
  

 

 

Styrets årsberetning 2015 

 
Virksomhetens art 

Indias Barn er en ideell stiftelse har som mål å bedre levevilkårene generelt for barn i 

India. Bedring av levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang, 

helsekontroller og ernæring. Videre skal Indias Barn arbeide for å gjøre lokalsamfunn 

i stand til å fremme egen bærekraftig utvikling. Indias Barn har også som mål å 

rehabilitere boliger og drive teknisk områdeutvikling. 

 

I 2015 lå hovedkontoret i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. Vårt fjernadopsjonsprogram 

er i samarbeid med organisasjonen Children’s Future India (CFI), og fadderbarna bor 

i fire områder i delstaten Maharashtra i Vest-India: Mumbai, Pune (hovedkontor 

CFI), Raigad og Dabhol. 

 

Indias Barn ble stiftet i 1991, da under navnet Fadderbarnas Fremtid (skiftet navn i 

2013). Stiftelsen finansieres i hovedsak av private gaver fra faste givere. Ved 

årsskiftet hadde vi 2.769 faddere som betalte for 3.004 fadderskap. Totalt dekket 

Indias Barn skolegang for ca 4.200 skolebarn (per 31.12.2015). I tillegg til faste gaver 

gir enkeltpersoner eller organisasjoner øremerkede midler til prosjekter. Fra det 

offentlige mottok Indias Barn momskompensasjon og kompensasjon for bortfall av 

automatinntekter i 2015. 

 

Styrets arbeid og sammensetning 

Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 58 saker i løpet av 2015. 

 
   01.01 – 30.05.15   30.05 – 31.12.15 

Styreleder:  Hege Magnussen   Hege Magnussen 

Nestleder:  Knut Anish Nærbø   Trine W Hofsøy 

Styremedlemmer: Rebecca van Eck   Kaja Runde     

   Sigmund Lyngestad   Sigmund Lyngestad 

   Trine W Hofsøy   Cecilie P Persson 

Ansattrepresentant: Anne Jønsberg   Anne Jønsberg 

             

Varamedlemmer: Kaja Runde    Sissel Ellingsen   

        Rebecca van Eck 
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Valgkomite:  01.01 – 30.05.15   30.05 – 31.12.15 

Bjarne Fritjof With   Bjarne Fritjof With  

   Gøril Søvik    Gøril Søvik 

   Gunvor Toften   Trine Solheim 

 

Styrets arbeid 

Året 2015 var preget av omorganiseringen som startet opp høsten 2014. 

Hovedkontoret ble flyttet i januar 2015, arbeidsstokken var redusert fra fire til ett og 

et halvt årsverk, vi implementerte nye systemer for giveroppfølging og regnskap. 

Indias Barn har hele tiden fokus på at driften og forvaltningen av midlene skal være 

forsvarlig, men effektiv. Kostnadene ble kuttet med ca 40% i Norge i løpet av 2015, 

samtidig som vi mener vi har en god oppfølging av både faddere og 

programarbeidet i India. 

 

Dårligere valutakurser (30%) og økte kostnader ved for eksempel porto, medførte at 

det var nødvendig med kostnadskutt ved driften av programmet i India også, og ved 

utgangen av året hadde vår partner, Children’s Future India redusert sine kostnader 

med 15%. Dette var nok til å demme opp for den lokale pris- og lønnsstigningen, 

men vi var nødt til å tære på reservene i 2015 for å kunne opprettholde aktivitetene i 

programmet på et forsvarlig nivå. Med bakgrunn i dette vedtok styret mot slutten av 

2015 å øke fadderbeløpet fra 210/mnd til 250/mnd fra og med april 2016. Økningen 

vil sannsynligvis være nok til å ta høyde for svingende valutakurser og andre økte 

kostnadsnivå for en lengre periode framover. Stiftelsen er avhengig av å ha noe 

«buffer» i form av oppspart formålskapital for å sikre arbeidet i India gjennom 

svingninger i valutakurser og prisstigning. 

 

Styret og ledelsen i Norge har vært i tett dialog med vår partner Children’s Future 

India. Vi har hatt fokus på å avklare forventninger til hverandre som partnere, og 

forsøkt rydde opp i uklarheter i hvilke roller man har som styremedlemmer, både i 

Indias Barn og CFI. 

