjenestepensjonsordninger. Gjennomføringen
av denne planendringen er reflektert i tabellen over.
Endringen er inkludert i netto sikrede pensjonsforpliktelser pr. 31.12.19.
Lukket ordning
Ansatte yngre enn 55 år pr. 31.12.14, samt nyansatte
etter 01.01.15, ble overført til innskuddspensjonsordning.
Innskuddspensjonsordningen er plassert i KLP. Ansatte
født før 01.01.60 forblir medlem av den offentlige
tjenestepensjonsordningen, som er overført til KLP.
Pr. 31.12.19 er antall aktive i denne ordningen 11 mens
antall pensjonister er 91.
Faste ansatte som ble overført til innskuddsordningen
pr. 31.12.14 har mottatt et rettighetsbevis for opptjente
rettigheter.
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De oppsatte rettighetene reguleres etter reglene for
offentlig tjenestepensjon. Ordningen gjelder totalt for
488 personer.
Pr. 31.12.19 er antallet ansatte med oppsatte rettigheter
386 personer.
Ansatte som beregningsmessig kom «dårligere» ut som
følge av overgang til innskuddspensjon mottar en årlig
kontant kompensasjon.
Kompensasjonen har en årlig regulering på 3 %. Ved
fratredelse opphører kompensasjonen.
AFP
Redd Barna har i tillegg en AFP-ordning. De ansatte
med medlemskap i innskuddspensjonsordningen, har
AFP etter regelverket for Fellesordningen. De ansatte,
som fortsatt er medlem av offentlig tjenestepensjon
har AFP som er gjeldende for offentlig tjeneste
pensjon.
Pensjonsordningene anses å dekke kravene i lov om
obligatorisk tjenestepensjon .

Note 18 Kostnader til organisasjonens formål

Note 19 Nærstående parter

Humanitært vs. utviklingsarbeid
Det humanitære arbeidet reflekteres som en kontekst
og "Humanitært" er avviklet som egen formålsaktivitet.

Redd Barna er medlem i Save The Children Association og er nærstående part med andre medlemmer i
bevegelsen.

I 2019 var 64 % (2018: 42 %) av våre internasjonale
prosjektkostnader relatert til vår humanitære innsats.

Note 20 Forhold etter balansetidspunktet
I henhold til regnskapsloven skal det i årsregnskapet
gjøres rede for vesentlige forhold som er inntruffet
etter balansetidspunktet. I årsregnskapet 2019 er derfor gjort rede for konsekvensene av koronapandemien
for Redd Barna.
Redd Barna er en kompleks organisasjon og blir
påvirket av koronapandemien på mange områder.
Beslutninger må tas ut fra en stor grad av usikkerhet
og Redd Barna jobber ut fra ulike scenarioer. Redd
Barna følger situasjonen nøye og vil iverksette tiltak
ut fra gjeldende risikobilde.
De strenge retningslinjene for å begrense spredningen
av viruset har medført at mye av den frivillige aktiviteten, i Norge som innebærer direkte aktiviteter for
barn i sårbare livssituasjoner, ble satt på en pause
medio mars og ut april.
Samtidig har Redd Barna tatt aktive grep for å sørge
for at så mye av aktiviteten som mulig kan gjennomføres, men da i en annen form enn opprinnelig
planlagt. Offentlige tilskuddgivere har gitt rom for
fleksibilitet i bruk av midlene og regjeringen har kommunisert at frivillige organisasjoner ikke skal miste
støtte med bakgrunn i at aktivitetene ikke
kan gjennomføres som planlagt.
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Redd Barna har gjennom 2019 overført MNOK 676,8
(2018: 626,8) til hovedkontoret i London.
Lån / samarbeidsprosjekt
Redd Barna overførte i 2018 MNOK 10,4 til et samarbeidsprosjekt med Save The Children International.
Det skal ikke beregnes rente og beløpet var beregnet
å bli tilbakebetalt i sin helhet innen 31.08.19, men
avtalen er forlenget til 01.09.21.

Våre faste givere er bærebjelken i vår økonomi. Så
langt opplever Redd Barna en fortsatt stor vilje fra
våre givere til å støtte vår sak. Det er samtidig større
usikkerhet knyttet til rekruttering av nye givere ut
fra den økonomiske situasjonen i samfunnet. Begrensninger som smittevernreglene setter for fysisk kontakt, påvirker også våre mulighet til rekruttering,
av faddere.
En stor andel av våre inntekter er i norske kroner,
mens tilskuddet utbetales i landkontoret i annen valuta. Svekkelsen av den norske kronen innebærer at
vi får gjennomført mindre aktivitet med de samme
midlene. Lokale restriksjoner i programlandene medfører risiko for at programmer blir utsatt eller ikke
kan gjennomføres som planlagt. Redd Barna opplever
stor velvilje fra våre tilskuddsgivere til fleksibel bruk av
midlene i den situasjonen vi er i. Det er likevel en viss
risiko for at enkelte programmer ikke kan gjennomføres og at midler må tilbakebetales til tilskuddsgiver.

KPMG AS
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Telephone +47 04063
Fax +47 22 60 96 01
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til medlemsstyret i Redd Barna

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (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 organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter 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. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende 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 konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (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 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 organisasjonens 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.
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
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Konklusjon
Vi har revidert Redd Barnas årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på kr 8 403 000.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Revisors beretning - 2019
Til medlemsstyret i Redd Barna

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.

•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold
kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
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 organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 05.06.2020
KPMG AS

Ole Christian Fongaard
Statsautorisert revisor
(elektronisk signatur)
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

