
Noter til årsregnskapet 2014 – Indias Barn 

Note 1: Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk (F) for ideelle organisasjoner. Aktivitetsbasert 

regnskapsoppstilling er benyttet. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert 

som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 

grunn. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 

ikke å være forbigående. Avskrivbare driftsmidler avskrives lineært over gjenværende levetid. 

Langsiktige fordringer og gjeld vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler 

vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 

mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 

renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. 

Direkte aktivitetskostnader henføres til den relevante aktivitetslinjen. Personalkostnader og andre 

indirekte kostnader er fordelt etter en rimelig fordelingsnøkkel. Direkte administrasjonskostnader og 

ikke fordelbare indirekte kostnader inngår i administrasjonen. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg 

gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Uavhengighet 

Stiftelsen er en uavhengig, frittstående stiftelse. Stiftelsens styre velges av og blant registrerte 

faddere. Det er ingen grupper som har fortrinn eller på annen måte kan påvirke stiftelsens 

beslutninger på utilbørlig vis. 

Skatter 

Indias Barn er en ideell organisasjon som er unntatt skatteplikt etter skattelovens § 2-32. 

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

 2014 2013 

Lønn, feriepenger 2 067 050 1 913 737 

Arbeidsgiveravgift 280 437 276 877 

Pensjonskostnader 38 417 34 883 

Andre personalkostnader 24 599 13 972 

Sum personalkostnader 2 410 503 2 239 470 

 

Fordeling av lønn og andre kostnader på aktivitetene i årsregnskapet: 



 2a Anskaffelse 
av midler 

2 bi 
Overføringer til 
India 

2 bii Program- 
og 
informasjonsakt
iviteter i Norge 

Administrasjo
nskostnader 

Totalt på 
aktivitetene 

Lønnskostna
der 
 

688 547 0 977 611 744 345 2 410 503 

Innleid dagl- 
lig leder 
(faktura) 

65 625 0 142 188 10 938 218 750 

Andre 
kostnader 

692 020 5 161 107 379 685 673 359 6 906 171 

Samlet 
 

1 446 192 5 161 107 1 499 484 1 428 642 9 535 425 

 

Daglig leder januar- medio august har i 2014 fått utbetalt kr 440.688 i lønn og andre godtgjørelser. 

Daglig leder september-desember 2014 er selvstendig næringsdrivende og har fakturert 218.750 inkl 

mva. Det er ikke utbetalt styrehonorar eller andre godtgjørelser til styret. Det er ikke gitt lån til daglig 

leder, styrets medlemmer eller andre nærstående. Det er heller ikke andre mellomværende mellom 

stiftelsen og nærstående. 

Revisor 

Det er kostnadsført kr. 49.750,- inkl mva i revisjonshonorarer. Tilsvarende samlet honorar for 2013 er 

kr. 43.625 inkl. mva. 

Note 3 Formålskapital 

Formålskapitalen gir et uttrykk for stiftelsens oppsparte kapital. Den totale formålskapitalen er 

forskjellen mellom stiftelsens eiendeler (bankinnskudd, fordringer og andre eiendeler) og gjeld. 

Formålskapitalen består av: 

 Grunnkapital som for stiftelser tilsvarer stiftelseskapitalen, lht stiftelsesloven skal denne 

være på minst kr. 100 000 

 Formålskapital med eksterne bindinger omfatter oppsparte midler hvor eksterne givere eller 

tilskuddsgivere har øremerket midlene til bestemte formålsaktiviteter 

 Formålskapital med selvpålagte bindinger omfatter oppsparte midler hvor stiftelsen selv 

gjennom styrevedtak, vedtektene, ol har øremerket midler til bestemte formålsaktiviteter 

 Annen formålskapital omfatter fri kapital som stiftelsen kan disponere fritt. Stiftelsen 

betrakter dette som reservekapital (buffer) 

Styret i Indias Barn har vedtatt at årets underskudd i størst mulig grad skal dekkes av annen 

formålskapital. Dette for at kostnadene ved omorganisering i minst mulig grad skal gå ut over 

formålskapital øremerket fjernadopsjonsprogrammet. Siden underskuddet overstiger nivået av 



annen formålskapital, har styret vedtatt at resten av underskuddet dekkes av avsatt formålskapital til 

fjernadopsjonsmidler. I tillegg økte overføringene til India fra 2013 til 2014 med ca 1,5 millioner. 

I 2014 har stiftelsen brukt kr. 6 660 591 på formålsaktiviteter, hvorav kr 5 161 107 er midler overført 

til India, mens kr 1 499 484 er brukt på informasjons- og programarbeid i Norge. 

Endring i formålskapital: Pr 1.1. Tilført Benyttet Pr 31.12. 

Grunnkapital 250 000 0 0 250 000 

Formålskapital med eksterne bindinger 0 0 0 0 

Formålskapital med selvpålagte bindinger 4 555 386 3 891 415 -4 555 386 3 891 415 

Annen formålskapital 956 959 220 418 -1 177 377 0 

Brutto bevegelse formålskapital 5 762 345 4 111 833 -5 732 763 4 141 415 

 

Netto bevegelse formålskapital totalt: -1 620 931 

 

Note 4 

Avskrivninger 

Inngående balanse per 1.1.2014: 

Nettsider kr 153 804 

Utgående balanse per 31.12.2014 

Nettsider kr 0 

Indias Barn har vurdert at en nettside ikke skal avskrives som en verdi over flere år. Kostnadene ved 

nettsiden var i hovedsak innleid arbeidskraft fra eksternt firma, og ikke en fysisk verdi. Resten av 

inngående balanseverdi på nettsidene er kostnadsført på 2014-regnskapet 

 

Note 5 

Stiftelsen har innestående på bundne bankkonti: Skattetrekk 69 069 

Innestående på Skattetrekkskonto dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.2014 

I tillegg har stiftelsen per 31.12.2014 til gode 63 800 i depositum hos gårdeier i Storgata 39. Dette 

framkommer som en del av fordringene i balanseoversikten. 

 

Note 6 Nøkkeltall 

De tre nøkkeltallene formålsprosent, innsamlingsprosent og administrasjonsprosent gir informasjon 

om hvordan stiftelsen forvalter sine midler til beste for målgruppen.  



Nøkkeltall 2013 2014 

Innsamlingsprosent = Gaveinntekter minus innsamlingskostnader 86 %  81% 

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 69 %  70% 

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 15 %  15% 

 

Fordeling av felleskostnader 

l henhold til GRS (F) for ideelle organisasjoner er felleskostnader i Norge fordelt på en rimelig, 

pålitelig og konsistent måte mellom aktivitetene. Dette gjelder i det alt vesentlige Iønns- og 

personalkostnader. Til grunn for fordelingen ligger tidsbruk pr ansatt på de forskjellige aktivitetene. I 

snitt er 41% fordelt til kostnader til anskaffelse (innsamling) av midler, 57% til formålsaktivitet og 3% 

til nødvendig administrasjon av stiftelsen. Lønnskostnader som gjelder direkte nedbemanning er i sin 

helhet ført på administrasjon. 


