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Organisasjonens virksomhet 
Stiftelsen Sightsavers International Norge (Sightsavers) ble etablert 11. januar 2013 og har 
sin forretningsadresse i Oslo. 

Sightsavers ble grunnlagt med det formål å gjøre det mulig for nordmenn å delta i og bidra til 
helsefremmende arbeid, med spesiell vekt på å fremme tiltak for å forhindre og kurere 
blindhet. Fremme utdanning av mennesker med nedsatt funksjonsevne, med spesiell vekt på 
blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant mennesker med nedsatt funksjonsevne, med 
spesiell vekt på blinde, samt fremme likestilling av funksjonshemmede. 

Sightsavers Norge er en del av det internasjonale ideelle organisasjonen Sightsavers 
International med hovedkontor i Haywards Heath, England. Sightsavers har flere partnere i 
utviklingsland. Sightsavers har åtte innsamlingskontorer på verdensbasis, inkludert kontoret i 
Norge. 

Sightsavers arbeider for en verden der ingen er blinde av unngåelige årsaker og hvor 
synshemmede kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre. 

Mer informasjon om stiftelsens arbeid, tilnærming og samarbeidspartnere er tilgjengelig på 
www.sightsavers.no  og Facebook. 

Stiftelsens aktiviteter og bidrag i 2019 
I 2019 hjalp Sightsavers Norge til å finansiere prosjekter som den internasjonale stiftelsen 
har bistått med, og står for, inkludert: 

• Sightsavers jobber med tropiske sykdommer, deriblant spesifikt for å eliminere 
elveblindhet og trakom 

• Sightsavers-prosjekter relatert til sosial inkludering og like rettigheter for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

• Sightsavers-prosjekter innen universell øyehelse basert på WHOs prosesser og 
fremdriftsplaner 

I løpet av året brukte Sightsavers Norge etablerte kanaler for innsamling og informasjon, 
men testet også nye partnere og metoder for å øke innsamlede midler kombinert med 
justering av innhold i trykket innsamlingsmateriell. Rekrutering av nye givere foregår i 
forskjellige kanaler, hovedsakelig gjennom bruk av TV-reklame, og trykket direkte 
markedsføring. En juleaksjon ovenfor både nye og eksisterende givere fant også sted. 

Kommunikasjon skjer via nyhetsbrev på e-post, SMS-utsendelser, nettsiden 
www.sightsavers.no og sosiale medier. I løpet av oktober - desember ble det gjennomført en 
kampanje på Facebook for å øke antall følgere på Sightsavers Norge sin Facebook-side. 
Antall likes og støttespillere fordoblet seg nesten i løpet av 2019, og vokste fra 657 pr 1. 
januar til 1 250 ved årsskiftet. 

Sightsavers 'aktivitet i Norge er fremdeles i oppbyggingsfasen og er avhengig av tett 
samarbeid med Sightsavers UK samt norske underleverandører. Et viktig initiativ i 2019 var 
å ansette en norsk leder for innsamling og markedskommunikasjon som koordinerer et bredt 

http://www.sightsavers.no/
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spekter av aktiviteter og ansvar for det norske programmet i nært samarbeid med 
hovedkontoret i England. 

I løpet av året har samarbeidet med vår underleverandør av giverstøtte blitt videreutviklet og 
forbedret, noe som også bidro positivt til årets resultater. De samlede innsamlede midlene 
vokste fra 4 665 640 kroner (2018) til 4 817 625 kroner (2019). Om lag 92% av innsamlede 
midler kommer fra faste givere. Sightsavers har også mottatt gaver fra bedrifter, og en større 
enkeltgave fra privat giver pålydende kr 50 000. 

Sightsavers er godkjent innsamlingsorganisasjon av Innsamlingskontrollen (IK), noe som gir 
trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til formålene som 
er oppgitt. Sightsavers er også medlem av Norges innsamlingsråd, bransjeorganisasjon for 
ideelle organisasjoner med innsamlingsvirksomhet i Norge. 

