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Virksomhetens art

og har sitt
stiftelsen sightsavers lnternational Norge (sightsavers) ble etablert 1 1.06.2013
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i Storbritannia'
Sightsavers er en del av den internasjonal Sightsavers-stiftels.en med hovedkvarter
8 fundraisingpå
verdensbasis
har
sightsavers
i
utiriktingsland.
si6niiåu"r. har ftere .år"ro"iorpartåere
ko-ntorer, hvorav kontoret i Norge er siste i rekken'

unngåelige årsaker og hvor
sightsavers ønske å fremme en verden hvor ingen er blinde som følge av
i
samfunnet.
deltakelse
sy-nsskadde har en selvstendig og likeverdig
er tilgjengelig på:
Mer informasjon om stiftelsens arbeid, tilnærming og samarbeidspartnere
Norge'
Sightsavsers.no og på Facebook, igruppen Sightsavers

Stiftelsens aktiviteter i 2017 og videre drift'
stiftelsen har bistått
12017 har Sightsavers bidratt med å finansiere prosjekter som den internasjonale
med, og stårfor, herunder:
Sightsavers arbeid med NTDer, og så spesielt for å eliminere elveblindhet

o
.
.

Sightsavers prosjekt om Sosial lnkludering
WHOs prosjekt om "Universal Eye Health"

men testet også nye metoder
I løpet av året brukte Sightsavers allerede etablerte kanaler for innsamling,
gjennom
fortsatte
fiernsynsreklame og en begrenset
for å økeinnsamlede ,i-ot"r. lnnsamlingsaktiviteter
telefonsalg kampanje (TM)
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første
Får
innsats ble også gjort på Face2Face.
givere'
implementertiori'btand annet inkluderte oppgradering og reaktivering av

på høsten sendte Sightsavers ut nyhetsbrev via e-mail, med den hensikt å informere våre givere om det
gode arbeidet som donasjonen muliggjørt.
givere til Sigthsavers'
En julekampanje ble også fullført og rettet mot både eksisterende og tidligere
aktivert. Facebook er en
Som en del av det digitale arbeidet ble Facebook Group Sightsavers Norway
men også for
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på
en
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å
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nært og tett samarbeid med
sightsavers aktivitet i Norge er fortsatt i bygge opp.fase, og er avhengig av et
underleverandører'
norske
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innsamlingsansvarlig,
Siihtsavers UK, den noroLr" markeosføiii6r- og
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tatt første skritt for å utvikle samarbeid med norske selskaper.

Sightsa
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nnsamlingskontrollen (lK), og det er de som gir trygghet for at
t pengenJ går til det formålet som er oppgitt, og dette gjøres i
isasjont r'

folk om de utfordringene som
Sightsavers ønsker å synliggjøre seg i Norge ved å informere det norske
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Balanse pr. 31 .12,2017
31.12.2017

31.12.2016

EIENDELER
OMLøPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o. l.
SUM OMLøPSMIDLER
SUM EIENDELER

0
0
0

61 910
164 905
226 815

1 156216
1 156 216

1 023 127

1 156 216

1 249 942

1249942

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL

lnnskutt egenkapital
Selskapskapital

Sum innskutt egenkapita!
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

100 000
100 000

'100 000

690 650
690 650

659 41 5
659 415

790 650

759 415

0

16 838
0

100 000

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

131 115

234 452
365 567
365 567

473 689
490 527
490 527

1 156 216

1 249 942

Thor Beke
Styremedlem
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Resultatregnskap
2016

2017

Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
lnnsamlede midler
Tilskudd
Sum driftsinntekter

5

2837 249

25

3 923 708
6 760 957

1 183251
1 377 197

2560

48

Driftskostnader
4,5

2 127 938

5

3 249 273
6 729 723

889 050
447 440
635 004
1 971 494

31 234

588 954

31 234

588 954

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

31 234

588 954

ARSRESULTAT

31 234

588 954

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISPONERINGER

31

234

31

234

588 954
588 954

Gaver, tilskudd til oppfyllelse av formål
Kostnader til innsamling av midler
Adm n istrasjonskostnade r
i

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD

3,5

I

352 512

Skattekostnad pa ordinært resultat
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Noter 2017

Regnskapsprinsipper:
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget
for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på
den siste dagen i regnskapsåret.

lnntektsføring
lnntektsføring av overføringer og tilskudd skjer ved utbetalingstidspunktet. Andelen av inntekter
som knytter seg til fremtidige ytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved
utbetalingstidspunktet og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer
Fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig 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.

Pensjonsforpl i ktelser
Stiftelsen har ingen ansatte, og dermed ingen pensjonsforpliktelser.
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Note 1 - Egenkapital
Grunnkapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat

100 000

659 415

31 234

759 415
31 234

Pr 31.12.

100 000

690 650

790 650

Note 2 -Annen driftsinntekt
Posten består av:
Tilskudd fra The Royal commonwealth society for the
Momskompensasjon

Blind

kr 3.g50.372
kr 73.336

Tilskuddet fra The Royal Commonwealth Sociaty for the Blind er ment som et tilskudd til
stiftelsens innsamlings- og administrasjonskostnader

Note 3 -Lønn, godtgjørelser
Det kostnadsført honorar til revisor er kr 50.525.
Selskapet har ingen ansatte, det er derfor ikke etablert noen tjenestepensjonsordning.

Note 4 - Varekostnad
Posten består av utbetaling vedrørende prosjekt som utføres av Sightsavers
internasjonalt.
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Note 5 - Nøkkeltall / Gaver, tilskudd til oppfyllelse av formål
lnnsamlingsprosent

3 249 273
-15

2016
1 183251
447 440
62

2017
2 127 938
6 729 723
32

2016
889 050
1 971 494
45

istrasjonsprosent

2017

inistrasjonskostnader
Sum driftskostnader
Adm i nistrasjonsprosent

1 352 512
6 729 723
20

2016
191 616
1 971 494

lnnsamlede midler
Kostnader til innsamling av midler

lnnsamlingsprosent

Formålsprosent
Kostnader til formålet
Sum driftskostnader

Formålsprosent

Adm

i

n

Ad m

2017

2837 249

10

Det er kun ført direkte kostnader på hver aktivitet.
I løpet av 2017 var summen av innsamlede midler mindre enn kostnaden for innsamling av
midler, og som følge av dette var innsamlingsgraden -15 prosent. Dette har skjedd som følge av
økte innkrevingskostnader utbetalt med forventning om økt fremtidig offentlig innsamling.

Kostnader tilformålet prosentandeler og administrasjon prosenter er henholdsvis 32 og 20
prosent. Sightsavers Norway har i 2017 mottatt bidrag fra The Royal Commonwealth Society for
the Blind. Dette har gjort det mulig for Sightsavers å bruke et beløp tilsvarende 75 prosent av
midlene som er samlet inn for prosjekter knyftet til øyehelse, utdanning, sosial inkludering og
forsømte tropiske sykdommer (NTDS). Fremme fondets formå1.

Note 6 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Posten består av kortisiktig gjeld til The Royal Commonwealth Sociaty for the Blind og
Sightsavers I nternational Sverige.