 

Styreleder og nestleder var på besøk i februar/mars 2015, hvor de fulgte opp både 

kvalitetssikring av programmet og forvaltningen av midlene. De deltok også som 

inviterte gjester til CFI’s 10-årsjubileum. Daglig leder i CFI kom også til Norge i 

anledning årsmøtet i Harstad, og en videre programgjennomgang og oppfølging 

med Indias Barn. Styret mener det er essensielt at noen fra styret eller 

administrasjonen reiser til India for å følge opp programmet og pengebruken. Vi har 

et stort ansvar, både ovenfor fadderne og fadderbarna for at pengene benyttes til 

formålet. 

 

Kontrakten mellom Indias Barn og vår partner CFI ble sist signert i 2005, og det har 

derfor vært på tide å oppdatere avtalen oss imellom. Avtalen ble klargjort høsten 

2015, for signering i 2016. Avtalen gir trygghet for begge parter i det videre arbeidet, 



 

3 

 

og for Indias Barn har det vært viktig å sikre at bygninger som er finansiert av Norad 

og fadderne, skal sikres brukt til formålet, også etter en eventuell avslutning av 

kontrakten mellom Indias Barn og CFI. 

 

Hege Magnussen fra Harstad fortsatte som styreleder i 2015. Øystein Edvin Berg var 

innleid som daglig leder på deltid i hele 2015. 

 

Utdanning er fortsatt grunnsteinen i programmet, men det er tatt strategiske grep for 

en mer helhetlig tilnærming til barnas situasjon. I større grad enn de siste årene har 

styret ønsket å kunne støtte opp om flere aspekter enn bare utdanning, siden både 

familieforhold, inntektsmuligheter og helse har en stor innvirkning på om barna 

gjennomfører skolegangen. I tillegg har vi enkelte steder prosjekter for 

landsbyutvikling, noe som finansieres av ekstra innsamlinger blant faddere. For 

nærmere beskrivelse av programarbeidet henviser vi til årsrapporten. 

 

Oppfølging av faddere / verving 

Fadderne har mottatt to halvårsrapporter på sine fadderbarn. Fadderbladet, som 

sendes til alle faddere, ble utgitt to ganger i 2015. Vi har i perioder økt aktiviteten og 

fokuset på sosiale medier, og økte antallet følgere på Facebook med ca 25% i løpet av 

året. Vi har også jobbet tett med organisasjonen i India for å bedre kvaliteten på 

databasen over fadderbarn, rapportering til fadderne og forbedret billedbruk. Blant 

annet arrangerte vi en fotokonkurranse blant sosialarbeiderne, noe som ble godt 

mottatt. 

 

I 2015 produserte vi også en reklamefilm. Denne ble spilt inn ved profesjonell hjelp 

våren 2015, mens fadderbarn og sosialarbeidere deltok som skuespillere. Filmen er 

en del av et begynnende arbeid på synliggjøring av Indias Barn, og ble brukt under 

reklamefrie dager og på sosiale medier. 

 

Fadderturer er et viktig tiltak for å inspirere og motivere faddere til videre innsats. 

Fadderne får da et førstehånds inntrykk av arbeidet, og rapporterer om sterke 

inntrykk som preger de resten av livet. Fadderne dekker selv kostnadene til turene, 

mens Indias Barn og CFI legger til rette og tar seg av fadderne når de er i India. 

 

I kommunikasjon med fadderne ønsker vi at Indias Barn skal fremstå som personlig, 

men ikke utleverende. Fadderne skal føle at de får nok informasjon om barnet de 

støtter, samtidig som vi ivaretar barnets og deres families integritet. Vi ønsker å vise 

at vi er en annerledes fadderorganisasjon hvor det personlige engasjementet 

verdsettes. 

 

Fadderbidraget var i 2015 2.510 kr/år per fadderbarn. Det har vært en liten nedgang i 

faddermassen, og hadde 3.004 betalte fadderskap ved årsskiftet (nedgang på 63 
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fadderskap). Antall sluttrapporter har økt på grunn av en stadig eldre masse av 

fadderbarn. De kommende 4-5 årene vil 2/3 av fadderbarna gjøre seg ferdig med 

skolegangen, og utfordringen blir å beholde disse fadderne videre, samtidig som nye 

må verves inn. 

