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Ledelsens beretning og påtegning
Læger uden Grænser (MSF) modtog ca. ler. 3 mio. af midlerne fra DM i Indsamling 2005. Disse
penge har MSF anvendt på forældreløse hiv/aids-ramte børn i Malawi.
Projektet i Malawi fokuserer på børn ved at:
tilse dem på en speciel børneklinilc
behandle dem med antiretroviral aids-medicin
give dem oplysning, der er rettet mod børn
lave støttegrupper for børnene
have lege-terapi til rådighed
lave specielle udflugter for børnene.
I Malawi's Thyolo-distrikt er ca. 36.000 børn registreret som aids-relaterede forældreløse, og
blandt disse børn er omkring 5.000 konstateret hiv-positive eller har aids i udbrud. DM i hidsamling har gjort det muligt for MSF at sætte systematisk ind over for de hiv/aids-ramte
forældreløse børn.

På Læger uden Grænser's hjemmeside www.msf.dk har man løbende kunnet orientere sig om
forløbet og resultaterne af MSF's hjælp til de hiv/aids-ramte børn i Malawi. MSF er i færd
medrat udarbejde en mere detaljeret og omfattende rapport om projektet. Når denne rapport
foreligger, vil den ligeledes blive tilgængelig på hjemmesiden.
Regnskabet for anvendelsen af MSF's andel af DM i Indsamling 2005 aflægges pr. 31.
december 2007, men MSF's indsats for de hiv/aids-ramte forældreløse børn i Malawi fortsætter.

Det skal hermed erklæres, at
det afsluttende regnskab er aflagt i overensstemmelse med Fondet ISOBRO Indsamlingens
krav til regnskabsaflæggelsen, og
at det afsluttende regnskab giver et retvisende billede af aktiviteterne og den økonomiske
stilling i forhold til Fondet ISOBRO Indsamlingen.
København, den 28. marts 2008

Michael Gylling Nielsen
Direktør

Den uafhængige revisors påtegning
Til bestyrelsen i Læger uden Grænsers Fond samt til Fondet ISOBRO Indsamlingen
Vi har revideret Regnskab for anvendelsen af tilskud fra Fondet ISOBRO Indsamlingen.
Midlerne er anvendt i perioden 8. maj 2005 - 31. december 2007. Regnskabet er aflagt efter
Fondet ISOBRO Indsamlingens instruks om administration.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede
i overensstemmelse med Fondet ISOBRO's retningslinier. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge
et regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om
fejlinforniationen 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 regnskabet på grundlag af vores revision. Vi
i har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Fondet
ISOBRO Indsamlingens instruks vedrørende udførelsen af revision. 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 regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen
af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante
for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, 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 regnskabet.
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 regnskabet giver et retvisende billede af fondens anvendelse af
midlerne i perioden 8. maj 2005 - 31. december 2007 i overensstemmelse med formålet samt at
regnskabet er aflagt i overensstemmelse med med Fondet ISOBRO Indsamlingens krav til
regnskabsaflæggelse.

København, den 28. marts 2008
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Svend Duelund Jense

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Realiseret
Indtægter
Støtte, andel af DM i indsamling 2005
Renter m.m.
Indtægter i alt

2.919.602
84.949
3.004.551

Der er anvendt således:
Undervisning af patienter og pårørende om
sygdom og brug af medicin.
Lægemidler og ernæring til patienter
Personale og forplejning til udsendt personale
Personale, lokalt ansatte
Lokal administration, Malawi
Evaluering
Administrationsbidrag til MSF
Anvendt i alt

206.823
1.171.974
809.468
733.856
2.302
2.653
77.475
3.004.551

Restbeløb

Administrationsbidraget udgør ca. 2,6% af de samlede indtægter og anvendes
til administration og revision.

