
 
  
 
 
 
 

 

Årsregnskap 2015 

for 

 

Capacare 

Foretaksnr. 992100125 

 

 
 
 
 



  

 
Organisasjonens art 

Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt 
personell. Organisasjonen arbeider også for å samle inn midler og rekruttere helsearbeidere for å oppnå 
dette formålet: I 2012 ekspanderte prosjektet fra et lokalt initiativ i Tonkolili distrikt til å bli et 
landsomfattende treningsinitiativ i for kirurgi i Sierra Leone 

Utvikling i resultat og stilling 

 2015 2014 2013 

Driftsinntekter 2 846 778 1 889 987 1 501 038 

Driftsresultat 660 562 -104 673 -216 262 

Årsresultat 660 562 -104 673 -216 262 

    

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Balansesum 1 293 091 658 940 724 525 

Egenkapital 1 280 413 422 742 527 415 

Egenkapitalprosent 99,0% 64,2% 72,8% 

  
 
Driftsinntektene i organisasjonen endret seg fra kr 1 889 987  kr  i fjor til 2 846 778 i år, en økning på 50,6 
%. Årsresultatet ble 660 562 kr mot kr -104 673  i fjor. 
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte 
årsregnskapet. Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i organisasjonen, for resultatet i 
regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt. 

Fortsatt drift 

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede.  
 
Organisasjonens økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som tilfredsstillende. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

Organisasjonen driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret. 

Arbeidsmiljø og personale 

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Organisasjonen har 
en fast ansatt i deltidsstilling. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker.  

Likestilling mellom kjønnene 

Styret består av 3 kvinner og 7 menn.  

Miljørapport 

Det er ingen forhold ved organisasjonens virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø. 
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  ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER  2015 2014 

         

1 ANSKAFFEDE MIDLER      

         

1a Medlemsinntekter                  10.600  8150 

         

1b TILSKUDD      

1b i Offentlige tilskudd                 500.000    

1b ii Andre tilskudd     

  Sum tilskudd                 500.000                      -    

         

1c Innsamlede midler, gaver m.v.              2.335.182           1.880.520  

         

1d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter      

1d i  -  som oppfyller organisasjonene formål     

1d ii  -  som skaper inntekter     

  Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter                         -                        -    

         

1e Finans og investeringsinntekter                       996                 1.317  

         

1f Andre inntekter      

         

  Sum anskaffede midler 1             2.846.778           1.889.987  

         

         

2 FORBRUKTE MIDLER      

         

2a Kostnader til anskaffelse av midler      

2a i Kostnader til innsamling av midler     

2a ii Andre kostnader til anskaffelse av midler     

  Sum kostnader til anskaffelse av midler                         -                        -    

         

2b Kostnader til organisasjonens formål      

2b i Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål                 381.429    

2b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet              1.758.634           1.906.466  

  Sum kostnader til organisasjonens formål              2.140.063           1.906.466  

         

  Administrasjonskostnader                  39.728                76.701  

  Finanskostnad                    6.425                11.493  

         

  Sum forbrukte midler              2.186.217           1.994.660  

         

3 AKTIVITETSRESULTAT                 660.562              104.673  

         

4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL      

4a Endring grunnkapital     

4b Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner                         -                        -    

4c Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner                  70.382                11.150  

4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner                         -      

4f Endring annen formålskapital                 590.180            (115.823) 

  SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL                 660.562              104.673  

          

Innsamlingsprosent  100 100 

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler                         98                      96  

                         2                        4  



 

     2015 2014 

          

  EIENDELER       

          

A Anleggsmidler       

A 1 Immaterielle eiendeler      

A 2 Bevaringsverdige eiendeler      

A 3 Andre driftsmidler  2                 208.966    

A 4 Finansielle anleggsmidler       

T 030 Sum anleggsmidler                   208.966                          -    

B Omløpsmidler         

B 1 Beholdninger                        3.000    

B 2 Fordringer  4                          -                      23.215  

B 3 Investeringer      

B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v.                1.081.125                  635.725  

T 040 Sum omløpsmidler                1.084.125                  658.940  

          

T 050 Sum eiendeler                1.293.091                  658.940  

          

  FORMÅLSKAPITAL OG GJELD       

          

C Formålskapital         

C 1 Grunnkapital      

C 2 Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner      

C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner                   278.642                  208.260  

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner       

C 5 Annen formålskapital                1.001.772                  411.592  

T 060 Sum formålskapital                1.280.413                  619.852  

D Gjeld       

D 1 Avsetning for forpliktelser       

D 2 Annen langsiktig gjeld      

D 3 Kortsiktig gjeld                     12.677                    39.089  

T 070 Sum gjeld                     12.677                    39.089  

          

T 080 Sum formålskapital og gjeld                1.293.091                  658.940  

            

  FORHOLDSTALL        

T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen                           99                          94  
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Regnskapsprinsipper: 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk 
for ideelle organisasjoner. Alle beløp i notene er oppgitt i hele kroner dersom ikke annet er 
angitt. Organisasjonen har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard 
utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende 
prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne 
innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved 
regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering 
(valgadgang mv). 

