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Médecins Sans Frontières er en organisation, som uden nogen form for
diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold
hjælper befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller
naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger.
Médecins Sans Frontières er en fuldstændig neutral og upartisk
organisation, som i henhold til den universelle medicinske etik og retten til
humanitærhjælp kræver fuld og uhindret frihed til at udføre deres arbejde.
Medlemmer af Médecins Sans Frontières lover at overholde de lægeetiske
regler og være neutrale over for alle politiske, religiøse og økonomiske
påvirkninger.
Som frivillig er alle medlemmer opmærksomme på de risici og farer, de
udsætter sig for, og de forlanger ikke andet vederlag til sig selv eller deres
pårørende end det, Médecins Sans Frontières kan tilbyde dem.
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LEDELSESBERETNING
Læger uden Grænsers (MSF) Hovedaktiviteter
Læger uden Grænser (MSF) intervenerer i nød- og krisesituationer for at mildne de lidelser, der knytter sig til
utilfredsstillede medicinskebehov, og for at skabe områder med menneskeligt acceptable forhold. MSF
arbejder på at fremprovokere en social og politisk reaktion fra det internationale samfund og nationale
regeringer, så de med deres handling respekterer og beskytter nødstedte menneskers værdighed og lever op til
deres forventninger.
Gennem sin medicinskeindsats, sit vidnesbyrd og sine stadige overvejelser om nødstedte befolkningsgruppers
situation, bestræber MSF sig på at tilskynde til ændringer til fordel for disse grupper.
MSF overholder sit charter og dets principper og er en uafhængig bevægelse, der består af foreninger, der er
integreret i og åbne overfor deres samfund.
Dens medlemmer, der er frivillige, nærstående og solidariske med udsatte mennesker, bekender sig til de
humanitære principper og overholder lægers etiske regler.