 

Stiftelsen har i 2015 hatt fokus på verving gjennom eksisterende faddere, samt 

gjennom sosiale medier og nett. Det er gjennomført enkle kampanjer for å få flest 

mulig faddere på avtalegiro, siden dette sparer oss for mye arbeid, papir og penger. 

Vi har bevisst prioritert ned deltakelse på stand og arrangement siden dette er 

relativt arbeidskrevende tiltak i forhold til ressursbruken. 

 

Fortsatt drift og framtidsutsikter 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp 

under denne forutsetningen. 

 

Økonomisk situasjon 

Det er styrets oppfatning at det framlagte årsregnskap gir tilfredsstillende 

informasjon for å bedømme stiftelsens stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt 

forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker dette. 

 

I 2015 samlet Indias Barn inn 7 615 330 kroner, som er ca 0,5% mindre enn i 2014. 

Dette skyldes i hovedsak nedgang i antall faddere. Stiftelsen mottok i tillegg 

momskompensasjon på kr 239 692, og 160 712 i kompensasjon for bortfall av tidligere 

automatinntekter. 

 

Stiftelsen gikk med et underskudd på kr -1 500 223. Underskuddet skyldes i 

hovedsak at vi overførte mer midler enn budsjettert til India. Valutakursen var ca 25-

30% dårligere enn budsjettert. Underskudd som skyldes programarbeid og 

overføringer til India dekkes av oppspart formålskapital med bindinger til bruk i 

India. Etter disponeringer har stiftelsen en samlet formålskapital på kr 2 641 191 

(hvorav 250 000 er grunnkapital). 

 

Arbeidsmiljø og ansatte 

Per 31.12.15 bestod sekretariatet av en ansatt og en innleid daglig leder i deltid. Til 

sammen ble det utført 1,6 årsverk i 2015. Sykefraværet var i 2015 på 0%! 

 

Likestilling 

Indias Barn etterstreber kjønnsmessig balanse, selv om dette kan være vanskelig å få 

til med en liten stab og et lite styre. I sekretariatet var det ved slutten av 2015 en 

mann og en kvinne. Styret hadde fire kvinner og en mann. 
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Miljørapportering 

Den største miljøpåvirkningen skjer gjennom reisevirksomhet. Stiftelsen etterstreber 

mest mulig miljøvennlige reisemåter og innkjøp. Indias Barn etterstreber å bli mindre 

avhengige av papir som lagringsmedium på sikt. Vi arbeider også med å få flest 

mulig faddere over på avtalegiro, noe som sparer både penger og miljø. 

  

 



AKTIVITETSREGNSKAP 2015

Indias Barn -  org nr 970 015 175 Indias Barn -  org nr 970 015 175

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER Regnskap 2014 Regnskap 2015 EIENDELER UB 2014 UB 2015

1 ANSKAFFEDE MIDLER A Anleggsmidler

T 030 Sum anleggsmidler 0 0

1a Medlemsinntekter 0 0

B Omløpsmidler

1b TILSKUDD B 1 Beholdninger (varelager) 0 0

1b i Offentlige tilskudd 220 418 400 404 B 2 Fordringer 104 612 41 359

1b ii Andre tilskudd 0 0 B 3 Investeringer 0 0

Sum tilskudd 220 418 400 404 B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v. 4 553 963 2 720 608

T 040 Sum omløpsmidler 4 658 576 2 761 968

1c Innsamlede midler, gaver m.v.