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 

Resultatregnskapet er klassifisert basert på aktivitet fremfor art. Formålet med et 
aktivitetsregnskap er å vise alle anskaffede midler fordelt på hovedtyper, og hvordan disse 
er anvendt i løpet av regnskapsåret.  



Formålskapital benyttes i stedet for Egenkapital. Dette er i henhold til god regnskapsskikk 
for ideelle organisasjoner. Til forskjell fra andre virksomheter er denne kapitalen en kapital 
som skal brukes til organisasjonens formål og ikke til utdeling eller lignende. 
 
 

Presiseringer mht regnskapsprinsipper: 

Inntektsføring 

Alle midler er innsamlet i Norge. Alle midler er innsamlet ved at giver har overført gave via 
bank, ingen kontanter er innsamlet. Gaver/innsamlede midler inntektsføres når de mottas. 
Arvede midler inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til arven, det er rimelig sikkert 
at arven vil bli mottatt og verdien kan måles tilstrekkelig pålitelig 

CapaCare mottar offentlige midler fra Norad, gaver og innsamlede midler fra andre 
organisasjoner og privatpersjoner. Organisasjonen har ingen direkte kostnader i forbindelse 
med sine inntekter. 
 
Prosjekter 
Capa Care har de siste år kun hatt ett prosjekt; å drive opplæring av medisinsk fagpersonell i 
områder hvor det er mangel på slike ressurser. Dette er for tiden lokalisert til Sierra Leone. 
 

Klassifisering og fordeling av kostnader 

I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i to hovedgrupper; kostnader til formålet og 
administrasjonskostnader. Alle kostnader tilhørende en aktivitet er henført til denne. Da 
Capa Care kun har ett prosjekt blir også kostnader til IT, lokaler, porto, telefon o.l.fordelt på 
denne aktivitet. 

Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler som knytter seg til prosjekter, fordringer som tilbakebetales innen et år samt 
eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten er klassifisert som 
omløpsmidler, øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipper er 
benyttet for gjeldsposter. 

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke forventes å være forbigående. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffeleskost inkludert innkjøpskostnader, og avskrives 
over driftsmidlets levetid dersom denne er over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 
000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris dersom det er sannsynlig at påkostningen bidrar 
til fremtidige økonomiske fordeler, og kostnaden kan måles pålitelig. 

Varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid etter lineær metode. 

Pensjoner 
Capa Care betaler ikke forpliktelser ifm pensjoner og har således heller ingen 
pensjonskostnader. 
 
NÆRSTÅENDE PARTER 
CapaCare har bortsett fra styret, ingen nærstående parter.  
Det er betalt lønn til ett av styrets medlemmer på kr 20.000 som gjelder dekning av 
prosjektrelatert arbeid vedrørende planlegging og logistikk for reise til og fra Sierra Leone og 
bemanning av prosjektet.  



Bortsett fra denne godtgjørelse, er det ikke skjedd noen utbetaling til styret utover ordinær 
reisegodtgjørelse. 
 
AKTIVITETSRAPPORT 
Forøvrig henvises til fyldig aktivitetsrapport som er vedlagt regnskapet 
 
 

Note 1 - Anskaffede midler 

Dette gjelder 
 

 2015 2014 2013 

Tilbakeføring tidligere inntektsførte 
midler 

 -39 232  

Gave/tilskudd fra private givere 550 815 57 135 33 650 

Kavlifondet 0 900 000 600 000 

Lions Club 144 800 2 500 50 000 

Torunn og Ole's stiftelse 1 225 000 928 867 776 533 

Norad 500 000   

Gaver fra andre organisasjoner 414 567 31 250 28 670 

Sum 2 835 182 1 880 520 1 461 462 

 
 
 NB Stiftelsen har ingen kostnader i forbindelse med innsamlede midler/Gaver 

 
 
 

Note 2 - Varige driftsmidler 

 
CapaCare har kjøpt en bil i juli 2015. 

 

Anskaffelseskost pr. 1/1   

+ Tilgang  208 966 

- Avgang   

Anskaffelseskost pr. 31/12 208 966 

  

Akk. av/nedskr. pr 1/1    

+ Ordinære avskrivninger  41 793 

+ Avskr. på oppskrivning   

- Tilbakeført avskrivning   

+ Ekstraord nedskrivninger        

  

Akk. av/nedskr. pr. 31/12   41 793 

Balanseført verdi pr 31/12  167 173 

Prosentsats for ord.avskr    33,33 
 

  



Note 3 - Lønnskostnad 

 I år I fjor 

Lønn 95 061 93 991 

Arbeidsgiveravgift 13 401 12 861 

Totalt 108 462 106 852 

  

Kr. 98 462,- av lønnskostnad i 2015 gjelder lønn og arbeidsgiveravgift for planlegging, 

organisering og logistikk og sees på som prosjektrelatert kostnad. 

Note 4 - Annen driftskostnad 

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp (alle beløp er inkludert mva): 

 I år I fjor 

Revisjon 10 000 15 404 
Andre tjenester 10 000  13 625 

Totalt 20 000 29 029 