Væsentlige begivenheder i året samt det regnskabsmæssige resultat
MSF bragte i 2003 hjælp til hundrede tusinder ofre for verdens humanitære kriser i 78 lande. Hjælpen gik til
mennesker såret i krig, underernærede børn og til mennesker ramt af AIDS, malaria og tuberkulose. Den
danske afdeling af MSF udsendte 28 nødhjælpsarbejdere og bidrog med finansieringen af projekter i
Afghanistan, Angola, Burundi, Cambodia, Colombia, Congo, Haiti, Iran, Irak, Liberia, Rusland, Sydafrika og
Tchad.
I løbet af det første halve år af 2003 trængte rebelske grupper ind i Liberias hovedstad Monrovia, og i juli
havde de belejret byen. MSF var den ene af de kun to organisationer, der blev tilbage i byen, da alle andre
organisationer evakuerede. Da kampe umuliggjorde adgangen til Redemption Hospital, opsatte MSF et
midlertidigt hospital med kirurgiske faciliteter i organisationens lejr. MSF’s tilstedeværelse i Monrovia på
dette tidspunkt var afgørende for at vække international opmærksomhed omkring den liberianske befolknings
problemer. Efter at våbenhvilen var blevet gennemført, åbnede MSF hurtigt byens hospitaler, og kort efter
reetablerede MSF flere programmer andre steder i landet. Seks nødhjælpsarbejdere fra Danmark arbejdede i
Liberia i 2003, hvoraf en var til stede i Monrovia under krigshandlingerne.
En ny konflikt opstod i Darfur provinsen i Sudan i februar 2003. Det var en konflikt, hvor civile oplevede
systematiske og ekstremt voldelige angreb. Dette udløste i slutningen af 2003 en masseflugt, hvor mere end
100.000 mennesker flygtede ind i Tchad. Den første bølge af flygtninge ankom i september 2003, og MSF
har fra da af hjulpet dem. MSF gennemførte ydermere lobbyarbejde overfor det internationalesamfund for at
få det til at leve op til sit ansvar og øge hjælpen til disse flygtninge, da forholdende langt fra var
tilfredsstillende. Den internationalehjælp var både utilstrækkelig og for langsom – der er stadig mangel på
vand, ly og beskyttelse, idet Janjaweed militsen forsætter med at gå ind i Tchad, hvor de chikanerer
flygtningene.
MSF var i det meste af 2003 hindret i at opnå adgang til befolkningen i selve Darfur. Landsbyer blev bombet,
brændt ned og udrenset for deres befolkninger som følge af ’den brændte jords politik’. Omkring en million
mennesker blev fordrevet og udsat for gentagne massakrer. MSF var i et dilemma, idet de var øjenvidner til
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modstanden imod muligheden for at yde hjælp, men tvungne til at prioritere operativadgang pga. den
manglende tilstedeværelse af andre organisationer. Tilladelsen til at arbejde i selve Darfur blev endelig givet i
december 2003. MSF har planer om at udvide deres arbejde i Darfur betydeligt i 2004.
Genoptagne kampe i den nordøstlige del af Congo tvang mere end 100.000 mennesker på flugt. MSF udvidede
i løbet af 2003 deres aktiviteter i form af hurtige kirurgiske indgreb på ofrene i Bunia og Ituri provinserne,
hvor en række massakrer fandt sted. Ankomsten af en forstærket international militærstyrke lettede situationen
i området omkring Bunia, men kampene forsatte andre steder i landet. Mindst 20.000 mennesker gemte sig
stadig i skovene omkring Kitenge i slutningen af 2003. To danske nødhjælpsarbejdere var udsendt til Congo i
2003.
I marts 2003 modtog MSF endelig tilladelse til at genetablere sin tilstedeværelse i Irak. Dette skete kun få
dage før, den USA-ledede koalition begyndte at bombe Bagdad. MSF var iblandt den lille håndfuld organisationer, som blev i byen i denne periode. Kort tid efter bombningerne udførte MSF en landsdækkende
undersøgelse af Iraks sundhedsfaciliteter og befolkningen. På baggrund af denne kunne organisationen
konstatere, at der ikke var tale om nogen katastrofe. Dette til trods for udtalelser om det modsatte fra andre
hjælpeorganisationer – hvor af de fleste aldrig selv havde været i Irak. Siden krigen officielt stoppede, har
MSF ydet lægehjælp i en fattig forstad i Bagdad. Her er brug for upartisk lægehjælp, da befolkningen virker
bange for at bruge den lægehjælp, som udføres eller beskyttes af koalitionsstyrkerne.
I løbet af 2003 har MSF også ydet hjælp i forbindelse med konflikterne på Elfenbenskysten, i Afghanistan,
Indonesien og på Haiti. Hjælpen til befolkningen i Tjetjenien, i selve landet såvel som til flygtninge i de
omkringliggende lande, var begrænset pga. den langvarige bortførelse af Arjan Erkel, som var MSF’s Head of
Mission i Tjetjenien.
Krigen imod terror har begrænset muligheden for at udføre upartisk hjælp til befolkninger i fare, specielt i
Afghanistan og i Irak. Ikke desto mindre er det MSF’s overbevisning, at det er vigtigt at blive i disse områder.
MSF søger hele tiden efter en balance imellem de risici, organisationen tager, det praktiske arbejde den
udfører og dens mål om at forblive i området også på længere sigt, for derved at handle og være vidner.
I 2003 udførte MSF AIDS behandlingsprogrammer i 42 projekter i 19 lande. Ved slutningen af 2003
behandlede MSF over 9.000 patienter om måneden med ARV (antiretroviral medicin, livsforlængendemedicin). Udviklingen stemmer overens med programmets målsætning, men MSF stiller spørgsmålstegn ved,
hvorledes og hvor meget, der fortsat ønskes udvidelse af disse programmer, samt hvordan det voksende ansvar
for de patienter, der er i behandling, skal løftes. Alt dette vil blive endnu mere problematisk, når en betydelig
del af MSF’s patienter – estimeret til mindst 20% om to år – skal have sekundær ARV behandlingskur.
Omkostningerne ved disse er op imod ti gange større end de primære ARV behandlingskure. Fem danske
nødhjælpsarbejdere var udsendt til AIDS behandlingsprogrammer i løbet af 2003.
Spredningen af tuberkulose er også noget, der bekymrer MSF meget. Efter i mange år at have arbejdet i
fangelejrene i Sibirien, hvor de behandlede patienter led af multi-resistente tuberkuloseinfektioner, fik MSF
ikke den nødvendige godkendelse til deres sekundære behandlingsprotokoller. Dette medførte, at de lukkede
missionen ned i protest, idet de ikke kunne give tilstrækkelig behandling til alle patienterne. MSF planlægger
at åbne tuberkulosebehandlingsprogrammer andre steder i 2004 samt at lave en kampagne for forbedring af
diagnoseværktøjerne til opsporing af sygdommen, så de bliver både bedre og billigere. En total reevaluering af
WHOs standard DOTS protokol vil ligeledes blive udført. To danske nødhjælpsarbejdere arbejdede med
tuberkulose behandling i løbet af 2003.
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Oplysningsarbejde
I 2003 blev MSF’s arbejde nævnt 1.152 gange i dansk nyheds- og fagpresse samt et tocifret antal gange i
radio og på TV; en stigning på godt 34 % i forhold til 2002 (hvor MSF nævntes 763 gange). De vigtigste
emner i 2003 var Irak-krigen med omkring 150 artikler (13 % af den totale dækning), efterfulgt af
borgerkrigen i Liberia med omkring 90 artikler (ca. 8 % af den totale dækning) og dernæst jordskælvet i Bam,
Irak med omkring 80 artikler (ca. 7 % af den totale dækning). Andre fremtrædende begivenheder i de danske
medier i 2003 var udgivelse af bogen ”Beretninger fra Felten”, der bl.a. resulterede i 30 minutters tv-optræden
i DR’s 19Direkte og 10 minutters optræden i TV2’s Go’Morgen Danmark, samt en række radio-interviews.
MSF’s kamp for billigere aids-medicin fik ligeledes en god mediedækning, ligesom den store succes med
PostDanmarks støttefrimærke fik rigtig megen omtale. MSF så også en voldsom stigning i brugen af
organisationens web-side som informationskilde, ligesom nyhedsmedierne i betragtelig grad begyndte at bruge
web-siden som informations- og referencekilde.
Kendskabet til MSF i Danmark steg yderligere og nåede 92% i august 2003 (AC Nielsen-AIM). MSF
placerede sig i igen i 2003 som den 2. mest respekterede NGO i Danmark.
10-året for MSF’s tilstedeværelse i Danmark, fejrede organisationen med en reception i Lægeforeningens
lokaler. Hans Kongelig Højhed Prins Henrik, der var med ved det allerførste indsamlingsarrangement for
MSF-Danmark i 1993, fik ved receptionen overrakt bogen ’Øjenvidnerne’. Bogen er ni danske lægers
beretninger fra felten og udgivet fra FADL’s forlag. I slutningen af 2003 udgav forlaget Gyldendal en anden
bog – ”Beretninger fra Felten” - med beretninger fra andre af MSF’s udsendte.

Rekruttering og Human Resources
I 2003 var der i alt 28 udsendelser fra MSF-Danmark til felten, en mindre stigning i forhold til 2002. 4 (14%)
af de udsendte var udsendt som koordinatorer, mens 10 (36%) var udsendt for første gang.
Generelt har der for 2003 været en stigning i:
· Antal førstegangsudsendelser
· Antal udsendte med tidligere MSF erfaring
· Antal udsendte i koordinationsstillinger
Fra januar 2003 ændrede bl.a. MSF-Danmark sin optagelsesprocedure m.h.p. udsendelse. Fra tidligere kun at
have et interview, er det nu ændret til: et struktureret interview samt en assessment dag (gruppeøvelse med
andre kandidater og en individueløvelse) med evaluering fra flere observatører.
I september blev der igen afholdt PPD-kursus (internationalt forberedelseskursus) i Helsingør, med deltagelse
af nye MSF-frivillige fra 6 lande.
PS-netværk har gennem 2003 haft en struktureret kontakt til hjemvendte frivillige. Gruppen har derudover
mødtes for at følge op på dens arbejde og procedurer. PS-netværk har endvidere modtaget undervisning i
samtaleteknik. PS-netværk har fortsat 12 aktive medlemmer.

