




Buddies For Africa

Noter til regnskapet for 2020

Note 1       Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og
består av følgende:
Aktivitetsregnskap
Balanse
Noter

Klassifiserings- og vurderingsprinsipper

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld - Anleggsmidler
Eiendeler/gjeld som knytter seg til drift og poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen, er klassifisert 
som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurderingen 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. Vurderingen av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. 
Tilsvarende prinsipper er lagt til grunn for gjeldsposter.

Inntektsføring
Innbetalinger fra givere inntektsføres som hovedregel i takt med innbetaling fra givere.
Innbetalinger igjennom avtalegiro inntektsføres ved fakturering.

Skatt
BFA er en ideell organisasjon  som ihht loven er fritatt for skatteplikt.

Klassifisering og fordeling av kostnader
Kostnadene er klassifisert som kostnader til organisasjonens formål, kostnader til anskaffelse av midler og 
administrasjonskostnader. Kostnadene er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. 

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Note 2      Innsamlede midler

BFA har mottatt 982 757 kr fra giverne, hvorav 287 560 kr er mottatt via avtalegiro/faktura og det resterende beløpet er 
mottatt ved direkte overføring til bank. Styret betaler inn midler hvert år som er øremerket for å dekke løpende driftskostnader.
Dette for å oppfylle formålet til stiftelsen om at 100 % av gavene fra giverne skal gå til ønsket prosjekt.
Midler øremerket til driftkostnader som ikke brukes opp et gitt driftsår overføres til neste driftsår. 

2020 2019
Innsamlede midler øremerket prosjekter 946 727 506 541
Innsamlede midler øremerket drift 36 030 36 000

982 757 542 541

Note 3      Ansatte, godtgjørelser m.v.

Engasjement i Buddies for Africa er basert på frivillighet og har derfor ikke lønnede ansatte. 
Styret mottar heller ikke godtgjørelse for sitt arbeid.
Selskapet er ikke pliktig til å tegne obligatorisk tjenestepensjon.
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Note  4      Nøkkeltall

Innsamlingsprosenten  gir uttrykk for hvor stor del av innsamlede midler som er disponibelt til formålet etter fradrag for 

kostnader til innsamling av midler.
Formålsprosenten  viser hvor mye som faktisk er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket.
Administrasjonsprosenten viser hvor stor del av totalt tilgjengelige midler som er brukt på administrasjon.

2020 2019 2018 2017 2016
Innsamlingsprosent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Formålsprosent 82 % 91 % 94 % 90 % 95 %

Administrasjonsprosent 18 % 9 % 6 % 10 % 5 %

Note 5      Forbrukte midler

Drift
Event 10 års jubileum 32 952
Diverse administrasjon 51 442
Kostnader til drift 2020 84 394

Prosjekter
Sykehuset i Kaziba 62 545
Skolegang til barn av tidligere jentesoldater 331 612
Totalt overført til prosjekter i 2020 394 157

Alle driftskostnader er dekket av midler øremerket til drift som er innbetalt av styret.

Note 6      Formålskapital
Grunnkapital Formålskapital Sum

Formålskapital
Formålskapital 1.1. 100 000 -100 154 -154
Aktivitetsresultat 504 279 504 279
Formålskapital 31.12 100 000 404 125 504 125

Note 7      Gjeld til styremedlemmer

Stiftelsen har i 2020 tilbakebetalt gjelden til styremedlemmer.


