Styrets Årsberetning 2017
Innledning
Yme er en privat, humanitær organisasjon (NGO) som er religiøst og politisk
nøytral. Yme legger FN sine 17 bærekraftsmål til grunn for sine aktiviteter og søker
å støtte opp om disse.
Vår aktivitet er primært i Afrika innefor programområdene Vann – Sanitær
Yrkesutdanning og Fred og Forsoning. Våre bistands- og nødhjelpsprosjekter er
hovedsakelig finansiert av Utenriksdepartementet, FN OCHA Somalia, NORAD
og private gaver. For tiden har Yme vann og sanitærprosjekter i Somalia og
Kongo. I Mozambique og Somalia har Yme yrkesskole prosjekter.
Yme utformer og bygger vannsystemer. I tillegg installerer vi og bygger sanitære
systemer som latriner og vaskeplasser. Dette gjøres i nært samarbeid med
lokalsamfunnene gjennom etablering og opplæring av vannkomiteer i
helsearbeid, organisasjonsteori og teknisk vedlikehold. Lokalbefolkningen sin
vannkomité får undervisning om vann og hygiene gjennom kulturelt tilpassede
kommunikasjonsformer. Etableringen og opplæringen av vannkomiteen er en
integrert del av Yme sitt fred og forsoningsarbeid. Samarbeid for å sikre
nødvendige ressurser, som vann, er i alles interesse og fremmer god
kommunikasjon og naturlige møteplasser.
Yme bygger og tilrettelegger for yrkesskoler i Afrika. Kunnskap er den raskeste
veien ut av fattigdom. Ved siden av den konkrete fagkompetansen studentene
tilegner seg opplever studentene i tillegg en stolthet og et ønske om å bidra aktivt
til sin egen og landets utvikling. Utdanning er kanskje det beste verktøyet for å
realisere “hjelp til selvhjelp” prinsippet.
I våre prosjekter samarbeider vi tett med privat sektor for å teste og videreutvikle
produkter/installasjoner som brukes i utviklings- og nødhjelpsprosjekter.
Målsetting
Målsettingen med arbeidet vårt er å gi rask og effektiv bistand til de fattigste,
med fokus på kvinner og barn.
Bistanden skal støtte opp om FN sine bærekraftsmål. Det er mer og mer viktig
at støtten bidrar til bærekraftig økonomisk vekst.

Sykefravær
Sykefraværet i stiftelsen var i 2017 36%. Dette er fravær i forbindelse med
omsorg for nær familie. Det har ikke vært arbeidsulykker i 2017.

Likestilling
Yme følger gjeldende lover om likestilling i ansettelsesforhold og i styret. I alle
våre prosjekter har vi spesielt fokus på likestilling og har bevisst øremerkede
midler og aktiviteter for å sikre at dette blir gjennomført i praksis.
Ytre miljø
Stiftelsen er en humanitær bistands- og nødhjelpsorganisasjon. Yme har som
satsingsområde å ivareta et godt livsgrunnlag med et bærekraftig perspektiv i
både bistand og nødhjelp. Stiftelsen har derfor en bevisst holdning til å ivareta
det ytre miljø.
En helhetlig tilnærming innenfor rammen av bærekraftig utvikling er viktig og
blir ivaretatt på best mulig måte. Dette blir gjort gjennom analyser og
vurderinger av de ulike konsekvensene av våre egne og våre partnere sine
aktiviteter.
Pågående prosjekter
Bærekraftig vannforvaltning i Somalia står for over 90% av aktiviteten og er
hovedfokus. Stiftelsen har med sine partnere et godt rykte og eksterne
evalueringer har bekreftet dette. Aktiviteten er hydrogeologiske undersøkelse,
boreriggoperasjoner og bygging av infrastruktur nødvendig for distribusjon av
vann. Før oppstart av et prosjekt gjennomføres møter med alle parter som vil få
glede av prosjektet. God dialog for å sikre godt samarbeid og støtte er nøkkelen
til at partene selv klarer å ta vare på og vedlikeholde infrastrukturen som
leveres av prosjektet. God dialog med diaspora grupper som tilhører klanene
berørt av prosjekter er en av partene. Yme ser at slike dialogmøter fremmer fred
og forsoning i de samfunn man opererer.
Flomsikring ved rehabilitering av dammer, kanaler og sluser blir også utført.
Yrkesskole satsingen til stiftelsen bygger metodikk utviklet av Yme basert på
annerkjente modeller. Skolen i Galcayo i Somalia og Vilanculos i Mozambique er
ansett å være de beste av sitt slag i disse landene. Over 90% av elevene går rett
ut i jobb.
Det er etablert samarbeid med flere videregående skoler i Norge og disse samler
inn penger til spesifikke prosjekter innenfor vann og yrkesskole.
Aktivitet og kapital
Stiftelsens sum anskaffede midler var kr 15 101 011,- i 2017. Stiftelsens egenkapital
pr. 31.12.2017 er kr 1 221 251,-.
Aktivitetsresultatet for 2017 ga et overskudd på kr 368 417,- og tilføres Annen
egenkapital.
Aktiviteten har de siste år vært relativt stabil. Det er viktig for stiftelsen å søke
andre donorer og partnere for å møte donorene sine krav om at de ønsker større
og færre organisasjoner og forholde seg til.
I 2017 har det blitt etablert flere nye kontakter som man på sikt tror vil resultere
i et bredere spekter av donorer og land for implementering av prosjekter.