Indsamling af private midler
MSF-Danmark oplevede i 2003 fortsat vækst i indsamlingen af private midler. Indtægten fra private kilder
beløb sig i 2003 til 24.678.736 kr., hvilket udgør en stigning på 41% i forhold til 2003. MSF-Danmark
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opnåede derved det bedste indtægtsresultat nogen sinde. Væksten skyldes primært en stigning på 42% i bidrag
fra privatpersoner (fra 10.535.683 kr. i 2002 til 14.979.812 kr. i 2003) samt en markant stigning på 235% i
bidrag fra private virksomheder (fra 1.086.465 kr. i 2002 til 3.636.436 kr. i 2003). Denne fremgang skyldes
en målrettet indsats overfor mindre og mellemstore virksomheder. Der var også en mindre stigning i indtægter
fra fonde på 11% (fra 4.433.921 kr. i 2002 til 4.906.000 kr. i 2003) i forhold til 2002.
Knap 24% af indtægterne fra private kom via faste PBS-betalingsaftaler. Til sammenligning var indbetalingen
via PBS 21% i 2002.
MSF-Danmark blev i 2003 primært markedsført via en TV/internet-kampagne og en telemarketing kampagne
kombineret med Direct Mails og nyhedsbreve til eksisterende bidragydere.
PostDanmark udgav et velgørenhedsfrimærke til fordel for MSF, der gav knap 2 millioner kr. i overskud.
Velgørenhedsfrimærket var det mest solgte nogensinde i Danmark.
En oversigt over de projekter, der blev støttet af midler indsamlet i 2003, findes på side 9.

Institutionel fundraising
Udenrigsministeriets bevillinger til MSF udgjorde i 2003 14.758.091 kr., hvilket er en stigning på 15% i
forhold til 2002, hvor bevillingen var på 12.789.632 kr. Af bevillinger modtaget i tidligere år, blev der er i
2003 returneret 999.567 kr. til Danida.
Udenrigsministeriet bevilligede bidrag til fire nødhjælpsprojekter, udsendelse af danske frivillige til MSF’s
internationale projekter samt til et integreret forebyggelses- og behandlingsprojekt for HIV/AIDS patienter.
Følgende projekter har modtaget midler fra Udenrigsministeriet i 2003:
Land: Burundi, Karuzi distriktet
Titel: Katastrofeernæring
Mål: Reducere morbiditet og mortalitet blandt børn og voksne med moderat til svær underernæring gennem
drift af terapeutiske ernæringscentre i Karuzi provinsen.
Bevilling fra UM: 2.380.000 kroner
Projektperiode: 01/04/03- 31/07/03
Land: Congo, Province Orientale
Titel: Nødhjælpsaktiviteter indenfor området primærsundhed
Mål: Bedre adgang til sundhedsydelser for specielt udsatte befolkningsgrupper gennem mobile og permanente
medicinske teams. Udbygge katastrofeberedskab og indsatsmuligheder i tilfælde af epidemier, krigshandlinger
og naturkatastrofer.
Bevilling fra UM: 3.800.000 kroner
Projektperiode: 07/08/03-07/01/04
Land: Danmark, Expat 2003
Titel: Udsendelse af nødhjælpspersonale i forbindelse med aktiviteter udført af MSF.
Mål: Udsendelse af frivillige via MSF’s operationelle centre samt aktiviteter i Danmark forbundet med
rekruttering, uddannelse og administration af danske frivillige.
Bevilling fra UM: 2.646.425 kroner
Projektperiode: 01/09/03-31/08/04
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Land: Liberia, Monrovia
Titel: Katastrofeernæring og kolerabekæmpelse blandt interne flygtninge og indbyggere i Monrovia, Liberia
Mål: Reducere morbiditet og mortalitet forårsaget af underernæring gennem åbning og drift af et terapeutisk
og supplementerende ernæringscenter for underernærede børn under fem år. Reducere mortalitet forårsaget af
kolera blandt Monrovias indbyggere gennem åbning og drift af et behandlingscenter for kolerapatienter.
Bevilling fra UM: 2.500.000 kroner
Projektperiode: 31/07/03-30/11/03
Land: Tchad
Titel: Medicinsk-assistance til flygtninge fra Darfur, Sydsudan.
Mål: Mindske morbiditet og mortalitet blandt sudanesiske flygtninge, der har søgt over grænsen til Tchad fra
Provinsen Darfur i Sudan, ved at støtte sundhedscentre og mobilklinikker i udvalgte områder.
Bevilling fra UM: 2.000.000 kroner
Projektperiode: 01/12/03-31/08/03
Land: Sydafrika, Khayelitsha
Titel: Integreret forebyggelses- og behandlingsprojekt HIV/AIDS Sydafrika
Mål: At demonstrere den potentielle indvirkning på forebyggelse af HIV/AIDS, der opnås ved at integrere
forebyggelse og behandling i samme program.
Bevilling fra UM:1.431.666 kroner.
Projektperiode: 01/08/02-31/07/05
Bevillingen til HIV/AIDS projektet i Sydafrika er en del af en samlet bevilling over tre år på 4.295.000 kr. I
årsregnskabet for 2003 er bevillingen indtægtsført med 1.431.666 kroner og resten af bevillingen hensat til
senere uddeling jf. årsregnskabet side 18. Bevillingen vil blive udbetalt til projektet via MSF-Belgien ved
forelæggelse af det årlige projektregnskaber. Ved projektets afslutning udarbejdes et revideret regnskab.
Der har i 2003 været afholdt et møde på MSF’s kontor med deltagelse af Lars Kjellberg fra Udenrigsministeriet, hvor hjemvendte frivillige fortalte om projekter i henholdsvis Liberia og Congo, forud for
projektansøgninger til de respektive lande.
MSF fik i slutningen af 2003 en ny kontaktperson i Udenrigsministeriet: Frank Wissing Madsen.