Fjernadopsjonsprogrammet, faste fadderbidrag 7 504 962 7 404 842 T 050 Sum eiendeler 4 658 577 2 761 969

Andre gaver 147 995 210 488

Sum innsamlede midler, gaver m.v. 7 652 957 7 615 330 FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

C Formålskapital  

1d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 0 0 C 1 Grunnkapital 250 000 250 000

C 2 Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner 0 0

1e Finans og investeringsinntekter 41 119 36 840 C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner 0 0

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 3 891 415 2 391 191

1f Andre inntekter 0 0 C 5 Annen formålskapital 0 0

T 060 Sum formålskapital 4 141 415 2 641 191

Sum anskaffede midler 7 914 494 8 052 574

D Gjeld

D 1 i Avsetning for forpliktelser 0 0

2 FORBRUKTE MIDLER D 1 ii Skyldig offentlige avgifter (skatt, aga, mva) 128 933 44 697

D 2 Annen langsiktig gjeld 353 854 68 497

2a Kostnader til anskaffelse av midler 1 446 192 801 431 D 3 Kortsiktig gjeld, leverandørgjeld 34 375 7 583

T 070 Sum gjeld 517 162 120 778

2b Kostnader til organisasjonens formål

2b i Overført til Children's Future India 5 161 107 7 068 750 T 080 Sum formålskapital og gjeld 4 658 577 2 761 969

2b ii Informasjons- og programaktiviteter i Norge 1 499 484 554 268

Sum kostnader til organisasjonens formål 6 660 591 7 623 018 FORHOLDSTALL 

T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen 89 % 96 %

Administrasjonskostnader 1 428 642 1 128 348   

Sum forbrukte midler 9 535 425 9 552 797

3 AKTIVITETSRESULTAT -1 620 931 -1 500 223

4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner -663 972 0

4f Endring annen formålskapital -956 959 -1 500 223

SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL -1 620 931 -1 500 223

Innsamlingsprosent = Gaveinntekter minus innsamlingskostnader 81 % 89 %

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 70 % 80 %

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 15 % 12 %

BALANSE 2015



Noter til årsregnskapet 2015 – 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. 

 2015 2014 2013 

Lønn, feriepenger *493 585 2 067 050 1 913 737 

Arbeidsgiveravgift 90 383 280 437 276 877 

Pensjonskostnader 10 756 38 417 34 883 

Andre personalkostnader 7 477 24 599 13 972 

Sum personalkostnader 602 201 2 410 503 2 239 470 

* Daglig leder er selvstendig næringsdrivende og er ikke med her, se neste tabell og tekst. 

 



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 

Lønns/perso
nalkostn. 
 

182 395 0 11 750 351 176 602 201 

Innleid dagl- 
lig leder 
(inkl mva) 

154 171 0 308 344 154 172 616 687 

Andre 
kostnader 

464 865 7 068 750 234 174 623 000 7 068 750 

Samlet 
 

801 431 7 068 750 554 268 1 128 348 9 552 797 

 

Daglig leder er selvstendig næringsdrivende og har fakturert 493.350 kr eks mva (616.687 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. 26.625,- inkl mva i revisjonshonorarer. Tilsvarende samlet honorar for 2014 

var kr. 49.750 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 skal dekkes av formålskapital med selvpålagte 

bindinger. Overføringene til programmet i India økte, i stor grad på grunn av forverrede valutakurser. 



I 2015 har stiftelsen brukt kr. 7 623 018 på formålsaktiviteter, hvorav kr 7 068 750 er midler overført 

til India, mens kr 554 268 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 3 891 415 8 052 574 -9 552 797 2 391 191 

Annen formålskapital 0 0 0 0 

Brutto bevegelse formålskapital 4 141 415 8 052 574 -9 552 797 2 641 191 

 

Netto bevegelse formålskapital totalt: -1 500 223 

 

Note 4 

Avskrivninger 

Inngående balanse per 1.1.2015: 0 

Utgående balanse per 31.12.2015: 0 

 

Note 5 

Stiftelsen har innestående på bundne bankkonti: Skattetrekk 22 924 

Innestående på Skattetrekkskonto dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 

I tillegg har stiftelsen per 31.12.2015 innestående 29.752 kr i depositum hos kontorfellesskapet . 

 

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 2015 

Innsamlingsprosent = Gaveinntekter minus innsamlingskostnader 86 %  81% 89% 

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 69 %  70% 80% 

Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler 15 %  15% 12% 

 

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. Vi har kun fordelt lønns/personalkostnader ut på 

aktivitetene, se tabell i note 2. Ut over dette er det kun direkte aktivitetskostnader som ligger på de 

ulike aktivitetene. 