Partnerskap har blitt etablert med et par andre organisasjoner og man har søkt
midler sammen. Foreløpig har det ikke resultert i finansiering.
Stiftelsen har en meget lav kostnadsprosent knyttet til innsamling og en høy
prosentandel som går til det faktiske formålet. Dette er meget viktig for
stiftelsen, og fokus på lave administrasjonskostnader vil fortsette fremover.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetninger for fortsatt
drift er til stede.
For å sikre videre drift må man ha nye donorer, og etablere nærere partnerskap
med andre aktører. Viktig at det er komplimenterende kompetanse på dem
man søker partnerskap med. Kostnadene er oversiktlige, den største risikoen er
korrupsjon og svingninger i valuta.
Finansiell og annen risiko
Det er laget en egen antikorrupsjonsstrategi og man følger nøye opp gjennom
ulike kanaler. Det er diaspora miljøer, andre donorer og organisasjoner som kan
bekrefte, eller avkrefte, faktiske forhold i landene stiftelsen har prosjekter.
Evalueringer og annen informasjon har så langt ikke indikert noen typer for
korrupsjon.
Valuta svingninger søkes sikret ved å følge valuta markedet tett, og eventuelt
foreta en termin kontrakt hvis situasjonen tilsier dette. Det skal ikke være noen
spekulasjoner i valuta handelen, kun sikre midlene for implementering av
prosjektet.
Stiftelsen ser at innsamling fra private er meget vanskelig og ressurskrevende.
Det er derfor en strategi å bruke innsamlede midler i land og områder man
allerede har annen finansiering. Dette vil muliggjøre en lav mobiliseringskost og
øke utviklingseffekten av de midler man samler inn fra private.
Arendal, 06.06.2018
Nåværende styre
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Aktivitetsregnskap

01.01 - 31.12
Note

2 017

2 016

14 041 847
965 349
93 816

16 331 808
957 431
96 899

15 101 011

17 386 137

3

121 485

123 727

3

13 638 167
13 638 167

15 943 626
15 943 626

972 943

1 656 619

14 732 595

17 723 972

Årets aktivitetsresultat

368 417

-337 834

Tillegg/reduksjon egenkapital
Annen formålskapital

368 417

-337 834

Sum

368 417

-337 834

Anskaffede midler
Tilskudd
Offentlige tilskudd
Innsamlede midler og gaver
Finans og investeringsinntekter

2
2

Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til formålet
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Sum kostnader til formålet
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
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Balanse
Note

31.12.2017 31.12.2016

Omløpsmidler
Fordringer
Fordring samarbeidspartnere utlandet

6

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

7

4 346 165

8 202 970

4 346 165

8 202 970

9 593 362

9 081 488

Sum omløpsmidler

13 939 527 17 284 458

Sum eiendeler

13 939 527 17 284 458
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Balanse
Note

31.12.2017

31.12.2016

5
5

100 000
1 121 252

100 000
752 835

1 221 252

852 835

246 786
11 365 802
668 763
65 772
371 151

246 786
15 084 357
229 067
579 378
292 036

Sum kortsiktig gjeld

12 718 275

16 431 623

Sum gjeld

12 718 275

16 431 623

Sum egenkapital og gjeld

13 939 527

17 284 458

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Grunnkapital
Annen formålskapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gave øremerket
Forskudd fra donorer
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet for Stiftelsen Yme består av følgende
•
•
•

Aktivitetsregnskap
Balanse
Noter

Årsregnskapet, som er utarbeidet av Stiftelsen Yme sitt styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og
revisjonsberetningen.
Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov, innsamlingskontrollen sine retningslinjer og god regnskapsskikk, herunder
Foreløpig Norsk RegnskapsStandard God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner pr. september 2006. Årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av organisasjonens/stiftelsens/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.
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 Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Vurdering av
omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som
antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede
tap. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.
Inndelingen i aktiviteter er basert på organisasjonens interne styrings- og rapporteringsstruktur. Det presenteres tall for
aktivitetene for å vise organisasjonens oppfyllelse av sine formål. Tallene er avstemt mot organisasjonens resultat- og balanse.