Sightsavers ønsker å synliggjøre seg i Norge ved å informere publikum i Norge om 
utfordringene som synsvansker har på barn og familier i lavinntektsland. Våre budskap har 
blitt tatt godt i mot så langt. Sightsavers vil videreføre arbeidet ut i fra et mål om å bli en enda 
mer betydningsfull og synlig aktør med tanke bevisstgjøring og opplysning på viktigheten av 
øyehelse og inkludering av mennesker med funksjonshemminger. Som organisasjon ønsker 
vi å levere på transparent, etisk og effektiv innsamling. Våre givere er avgjørende for å 
lykkes med å oppnå vår visjon om en verden der ingen er blinde av årsaker som kan 
unngås, og relasjonen til våre givere er derfor svært viktig for Sightsavers.   

I 2019 ansatte stiftelsen en norsk medarbeider med ansvar for arbeidet i Norge. 
Vedkommende har bred erfaring innen både innsamling og internasjonalt bistandsarbeid. 
Sightsavers har som overordnet strategi å differensiere inntektene gjennom ulike markeder, 
og ser svært positivt på utviklingen på området i 2019.  

Netto innsamlingsprosent var positiv 81% og har blitt forbedret betydelig siden 2018 (68%). 
Sightsavers er fremdeles i en oppbyggingsfase på inntektssiden. Vi mottok også tilskudd fra 
Sightsavers UK i 2019, som dekker en del av våre kostnader til innsamling, administrasjon 
og kvalitetssikring. Midler til formålet utgjør 68% (54% i 2018) av samlede kostnader, mens 
administrasjonskostnader utgjør 16% (22% i 2018) av samlede kostnader. Se note 1 for mer 
informasjon.  

Utvikling i resultat og stilling 
Årsregnskapet gir en rettmessig oversikt over utviklingen i Stiftelsen, for resultatet i 
regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt. 

Fortsatt drift 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne 
forutsetningen er til stede. Det har ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som påvirker 
stiftelsens økonomiske stilling pr 31.12.19. 

Arbeidsmiljø, personale og likestilling 
Leder for innsamling og marked i Sightsavers Norge ble ansatt med tiltredelse i full stilling 1. 
august 2019. 
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Styret består av 3 menn og 3 kvinner. 

Stiftelsen praktiserer likestilling mellom kjønnene. 

Miljørapport 
Det er ingen forhold ved stiftelsens virksomhet som påvirker det ytre miljøet.  

Stiftelsen benytter hjemmekontor. 

Forskning og utviklingsaktiviteter 
Stiftelsen i Norge utfører ikke forsknings- eller utviklingsaktiviteter. 

Disponering av årets resultat 
Årets resultat overføres annen egenkapital. 
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Driftsinntekter og kostnader 

Driftsinntekter Note 2020 2019 

Innsamlede midler 1 4 817 625  4 665 640 

Tilskudd 1,2 971 803  1 812 241  

Samlede driftsinntekter  5 789 428  6 477 881  
 

Operasjonelle kostnader Note 2020 2019 

Overføringer til formål 1,3 3 932 927  3 499 230 

Innsamlingskostnader 1 915 725  1 492 275 

Administrative kostnader 1,4,5 940 524  1 439 606  

Samlede driftskostnader  5 789 176  6 431 111  

Driftsresultat  252 46 770  
 

 Note 2020 2019 

Ordinært resultat før skatt  252 46 770  

Skattekostnad  0 0 

Ordinært resultat  252 46 770 

Overført til egenkapital  252 46 770 

 

Overføringer Note 2020 2019 

Overført til egenkapital 6 252 46 770  

Sum overføringer  252 46 770  
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Eiendeler 

Omløpsmidler Note 2020 2019 

Andre kortsiktige omløpsmidler  5 763  0 

Sum kortsiktige omløpsmidler  5 763  0 

Bankinnskudd  1 883 807  2 092 660  

Sum omløpsmidler  1 889 570  2 092 660  

Total assets  1 889 570  2 092 660 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital 

Innskutt egenkapital Note 2020 2019 

Selskapskapital 6 100 000  100 000  

Sum innskutt egenkapital  100 000  100 000  
 

Opptjent egenkapital Note 2020 2019 

Annen egenkapital 6 737 672  737 420  

Sum opptjent egenkapital  737 672  737 420  

Sum egenkapital  837 672  837 420  
 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld Note 2020 2019 

Leverandørgjeld  3 110  17 283 

Skyldig offentlige avgifter  41 006  0 

Kortsiktig gjeld til konsernselskap 7 891 621  1 070 679 

Annen kortsiktig gjeld  116 160  167 280  

Sum kortsiktig gjeld  1 051 898  1 255 241 

Sum gjeld  1 051 898  1 255 241  

Sum egenkapital og gjeld  1 889 570  2 092 660 
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Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet 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. 