Lobbyvirksomhed
I marts 2003 indgik MSF en samarbejdsaftale med 5 andre danske nødhjælpsorganisationer om at lave en
fællesindsamling, hvis der skulle opstå en humanitærkatastrofe i Irak. Da krigen brød ud, startede de andre
organisationer med det samme en indsamling. Flertallet af dem, havde ingen aktiviteter i Irak på det tidspunkt,
ligesom de ikke havde verificeret, at der reelt var tale om en katastrofe. MSF måtte derfor trække sig fra
samarbejdsaftalen. I slutningen af april viste en MSF-undersøgelse, at der - på trods af de forskellige
katastrofescenarier der var fremlagt før og under krigen - ikke var nogen medicinskkatastrofe i Irak. Det
faktum, at der ikke var tale om nogen katastrofe i Irak, blev behandlet af de danske medier og førte til en livlig
debat om indsamlingsetik.
I 2003 fortsatte MSF-Danmark med at udøve lobbyvirksomhed til støtte for HAART-behandling (Highly
Active Anti-retroviral Treatment) til AIDS-patienter i udviklingslandene. MSF havde foretræde for
Folketingets Udenrigsudvalg om HAART behandling den 8. oktober 2003. En undersøgelse af dagbladet
Information blandt partiernes udenrigspolitiskeordførere op til World AIDS dagen den 1. december viste, at et
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flertal af ordførerne var positive overfor, at Danmark ændrer sin AIDS-politik og dermed støtter HAART
behandling.
MSF havde løbende kontakt til det danske udenrigsministerium for at sætte sagen om Arjan Erkel på
dagsordenen i dialogen mellem EU og Rusland. Arjan var MSF’s Head of Mission i Dagestan, da han blev
kidnappet den 12. august 2002.

Internet
MSF-Danmarks hjemmeside www.msf.dk oplevede også i 2003 en markant fremgang. Antallet af besøgende
nåede 179.869, hvilket er omkring 2½ gange antallet fra 2002. Grunden til den fortsat stigende interesse
skønnes at bero på at siden til stadighed har de seneste nyheder, hvilket gør det til en pålidelig
informationskilde for alle med interesse i hjælpearbejdet - herunder journalister.
MSF arbejder til stadighed for, at hjemmesiden er let at finde rundt på. Midt på året introduceredes et
månedligt elektronisk nyhedsbrev, med en oversigt over, hvad der er sket i ind- og udland siden sidst. Fra
denne nyhedsmail kan man altid finde uddybende information på www.msf.dk. Ved årets udgang var der ca.
300 abonnenter til denne service.

Kontoret
Den institutionelle fundraiser kom tilbage fra barselsorlov i maj. Der blev i juli ansat en kontoransvarlig på
deltid til at koordinere og oplære de kontorfrivillige, der gør en stor indsats for MSF.
Pressechefen gennem 6 år forlod MSF i juli og blev erstattet af en ny pressechef med over 20 års erfaring fra
Greenpeace og andre internationale interesseorganisationer.
Kontorets driftsudgifter steg med 31% fra 6.728.765 kr. i 2002 til 8.806.643 kr. i 2003. Størstedelen af denne
stigning skyldtes en øget investering i fundraising, der resulterede i en 41% stigning i bidrag fra private i
samme periode. Derudover havde MSF-Danmark udgifter i forbindelse med udsendelse af danske frivillige til
hjælpearbejdet samt til projektstyring. Disse udgifter beløb sig til 2.392.009 kr. i 2003, sammenlignet med
1.324.486 kr. i 2002.
I 2003 udgjorde vederlag mv. til direktionen kr. 432.959. Direktørens eneste personalegode, var en
skattepligtig mobiltelefon betalt af MSF-Danmark.
Kontoret er igen i 2003 blevet støttet af IMA-Data med forskelligt kontorudstyr, hvilket har betydet store
besparelser på bl.a. papir, skrivbare cd’er og tonere.
Rengøringsfirmaet Klarén har i 2003 fortsat deres sponsorat med rengøring af MSF-Danmarks kontor i
Hellerup.

Bestyrelse og medlemskab
Der blev i 2003 afholdt månedlige bestyrelsesmøder. Desuden blev der i november afholdt en 1-dags
bestyrelses-workshop, hvor MSF-Danmarks langtidsvisioner blev diskuteret.
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Bestyrelsen modtager ikke vederlag for dens arbejde. Bestyrelsesformanden har dog en mobiltelefon stillet til
rådighed og betalt af MSF.
FLUGS-gruppen med frivillige har spillet en aktiv rolle ved diverse arrangementer, deriblandt ved et
økologisk-marked på Halmtorvet i august 2003, som blev til i samarbejde med Aarstiderne. FLUGS har også
ydet bistand til kontoret, fx i forbindelse med generalforsamling. Århus-gruppen har stillet med et hold og en
stand ved Marselisborg-løbet.