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. Stiftelsen Yme 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.
Skatt
Organisasjonen har ingen aktiviteter som medfører skatteplikt.
Leasing
For leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing) behandles leiebetalingene som
driftskostnader. Leiekostnadene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til en aktivitet.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Kostnaden føres fortløpende.
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Note 2 Tilskudd, innsamlede midler og gaver
Offentlige tilskudd
UD prosjektstøtte
Sum U.D

31.12.2017
14 041 847
14 041 847

31.12.2016
16 331 808
16 331 808

2 017

2 016

965 349

957 431

Innsamlede midler
Aktiviteter: Brønner i Kongo Brazzaville
Innsamlede midler
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Note 3 Forbrukte midler
2 017

2 016

121 485
121 485

123 727
123 727

13 638 167
13 638 167

15 943 626
15 943 626

2017
314 810
68 500
589 633
972 943

2016
377 772
87 000
1 191 847
1 656 619

Kostnader til anskaffelse av midler:
Kostnader innsamling

Kostnader til formålet
Somalia, Kongo, Mozambique, Rwanda

Administrasjonskostnader
Personal
Honorarer (revisjon, advokater, konsulenter)
Andre kostnader

Administrasjonsprosent og formålsprosent
Sum forbrukte midler
Herav:
Administrasjonskostnader
Kostnader til formålet
Kostnader innsamling

Sum forbrukte midler
Herav:
Administrasjonskostnader
Kostnader til formålet
Kostnader innsamling

Sum forbrukte midler
Herav:
Administrasjonskostnader
Kostnader til formålet
Kostnader innsamling

2 017
kr 14 732 595
972 943
13 638 167
121 485

2 016
kr 17 723 972
6,6 %
92,6 %
0,8 %

2 015
kr 7 651 110
1 662 039
5 850 805
138 266

9,3 %
90,0 %
0,7 %

2014
kr 20 422 789
21,7 %
76,5 %
1,8 %

2013
kr 12 617 886
kr 1 331 097
kr 10 924 752
kr 362 037

1 656 619
15 943 626
123 727

10,5 %
86,6 %
2,9 %

kr 1 626 487
kr 18 422 783
kr 373 518

8,0 %
90,2 %
1,8 %
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Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm
Lønnskostnader mm.
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Yrkesskadeforsikring

2 017
1 327 297
175 187
47 291
25 094

2 016
1 579 148
169 559
60 673
19 869

Lønnskostnader

1 574 869

1 829 249

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2017
Godtgjørelser (i kroner)
Lønn
Ytelse til pensjonsforpliktelser
Annen godtgjørelse

3
Daglig leder
430 800
17 232
0
448 032

Styret
14 500
0
0
14 500

Daglig leder har lønn i 0 år etter fratreden fra sin stilling.
Daglig leder har ikke bonusavtale
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar inkl mva utgjør kr 136250,- (112438,-) for 2017 (2016) og fordeler seg som følger:
inkl. mva
Lovpålagt revisjon
96 875
Andre attestasjonstjenester
39 375
Sum
136 250
Innskuddsbasert pensjonsordning
Organisasjonen har 3 ansatte og omfattes av reglene for obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen har
innskuddsbasert pensjonsordning for alle sine ansatte som tilfredsstiller kravene etter denne loven.
Den årlige premien kostnadsføres.
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Note 5 Egenkapital
Egenkapital:
Grunnkapital

Egenkapital
med lovpålagte
restriksjoner

Egenkapital
med eksternt
pålagte
restriksjoner

Egenkapital 31.12.2016
Egenkapital 01.01.

100 000
100 000

0

0

Årets endring i egenkapital:
Årets aktivitetsresultat
Egenkapital 31.12.

100 000

0

0

Egenkapital
med
selvpålagte
restriksjoner

Annen
egenkapital

Sum

0

752 834
752 834

852 834
852 834

0

368 417
1 121 251

368 417
1 221 251

Stiftelsens grunnkapital er på kr 100 000,- gitt til formål å fremme en mer effektiv utnyttelse av lokale ressurser fra verdiskapning
og produktiv virksomhet i utviklingsland. Stiftelsen er registrert som privat stiftelse hos Lotteri- og stiftelsestilsynet og
Innsamlingskontrollen
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Note 6 Fordringer og gjeld
Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år:
Fordring samarbeidspartnere utlandet
Sum

31.12.2017
4 346 165
4 346 165

31.12.2016
8 202 970
8 202 970
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Note 7 Kontanter mm
Av selskapets likvidbeholdning er følgende bundne midler:
Skattetrekk for ansatte
Forskudd donorer
Gave øremerket

31.12.2017

31.12.2016

126 885
5 715 190
246 786
6 088 861

18 106
3 606 709
246 786
3 871 601