Inntektsføring 
Inntektsføring av overføringer og tilskudd skjer ved utbetalingstidspunktet. Inntekter som ikke 
er utbetalt, inntektsføres på det tidspunkt Stiftelsen ansees å ha en ubetinget rett til 
inntekten, forutsatt at størrelsen på inntekten kan måles, og at det er sannsynlig at inntekten 
vil bli utbetalt.  

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.  

Pensjonsforpliktelser 
Stiftelsen er forpliktet til å ha pensjonsordning for de ansatte. Det er etablert en 
pensjonsordning som tilfredsstiller lovens krav.  
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Noter 
Note 1 - Nøkkeltall / Gaver, tilskudd til oppfyllelse av formål 

Innsamlingsprosent 2019 2018 

Innsamlede midler 4 817 625 4 665 640 

Kostnader til innsamling av midler 915 725 1 492 275 

Innsamlingsprosent 81 68 
 

Formålsprosent 2019 2018 

Kostnader til formålet 3 932 927 3 499 230 

Sum driftskostnader 5 789 428 6 431 111 

Formålsprosent 68 54 
 

Administrasjonsprosent 2019 2018 

Administrasjonskostnader 940 524 1 439 606 

Sum driftskostnader 5 789 176 6 431 111 

Administrasjonsprosent 16 22 
Det er kun ført direkte kostnader på hver aktivitet. 

I løpet av 2019 var sum innsamlede midler høyere enn innsamlingskostnadene, og 
innsamlingsandelen styrket seg fra 68 prosent i 2018 til 81 prosent i 2019. Utviklingen var 
svært positiv i regnskapsåret. Formålsprosent og administrasjonsprosents er henholdsvis 68 
og 16 prosent.  

Sightsavers Norway mottok tilskudd på NOK 545 275 fra The Royal Commonwealth Society 
for the Blind i 2019. Tilskuddet har gjort det mulig for Sightsavers å overføre 81% av 
innsamlede midler til formål relatert til øyehelse, utdanning, sosial inkludering og tropiske 
sykdommer (NTDS). 

  



 

11 Stiftelsen Sightsavers International Norge | Årsberetning 2019 

Note 2 – Annen virksomhetsinntekt  

Beløpene består av:  

Tilskudd fra The Royal Commonwealth Society for the Blind 545 275 

Moms kompensasjon 426 528 

Sum annen virksomhetsinntekt 971 803 
Tilskuddene fra The Royal Commonwealth Sociaty for the Blind på til sammen NOK 545 275 
er tiltenkt som tilskudd for å dekke kostnader relatert til innsamling og administrasjon for 
stiftelsen. 

Note 3 – Gaver, tilskudd til oppfyllelse av formål 
Posten består av utbetalinger til prosjekter som utføres av Sightsavers internasjonalt, og 
som er i tråd med stiftelsens vedtektsfestede formål. 

Note 4 - Godtgjørelse til revisor 
Kostnadsført honorar til revisor er kr 41 836. 

Note 5 - Lønnskostnader 
Selskapet har hatt ett årsverk i regnskapsåret. 

Spesifikasjon av lønnskostnader  

Lønn 284 665 

Arbeidsgiveravgift 42 175 

Pensjonskostnader 14 467 

Andre lønnsrelaterte ytelser 2 294 

Sum 343 601 

Note 6 – Egenkapital 

 Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 

Pr 1.1. 100 000 737 420 837 420 

Tilført fra årsresultat  252 252 

Pr 31.12. 100 000 737 672 837 672 
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Note 7 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap 
Posten består av kortsiktig gjeld til The Royal Commonwealth Society for the Blind 
(Sightsavers UK). 
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Vi jobber for å eliminere blindhet 
forårsaket av sykdommer som kan 
forebygges eller kureres, samt for 
like rettigheter for personer med 
funksjonsnedsettelser. 
www.sightsavers.org 

Financial Statements for Stiftelsen Sightsavers 
International Norge Organization no. 912388573 

http://www.sightsavers.org/
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