
 

 

Sak 13  Årsregnskap 2016 
 

Vedlegg: 

 Årsregnskap 2016 

 Årsberetning 2016 

 

13.a  Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2016 

Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), har SAIH et overskudd i 2016 på kroner 915 

440. I totalbudsjettet hadde vi lagt opp til et underskudd på kroner 853 970. Differansen 

skyldes flere forhold, blant annet at innsamlede midler økte mer enn det vi regnet med. 

Økningen var på kr. 421 594. Videre hadde vi et lavere forbruk enn budsjettert på 

programvirksomhet og informasjon.  

  

Når det gjelder økonomisk informasjon som ikke fremkommer direkte i regnskapet så er det 

etter Daglig leders vurdering ingen risikoforhold som er verdt å framheve. 
 

Med dette årsregnskapet vil SAIH ved utgangen av 2016 ha et prosjektfond på kroner 11 338 

399 og et disposisjonsfond på kroner 7 229 088 (se note 10). Prosjektfondet er avsatt etter 

tidligere regler og kan kun benyttes til prosjektarbeidet, mens disposisjonsfondet kan 

benyttes til SAIHs generelle arbeid. 
   

Gjennomgang av regnskapet 

Regnskapene består av tre deler: Aktivitetsregnskap og balanse (s. 1- 2), noter til regnskapet 

(s. 3 – 5) og vedlegg (s. 6-9: innsamlingsregnskap, administrasjonsregnskap og 

informasjonsregnskap). 

 

Aktivitetsregnskapet 

SAIHs totale anskaffede midler for 2016 er 45 616 479 kroner, en økning på ca. 8% eller 

3 534 049 kroner fra året før. Av anskaffede midler er 33 895 135 kroner tilskudd, 11 554 595 

kroner innsamlede midler fra studenter og akademikere, mens resten er andre bidrag, 

renteinntekter samt andre mindre inntekter. Se noter for nærmere forklaring av summene. 

 

Tilskudd har økt med 2 868 546 kroner. Dette skyldes i hovedsak at 2016 var første hele året 

med utveksling finansiert av Fredskorpset, samt økt tilskudd fra Norad til 

informasjonsformål i 2016 

 

Innsamlede midler økte med 918 479 kroner fra 2015 til 2016. 

 

Forbruket av midler var på 44 701 039 kroner. Kostnadene fordeler seg med 3 946 772 kroner 

til Administrasjon, 4 656 626 kroner til Informasjon, og 35 945 321 kroner til 

Prosjektkostnader, mens det er brukt 152 320 kroner på innsamling. Av SAIH sine totale 

kostnader i 2016 så gikk 8,8 % til administrasjon og innsamlingskostnader. 

 

Av det totale forbruket på 44 701 039 kroner brukte SAIH 40 601 947 kroner til formålet 

(utviklingssamarbeid og informasjon/politisk påvirkning).  Dette utgjør 90,8 %  

 



 

 

Økningen på Informasjon er på 23,5% eller 942 932 kroner, og skyldes i all hovedsak økt 

aktivitet. 

 

På virksomheten lokalisert her i Oslo har det vært et noe høyere forbruk en budsjettert på 

Administrasjon. Prosentandelen av totalen som gikk til administrasjon og innsamling er noe 

høyere i 2016 enn i 2015, 8,8 % mot 7,6 %.   

 

Årsresultatet blir positivt på 915 440 kroner.  

 

At årsresultatet avviker fra budsjettet skyldes følgende forhold: 

- Ca. kr. 400 000,- mer enn budsjettert på innsamlede midler 

- Ca. kr. 280 000,- mindre i egne midler til informasjon enn budsjettert  

- Ca. kr. 1 200 000,- mindre enn budsjettert av egne midler til programvirksomheten 

 

Balanse 

Etter fordeling av årsresultatet så er prosjektfondet per 31.12.2016 på 11 338 399 kroner og 

disposisjonsfondet er på 7 229 088 kroner.  Total egenkapital utgjør med dette 18 723 018 

kroner, mens total gjeld er på 4 359 869 kroner.  

 

Innsamlede midler 

Totalt innsamlede midler i 2016 var 11 554 595 kroner, en økning på 918 479 kroner 

sammenlignet med året før. Økningen er 421 595 kroner mer enn budsjettert.  

 

For akademikere og andre fastgivere har det i løpet av 2016 vært nær en tredobling i 

innbetalinger sammenlignet med 2015. Fortsatt er totalsummen beskjeden, men en økning 

fra 36 845 kroner i 2015 til 106 119 kr i 2016 er et uttrykk for at vi er på riktig vei hva gjelder 

fastgiverordningen, SAIH støttespiller. 

 

Generelt 

Vi kan ellers orientere om at SAIH har rapportert innen fristen til alle givere, og alle 

avleverte regnskap og rapporter er revidert og funnet i orden av SAIHs revisor.  

 

13.b Godkjenning 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2016. 