Forventninger til det nye år
I 2004 vil MSF-Danmark fortsætte sin vækststrategi for derved at skaffe flere midler til det internationale
hjælpearbejde. I Danmark vil MSF særligt sætte fokus på problemerne med at lade vestlige militærenheder
samarbejde med nødhjælpsorganisationer ude i felten. Et område der udvises stadigt stigende interesse.
Endvidere vil der blive fulgt op på Danmarks AIDS politik.
MSF-Danmark vil søge efter nye og større kontorlokaler i løbet af 2004.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt har påvirket fondens
finansielle stilling.
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PROJEKTER STØTTET AF MSF-DANMARK I 2003
Følgende projekter har modtaget støtte fra MSF-Danmark i 2003:
Land: Angola
Aktiviteter: Efter våbenhvilen i Angola i april 2002 fulgte en hungersnød, der kostede hundrede tusinder
angolanere livet. En situation der blev forværret af, at både den angolanske regering og det internationale
samfund totalt ignorerede problemet. Hungersnøden er nu under kontrol, men efterkrigstiden i Angola er
præget af et totalt kollaps af infrastrukturen inklusiv sundhedssystemet. MSF arbejder i 15 provinser i Angola,
hvorder ydes støtte til hospitaler, sundheds- og mobilklinikker i svært tilgængelige områder. Der arbejdes også
med specifikke infektionssygdomme som tuberkulose, malaria og sovesyge.
Beløb fra private bidrag: 4.289.046 kroner
Land: Burundi
Aktiviteter: Ernæringssituationen i Karuzi provinsen i Burundi krævede en akut indsats med oprettelse af
terapeutiske og supplementerende ernæringscentre for underernærede børn under fem år.
Beløb fra private bidrag: 30.609 kroner
Bevilling fra UM: 2.380.000 kroner
Land: Cambodia
Aktiviteter: Cambodias HIV-epidemi er den hurtigst voksende i Sydøstasien. Man regner med at 180.000 ud
af landets 11.5 millioner mennesker er smittet med HIV, 40.000 har AIDS i udbrud. MSF tilbyder oplysning,
undervisning og information, frivillig testning for HIV, præ- og post-test vejledning og rådgivning, behandling
af opportunistiske infektioner og behandling med ARV. Al behandling er gratis.
Beløb fra private bidrag: 678.932 kroner, hensat til udbetaling i 2004.
Land: Congo
Aktiviteter: Sundhedssystemet i Congo er totalt brudt sammen efter en lang og brutal borgerkrig, der har
kostet 3.5 millioner mennesker livet.. MSF arbejder viamobilklinikker og støtte til eksisterende
sundhedscentre på at bedre befolkningens adgang til sundhedsydelser. MSF har opbygget centrale
katastrofeberedskabsenheder, der er parate til at rykke ud i tilfælde af epidemier, naturkatastrofer og nye
krigshandlinger.
Beløb fra private bidrag: 540.000 kroner
Bevilling fra UM: 3.800.000 kroner
Land: Danmark, Expat 2003
Aktiviteter: Udsendelse af dansk nødhjælpspersonale til MSF’s internationale projekter. Aktiviteter i
Danmark forbundet med rekruttering, uddannelse og administration af danske frivillige.
Beløb fra private bidrag: 3.392.009 kroner
Bevilling fra UM: 2.646.425 kroner
Land: Haiti
Aktiviteter: MSF har arbejdet i Haiti siden 1994. Landet er det fattigste på den vestlige hemisfære, og det
offentlige sundhedsvæsen er næsten ikke-eksisterende. Halvdelen af Haitis befolkning er underernærede og den
gennemsnitlige levealder er 50 år. Haiti har også det højeste antal HIV smittede i Latinamerika. MSF
gennemfører undervisnings- og træningsprojekter for nationalt medicinskpersonale, hjælper med forsyninger af
medicin og medicinskematerialer samt med genopbygningen af sundhedsklinikker. Projekterne har specielt
fokus på mor-barn sundhed.

10
Beløb fra private bidrag: 3.714.682 kroner
Land: Irak
Aktiviteter: Efter krigens udbrud i Irak i 2003 evaluerede MSF over 70 hospitaler og klinikkerog fandt, at det
største problem var mangel på ledelse i det irakiske sundhedssystem, der var i totalt kaos efter styrets kollaps.
MSF bad koalitionsstyrkerne om at påtage sig deres ansvar i henhold til Geneve konventionen og sikre
civilbefolkningenadgang til basale medicinskeydelser.. MSF åbnede et projekt, der støttede sundhedsklinikker
i Sadr City, et slumområde i Bagdad og sørgede for medicindistribution til udvalgte klinikker og hospitaler.
Beløb fra private bidrag: 55.951 kroner
Land: Liberia
Aktiviteter: Udbrud af nye kampe i Liberia i juni måned 2003 betød et stort øget behov for
medicinsknødhjælp til Monrovias indbyggere og de interne flygtninge, der ankom til byen. MSF oprettede et
nødhospital og en koleralejr i Monrovia og havde desuden kapacitet til at behandle underernærede børn. MSF
er også ansvarlige for at støtte 5 mobilklinikker i området.
Beløb fra private bidrag: 5.483.889 kroner
Bevilling fra UM: 2.500.000 kroner
Land: Mali
Aktiviteter: Øjensygdommene trachoma, cataract og trichiasis, der kan føre til blindhed er et specielt stort
problem i Mopti regionen i Mali. I MSF’s projekt udførtes i 2003 1996 kirurgiske indgreb mod cataract og
thriciasis. 265.510 personer blev behandlet med azithromycin for thracoma, og der blev udviklet en national
handlingsplan til bekæmpelse af sygdommen. Programmet udviddes nu til Ségou regionen og omfatter dermed
ca. 3 millioner mennesker.
Beløb fra private bidrag: 48.000 hensat til udbetaling i 2004.
Land: Sydafrika
Aktiviteter: MSF arbejder i slumbyen Khayelitsha i Cape provinsen med et integreret forebyggelses- og
behandlingsprojekt for HIV/AIDS patienter. Projektet omfatter oplysnings-, informations- og
undervisningsaktiviteter såvel som frivillig testning for HIV infektion, behandling for opportunistiske
infektioner og behandling med antiretroviral medicin til AIDS patienter.
Beløb fra private bidrag: 2.029.918 kroner
Bevilling fra UM: 1.431.666 kroner.
Land: Tchad
Aktiviteter: Som følge af voldsomme kampe i Darfur provinsen i Sydsudan flygtede tusinder over grænsen til
Tchad.. MSF yder medicinsk assistance til flygtningene gennem mobilklinikker og sundhedsposter.
Mæslingvaccinationer bliver foretaget og ernæringscentre er oprettet for underernærede børn.
Bevilling fra UM: 2.000.000 kroner
Følgende projektlande har modtaget beløb mindre end 25.000 kroner: Afghanistan, Columbia, Iran
Mozambique og Rusland.
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Resultatopgørelse

Indtægter
Bidrag/donationer m.v.
Bidrag fra MSF-Belgien
Renteindtægter - netto

Omkostninger
Personaleomkostninger
Udsendelse af danske frivillige og bidrag til projektstyring
Administrationsomkostninger
Øvrige omkostninger
Afskrivning på inventar m.v.

