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Organisasjonens navn

Tanzaniaprosjektet

tkr tkr

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014

1 ANSKAFFEDE MIDLER

1a Medlemsinntekter -                         0

1b TILSKUDD

1b i Offentlige tilskudd 1 -                         300 000              

1b ii Andre tilskudd -                         -                      

Sum tilskudd -                         300 000              

1c Innsamlede midler, gaver m.v. 513 456                  350 093              

1d Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

1d i  -  som oppfyller organisasjonene formål 2 18 213                    18 691                

1d ii  -  som skaper inntekter 2 124 550                  105 294              

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 142 763                  123 985              

1e Finans og investeringsinntekter -                         

1f Andre inntekter -                         -                      

Sum anskaffede midler 656 219                  774 078              

2 FORBRUKTE MIDLER

2a Kostnader til anskaffelse av midler

2a i Kostnader til innsamling av midler 3 -                      

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 656 929                755 410              

2b ii Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Sum kostnader til organisasjonens formål 656 929                  755 410              

Administrasjonskostnader 4 36 968                    52 199                

Finanskostnad 97                       

Sum forbrukte midler 693 897                  807 706              

3 AKTIVITETSRESULTAT (37 677)                  (33 628)               

Organisasjonsnummer

993000698



4 TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

4a Endring grunnkapital (37 677)                  (33 628)               

4b Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner

4c Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

4d Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner

4f Endring annen formålskapital

SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL (37 677)                  (33 628)               

Innsamlingsprosent 7 100 100

Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler 95                            94                          

5                                 6                            
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte 
midler



 

Organisasjonens navn

Tanzaniaprosjektet

Beløp oppgi i hele tusen              tkr                tkr

 2015 2014

EIENDELER

A Anleggsmidler

A 1 Immaterielle eiendeler -                           -                           

A 2 Bevaringsverdige eiendeler -                           -                           

A 3 Andre driftsmidler -                           -                           

A 4 Finansielle anleggsmidler -                           -                           

T 030 Sum anleggsmidler -                           -                           

B Omløpsmidler  

B 1 Beholdninger -                           

B 2 Fordringer -                           -                           

B 3 Investeringer -                           -                           

B 4 Bankinnskudd, kontanter m.v. 416 562                   454 240                   

T 040 Sum omløpsmidler 416 562                   454 240                   

T 050 Sum eiendeler 416 562                   454 240                   

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

C Formålskapital  

C 1 Grunnkapital 5 416 562                   454 240                   

C 2 Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner

C 3 Formålskapital med eksterne restriksjoner

C 4 Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 

C 5 Annen formålskapital

T 060 Sum formålskapital 416 562                   454 240                   

D Gjeld

D 1 Avsetning for forpliktelser -                           

D 2 Annen langsiktig gjeld -                           -                           

D 3 Kortsiktig gjeld -                           

T 070 Sum gjeld -                           -                           

T 080 Sum formålskapital og gjeld 416 562                   454 240                   

FORHOLDSTALL 

T 090 Formålskapital i prosent av totalbalansen 100,00 % 100,00 %

T 100   

BALANSE
organisasjonsnummer

993000698



Noter	til	Tanzaniaprosjektets	aktivitetsregnskap	for	2015	
 

Regnskapsprisnipp 

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold 

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk, herunder Norsk 
Regnskaps standard god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Årsregnskapet gir et 
rettvisende bilde av foreningens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, 
samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i 
notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.  

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, 
fortsatt drift, kongruens og forsiktighet.  

Generelle prinsipper 

Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Dette inkluderer også 
eiendeler som er av historisk, artistisk eller vitenskapelig betydning, som den ideelle 
organisasjonen har anskaffet for å fremme sitt ideelle formål.  Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. 

Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter 

Inntektsføringstidspunkt / opptjening 

Inntekt resultatføres når den er opptjent. For inntekter der det ikke skal gis en motytelse, for 
eksempel gaver, regnes denne som opptjent når følgende tre kriterier er oppfylt: 

1. foreningen må ha juridisk rett til inntekten 
2. Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt 
3. Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet 

 

Rimelig sikkerhet for at inntektene vil bli mottatt baserer seg på en regnskapsmessig 
forståelse av sannsynlighetsbegreper, se NRS 13 Usikre forpliktelser og eiendeler, som tilsier 
en sannsynlighet på 90-100%.  

 

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling 

Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med den aktiviteten som forbruker 
kostnaden. Dette gjelder både kostnader til å skaffe midler og til å realisere formålet. Utgifter 
som ikke kan henføres direkte til aktiviteter, kostnadsføres når de påløper.  

 



Fordeling av kostnader 

Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader 
tilhørende mer enn én aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og 
konsistent måte på de ulike aktivitetene.  

Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn: 

Kostnader Fordelingsnøkkel 

Andre kostnader Ut fra faktisk bruk  

  

Felleskostnader Fordelingsnøkkel 

Administrasjon 

Kostnader fordeles i den grad de er identifiserbare 
på kostnader til innsamling, samt øvrige 
administrasjonskostnader ut fra kostnadenes art. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 1: Tilskudd 

Organisasjonen har ikke mottatt tilskudd i 2015. I 2014 var bevilgede tilskudd i sin helhet fra 
Norad. 
 

 
Note 2: Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 
1 di representerer inntekter knyttet direkte til prosjekt i form av kollekt og salg diverse 
artikler.  
I 1di i framkommer tilskudd i form av gaver, støtte og innsamlede midler. 

 

Note 3: Kostnader til anskaffelse av midler 
Det er ikke bokført kostnader direkte til anskaffelse av midler. Organisasjonen baseres på 
frivillig arbeid og produkter som selges er utviklet av privatpersoner som ikke mottar vederlag 
eller som gaver fra bedrifter for videresalg.  

 

Note 4: Administrasjonskostnader 

Her inngår utgifter til webside, Brønnøysundregisteret, revisjon og telefon. 
Tanzaniaprosjektet har ikke funnet det hensiktsmessig å fordele administrasjonskostnader i 
2015 da kostnadene er generelle, utgjør et lavt beløp, og det er vanskelig å identifisere en 
hensiktsmessig fordeling.  

 

Note 5: Grunnkapital 

Negativt resultat av aktiviteter i 2015. Endring fra 2014 representerer resultateffekten. 

 

Note 6: Nærstående parter 

Organisasjonen har ingen vesentlige transaksjoner med nærstående parter. 

 

Note 7: Innsamlingsprosent, formålsprosent og administrasjonsprosent 

 

Formålsprosenten har økt i 2015 grunnet lavere kostnader i forbindelse med innsamling.  

2015 2014 2013 2012 2011

Innsamlingsprosent 100 % 100 % 100 % 100 % 98 %

Formålsprosent 95 % 94 % 86 % 93 % 94 %

Administrasjonsprosent 5 % 6 % 6 % 7 % 5 %