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat før uddelinger

Der anvendes således:
Uddelinger
Regulering af tidligere års hensættelser
Hensat til senere uddeling
Overført til disponibel kapital

2003
39.177.404
2.652.241
104.950
41.934.595

2002
30.625.965
2.105.392
116.409
32.847.767

2.185.917
2.392.009
1.631.351
4.920.381
68.993
11.198.651

2.068.218
1.324.486
1.152.906
3.435.538
72.103
8.053.252

30.735.944
0
30.735.944

24.794.515
0
24.794.515

29.221.420
-13.932.499
15.447.023
0
30.735.944

21.925.241
-9.590.862
12.460.136
0
24.794.515

12

Balance pr. 31. december

Aktiver
Aktiver tilhørende fondskapitalen:
Obligationsbeholdning
Bankindestående

Disponible aktiver:
Inventar
Lagerbeholdning
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

Aktiver i alt

Passiver
Kortfristet gæld:
Kreditorer
Anden gæld
Hensættelser:
Hensat til senere uddeling
Kapital:
Fondskapital
Disponibel kapital

Passiver i alt

2003

2002

268.763
55
268.818

270.918
1
270.919

58.148
41.702
1.289.862
24.497.550
25.887.262

127.142
0
717.917
26.705.280
27.550.339

26.156.080

27.821.258

349.135
1.853.472
2.202.607

547.719
4.832.489
5.380.208

23.684.655

22.170.131

268.818
0
268.818

270.919
0
270.919

26.156.080

27.821.258
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LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for Læger uden Grænsers Fond.
Årsrapporten er aflagt efter bestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens
aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Ingen af organisationens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten
anførte, og der påhviler ikke organisationen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.
Hellerup, den 29. juni 2004

Direktion:

Philip Clarke

Bestyrelse:

Michael Loua

William Bourgeois

Nigel Jenkins

Søren Brix Christensen
formand

Alexandra Kruse

Helle Borg

Birgitte Riis Andersen

Charlotte Kragbøll

14

REVISIONSPÅTEGNING TIL BESTYRELSEN
FOR LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND
Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2003.
Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en
konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi
tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke
indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der
understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den
af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af
den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2003 i overensstemmelse med lovgivningens og fundatsens krav til regnskabsaflæggelse.
København, den 29. juni 2004

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Aage Beyer
statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Som supplement til regnskabsbestemmelserne i Lov om fonde og visse foreninger kan anføres følgende:
*

Øvrige omkostninger vedrører omkostninger til PR-aktiviter samt kampagner i forbindelse med
promovering af fondens virke.

*

Renteindtægter består af forfaldne og beregnede renter indtil balancedagen.

*

Værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster
vedrørende fondskapitalen føres direkte på egenkapitalen.

*

Kontorinventar afskrives lineært over 4 år.

*

Likvide beholdninger vedrører i al væsentlighed modtagne donationer til konkrete formål. Indtil
udbetalingen finder sted på baggrund af endelige projektregnskaber indestår beløbene på specielle
konti i fondens pengeinstitut.
Afkastet af indestående bevilligede DANIDA midler tilbagebetales til DANIDA.

*

Uddelinger: Bevilligede donationer til konkrete projekter betales til de projektansvarlige organisationer
i takt med, at organisationerne forelægger endelige projektregnskaber.

*

Hensat til senere uddeling: Bevilligede donationer til konkrete formål hensættes til senere uddeling.
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Noter

Inventar
Kostpris 1. januar
Årets anskaffelser
Årets afgang
Kostpris 31. december

2003
439.657
0
0
439.657

2002
359.339
80.318
0
439.657

Afskrivninger 1. januar
Tilbageførte afskrivninger vedrørende afgang
Årets afskrivninger
Afskrivning 31. december

312.515
0
68.993
381.508

240.412
0
72.103
312.515

58.148

127.142

270.918
-2.100
268.818

260.300
10.618
270.918

0
0

0
0

0

0

432.959
3.000

399.254
3.000

Regnskabsmæssig værdi

Fondskapital
Saldo 1. januar
Kursregulering af værdipapirer

Disponibel kapital
Saldo 1. januar
Overført fra resultatopgørelsen

Direktionsvederlag (Direktør Philip Clarke)
Bestyrelsesvederlag (Mobiltelefon)
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Specifikationer
Bidrag/donationer m.v.
Angola (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Angola, Kuito (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA)
Ubrugte bevillinger returneret til DANIDA
Karuzi, Burundi (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA)
Private bidrage
Finansstyrelsen, jf. Tips- og lottolovens §6 H, stk. 1,1
Øvrige
Salg af bøger, CD’er, julekort m.v.
Køb af bøger, CD’er, julekort m.v.

Renteindtægter - netto
Bank- og girokonti
Obligationer
Afkast fra Investeringsforeninger
Diverse

Administrationsomkostninger
Leje af lokaler
Kontorhold inkl. småanskaffelser og bladhold
Andel af omkostninger til udenlandsk kontor
Andel af omkostninger til "Drugs for neglected diseases" (DNDi)
Telefon, fax og internetforbindelse
Porto
tidligere år og projekterklæringer
Repræsentation
Omk. Ifbm møder mv.
Øvrige omkostninger
Forsikring
Uddannelse og kurser

Øvrige omkostninger
PR-aktiviteter (newsletter)
Konsulenthonorar
Rejseomkostninger
Kampagneomkostninger (ekskl. porto m.v.)

2003

-991.567
2.380.000
3.800.000
2.000.000
2.646.425
24.678.736
541.646
113.549
76.948
39.177.404

2002
4.600.000
2.753.000
477.222
2.500.000
2.459.410
-103.250
0
0
0
0
17.419.498
478.304
20.000
21.781
30.625.965

95.770
2.823
7.145
-787
104.950

99.276
16.440
0
694
116.409

224.197
411.701
171.170
60.076
189.662
86.550
190.625
33.208
10.504
223.908
20.542
9.208
1.631.351

208.212
246.580
103.119
0
110.411
76.261
146.250
31.659
5.717
205.134
14.851
4.714
1.152.906

1.072.347
951.273
158.551
2.738.210
4.920.381

1.998.184
1.159.762
226.418
51.174
3.435.538

2.500.000
1.431.666

152.322
75.374

18

Specifikationer
Uddelinger
Afghanistan
Angola
Angola (DANIDA)
Burundi
Colombia
Congo
Haiti
Irak, Kurdistan
Iran, jordskælvet i Bam
Kenya (DANIDA)
Liberia (DANIDA)
Liberia
Rusland TB
Sierra Leone
Sierra Leone (DANIDA)
Sydafrika (HIV/AIDS)
Syd Sudan (DANIDA)
Expat 2000 (DANIDA)
Expat 2001 (DANIDA)
Direct subsidy

2003
12.459
4.289.046
4.600.000
30.609
22.199
540.442
3.714.682
55.951
149
2.431.091
0
5.483.889
2.095
0
0
2.029.918
3.966.037
0
1.943.804
99.049
29.221.420

2002
1.250.000
2.223.916
0
11.000
1.000.000
5.989.224
0
0
0
0
2.425.000
0
500.000
750.000
2.096.751
250.000
4.682.790
726.560
0
20.000
21.925.241
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Specifikationer
Hensat til senere uddeling/tilbagebetaling til DANIDA
Angola
Mexico Trachoma (MSF-H)
Mali Trachoma (MSF-L)
Mozambique, HIV/AIDS program (MSF-L)
Angola
Monrovia, Liberia
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Angola, Kuito
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Cambodia
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Karuzi, Burundi (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA)

Regulering af tidligere års hensættelser:
Expat 2001, Syd Sudan, Angola & Somalia
Hensættelsen pr. 31. december specificeres således:
Somalia (DANIDA)
Expat 2001 (DANIDA)
Syd Sudan (DANIDA)
Mexico Trachoma (MSF-H)
Mali Trachoma (MSF-L)
Mozambique, HIV/AIDS program (MSF-L)
Angola (DANIDA)
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Sydafrika, HIV/AIDS program i Khayelitsa (DANIDA)
Angola, Kuito (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) 2002
Monrovia, Liberia (DANIDA)
Cambodia
Karuzi, Burundi (DANIDA)
Congo (DANIDA)
Tchad (DANIDA)
Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) 2003

2003
-48.000
48.000
10.000

2002
-377.496
48.000

4.600.000
2.753.000
477.222
2.500.000
2.459.410
2.500.000
678.932
1.431.666
2.380.000
3.800.000
2.000.000
2.646.425
15.447.023

12.460.136

13.932.499

9.590.862

2.450.000
2.882.499
4.000.000
48.000
48.000
10.000
2.753.000
1.908.888
2.500.000
2.459.410
2.500.000
678.932
2.380.000
3.800.000
2.000.000
2.646.425
23.684.655

4.600.000
2.753.000
477.222
2.500.000
2.459.410

22.170.131
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Skattemæssige specifikationer
Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2003
Årets resultat før skat
+ Regnskabsmæssige afskrivninger
+ Realiseret kursgevinst obligationer
- Skattemæssige afskrivninger
+ Repræsentation, 75%

30.735.944
68.993
9.584
0
24.906
30.839.427
-25.000
30.814.427

Bundfradrag
Uddelt til almennyttige formål
Konsolideringsfradrag
Bundfradrag
Anvendt af tidligere års hensættelser til konkretealmennyttige/almenvelgørende formål
Hensættelse til konkrete almennyttige/almenvelgørende formål
Skattepligtig indkomst

Inventar
Saldo 1. januar 2003
Årets tilgang
Årets afgang
Afskrivning
Saldo 31. December 2003

29.221.420
1.618.007
-25.000
0
0

30.814.427
0

415.691
0
0
415.691
0
415.691
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Skattemæssige specifikationer
Personaleomkostninger
A-indkomst med tillæg af pension og ATP (inkl. kørselsgodtgørelse
- 2003: kr. 6.148)
Regulering af feriepengehensættelse
Lønrefusion ved sygdom og barsel
Viderefaktureret løn samt kørsel
Lønfordeling
Personaleomkostninger

Lønafstemning
A-indkomst tillagt pension og ATP og kørselsgodtgørelse m.v.
Kørselsgodtgørelse
Sociale ydelser
Pension, firma samt medarbejderandel
A-indkomst

Tilgodehavender
Udlæg vedrørende Expat 2001 og 2002
MSF - Holland
MSF - Frankrig
MSF - Spanien
MSF - Sverige
MSF - Schweiz
MSF - Luxemborg
Periodiserede renter
Tilgodehavende, bogsalg og julekort
Deposita
Øvrige

Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
Skyldige renter til Danida
MSF - Belgien
MSF - Spanien
MSF - Sverige
MSF - Norge
MSF - Schweitz
MSF - International office
Mellemregning med Philip Clarke
Skyldig moms
A-skat m.v.

2003

2002

2.757.422
4.453
-65.379
-28.463
-535.048
52.931
2.185.917

2.680.410
33.212
-16.591
-18.243
-665.184
54.613
2.068.218

2.757.422
-6.148
-19.653
-261.192
2.470.429

2.680.410
-6.355
-32.183
-255.271
2.386.601

470.853
48.164
2.984
0
1.514
17.650
8.907
24.945
81.044
19.300
614.501
1.289.862

366.326
15.307
2.053
5.485
0
0
6.880
38.445
70.235
19.300
193.887
717.917

227.416
297.712
971.475
998
0
1.257
0
1.130
0
275.571
77.913
1.853.472

222.963
458.281
4.006.070
0
3.615
10.576
8.062
0
1.836
40.012
81.075
4.832.489
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TAK TIL...
Tak til virksomheder, organisationer og personer, der via ydelser, repræsentation eller indsamlingsinitiativer har bidraget til MSF’s humanitære indsats i år 2003:

ACNielsen AIM
Alexander Kølpin
Anders Korsgaard Christensen/
Rigshospitalets krise- og katastrofecenter
Anders Lund Madsen
Anne Marie Helger
Architrade
Benjamins Forlag
Berlingske Tidende
Bjørn Nørgaard
Bo Normander Noah
Borealis
Baard Owe
Camilla Plum
Christian Friis Bach
Claus Bue
Claus Kunckel
Cross Border Communication
Den Danske Lægeforening
DHL
Eilersen
Elisabeth Gjerluff Nielsen
Else Mariann Fischer Boel
FADL´s Forlag
Flemming Pless
Forex
Frederik Dessau
Fritz Hansen
Grethe Dirckinck-Holmfeldt
Gyldendals Forlag
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
Harboes Bryggeri
Helen Davies
Helena Christensen
Henrik Kofoed
Hærens Ingeniør – og ABC-skole
IKEA
ILVA
IMA data ApS
Interstudio/Moroso
Jannie Faurschou

Jens Gaardbo, Lundbeck
Jens Okking
Jesper Asholt
Jesper Lund-Larsen, SID
JLIT.dk
John Hahn Petersen
Karen Marie Groth & Ensemble
Karsten Kressner
Karsten Vogel
Keith Bassford
Kirsten Olesen
Klarén Rengøring
Kurt Ravn
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne
Lars H.U.G
Lars von Trier
Lauritz.com
Lego/Paal W. Smith-Meyer og Erik Ravn
Leif Kjærgaard, Danisco
Lindh, Stabell, Horton
Lisbeth Lundquist
Lone Hertz
Lone Scherfig
Lægedage
Maiken Gravlund
Margrethe Koytu
Michael Laudrup
Microsoft
Morten Nielsen, Syd Afrika Kontakt
Munthe plus Simonsen
Niels Carstensen, Folkekirkens Nødhjælp
Niels Reumert
Oticon
Palle Mikkelborg
Panum Instituttet
Patricia Urquiola
Pedro Christoffersen
Per Kristensen, Dansk Plantenævn
Per Kølster
Peter Gæmelke, Landbrugsrådet
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Peter Høgh
Pia Rockhold, Danida
Pilgrim
Politiken
Politiken PLUS
Post Danmark
Rotary Ringkøbing/Ulla og Ludvig
Nielsen/Fjordgården Hotel
Søren Thybo, Rigshospitalet
Søstrene og Administrationen på Sankt Lukas
Stiftelsen
Therese Damsholt

ThomasVinterberg
Tommy Kenter
TopDanmark
Translatør Centeret
Trope- og Retsmedicinsk Klinik
TV2
Unite2Help
Vera Gebuhr & Lennart Raaholt
Viborg Håndboldklub
Vigga Bro
Zonta
Aarstiderne

Tak til virksomheder, foreninger og institutioner, der har bidraget med 10.000 kr. eller derover.

ACNielsen AIM
Atradius
Borealis
Brønshøj Sogns Menighedssamfund
Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark
Danida
Dansk Folkeferie
Dansk Sygeplejeråd
EDC Hjort
Embacco Lighting
Federal Express
Finansstyrelsen
Foreningen Dansk Backup Center
Harboes Bryggeri
Hedeselskabet Miljø og Energi
HK´s Personaleklub for Provinsen
Innovation & Co.
Kollekt Ordrup kirke
Københavns Lufthavne A/S

Lions Club Næstved
Lions Club Ringkøbing
Logen Parsifal af Danmark
NCC
Novartis
Pilgrim
Post Danmark
Skanderborg Festivalklub FØLA
Skovex
Socialpædagogernes Landsforbund
Tjernobylbørnenes Venner
TopDanmark
TV Danmark
Unite2Help
Vækstcenteret
Y´smen International
Zonta
Öresundskomitéen
Aarstiderne
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Tak til fonde, der har støttet Læger uden Grænser i 2003

Alfred Hansens Legat
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Birthe Justesens Fond
Bodil Pedersen Fonden
C.W. Strandes Legatfond
Civilingeniør Walter Christensen og hustrus
Fond
Den Berlingske Fond
Det Arnstedtske Familiefond
Det Obelske Familiefond
Direktør J.P.A. Espersen og Hustrus Fond
Direktør Jacob Madsen & Hustru Olga Madsens Fond
Ellen Hørup´s Fond
Ellen og Carl Tafdrups Mindelegat
Elly Valborg og Niels Mikkelsens Fond
Erik og Martha Scheibels Legat
Ernst & Young Fonden
Fabrikant Chas. Otzen´s Fond
Fabrikant Einer Willumsens Mindelegat
Fabrikant Kaj Nielsen og Hustrus Fond
Fabriksejer Dreyer Myhrwold og Hustrus Legat
Familien Hede Nielsens Fond
FLS Industries A/S’ Gavefond
Fonden af 17.12.1981
Fonden af 20. December
Fonden af 23.9.1909
Fonden Lolwe
Frantz Hoffmanns Mindelegat
Frederik og Emma Kraghs Mindefond
Friedrich Wilhelm Frank og Hustru Angelina
Franks Mindelegat
Georg og Johanne Harders Legat
Gerda Laustsens Fond
Grethe og Mogens Kierulff´s Fond
Grosserer A. Collstrop og Søns Mindelegat
Grosserer Jørgen Rindom & Hustrus Fond
H Bundes Fond
Henrik Bødtcher Hansen´s Fond
Henry Donsruds Fond

Illum Fondet
Ingeniør K.A. Rohde og Hustrus Legat
J.P.D. Schwensens Legat
JL Fondet
Jubilæumsfonden af 12/8 1973
Jubilæumsfonden af 1963
Knud Wiedemann og hustru, født Voghts
Familielegat
Komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøes
Legat
Kong Christian den Tiendes Fond
Konsul Grosserer Osvald Christensens
Mindefond
Krista og Viggo Petersens Fond
Lars Erik Andersens Familiefond
Lillian og Frode Jacobsens Fond
Lippmann Fonden
Lis og Ole Nielsens Fond til Humanitær
Bistand
Lund & Bugges Fond
Metro-Schrøder-Fonden
Møllerens Fond
National Industris Fond
Nordea Danmark Fonden
Novo Nordisk Fonden
Overetssagfører Ludvig Schwensen og Hustru
Henriette, f. Binzers legat
Oticon Fonden
Otto og Sigrid Andersen født Michaelsens
Legat
Ragnhild Bruun´s Fond
Rigmor Nielsens Fond
Rockwool Fonden
Rodox Fonden
Saltbækvig-Fonden
Scherffenberg Møllers Fond
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Vekselerer William H. Michaelsens legat
Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustrus Legat
Vinhandler N.O. Andersens Legat
Aase og Ejnar Danielsen og Hustrus Fond

