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Karanba Norge
Aktivitets regnskap

NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2017 2016

Medlemsinntekter 91600 101 563

Tilskudd
Offentlige tilskudd - bidrag fra UD O 1 000000

Sum tilskudd O 1 000000

Innsamlede midler
Månedlige biddrag og engangsbidrag fra private 701 869 649517
Engangsbidrag fra sponsorer og andre 1222035 816100

Sum innsamlede midler 1 923904 1465617

Opptjente inntekter fra operasjonelIe aktiviteter
- som skaper inntekter 50300 O

Sum opptjeneste inntekter fra operasjonelIe aktiviteter 50300 O

Finans og investeringsinntekter 323 1449

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 2066127 2568629

FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler

Sum kostnader til anskaffelse av midler

SUM FORBRUKTE MIDLER

19362 6644

19362 6644

1 540559 2605925

1540559 2605925

543201 83488

2 103 122 2696057

-36995 -127428

Kostnader til organisasjonens formål
Tilskudd til drift i Rio, reise og oppholdskostnader Norgesopphold

Sum kostnader til organisasjonens formål

Administrasjonskostnader

AKTIVITETSRESULTAT

TILLEGG/REDUKSJON FORMALSKAPITAL
Endring annen formålskapital
SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMALSKAPITAL -36995

-127428

-127428
-36995



Karanba Norge
Balanse pr 31. desember

NOTE EIENDELER 2017 2016

Anleggsmidler
Investeringer i aksjer

3 Aksjer

Sum investeringer i aksjer

o 30000

o 30000

Sum anleggsmidler o 30000

Omløpsmidier

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidier

793825 768898

793825 768898

SUM EIENDELER 793825 798898

Karanba Norge
Balanse pr 31. desember

NOTE FORMALSKAPITAL OG GJELD 2017 2016

Formålskapital
Formålskapital
Øvrig formålskapital

Sum grunnkapital! formålskapital

753521 790503

753521 790503

Sum egenkapital 753521 790503

Sum Leverandørgjeld 4800

Skattetrekk
Til gode merverdiavgift
skyldig arbeidsgiveravgift
arb.giveravgift påløpte feriepenger

Sum offentlige avgifter

9624
-13 175
7050
3955

8395

7454

Skyldig feriepenger 28050

SUM GJELD

SUM FORMALSKAPITAL OG GJELD

40304

793825 798898
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Karanba Norge

Noter til regnskapet 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for
små foretak i Norge og god regnskapsskikk for ideelle organiasjoner.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidier. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidier. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidier vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned skrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrense1
økonomisk levetid avskrives planmessig.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til
virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk. Mottatt utbytte fra datterselskapene er inntektsføres som annen
finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag aven individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Medlemskontingent, gaver og sponsorbidrag
Medlemskontingenter inntektsføres i den perioden kontingenten gjelder, normalt vil det si ved mottak.
Gaver inntektsføres ved mottak.
Sponsormidler inntektsføres i den perioden sponsoravtalen er inngått for.

Offentlige tilskudd
Offentlig tilskudd med tilbakebetalingsvilkår inntektsføres i takt med forbruket av midlene og ubrukte
midler pr 31.12. føres opp som tilskuddsgjeld. Tilskudd uten tilbakemeldingsvilkår inntektsføres når
de mottas.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter periodiseres kostnadene i henhold til
aktivitetene de tilhører.

Skatter
Karanba er ikke skattepliktig for sin virksomhet.



Note 1 Antall ansatte, godtgjøreiser, lån til ansatte mm

Karanba har ansatt 1 person fra 1. febr. 2017. Lønn i 11 mndr utgjør kr. 275.000.
I tillegg kommer feriepenger og arbeidsgiveravgift, så totale lønnskostnader blir 345.780

Det er ikke utbetalt ytelser eller gitt lån til noen ledende personer.

Regnskapsførsel og Revisor
Godtgjørelse til regnskapsfører kr. 60 040
Godtgjørelse til revisor kr 24 637 for revisjon og andre tjenester.

Note 2 Spesifikasjon av resultatposter

Driftskostnader etter art 2017 2016
345780

1 540559 2605925
216783 90132

2103122 2696057

2017 2016
1225 4017
3138 2628
24637 19297
60040
15000 ikke spes
9903 ikke spes
10580 ikke spes
53588
30000
8672 64190

216783 90132

Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Tilskudd drift i Rio og kostnader Norgesopphold
Annen driftskostnad
Sum

Spesifikasjon av annen driftskostnad
Porto
Innsamlingskontrollen
Revisor (revisjon kr 9637, honorar 15000 vedr avvikling av Karanba AS
Regnskapsfører
Produksjon av kalendere for salg
Bankomkostninger
Programvare
Gebyr - avviklet selskap Karanba AS - ikke levert årsregnskap i tide
Tap på aksjer - Karanba AS avviklet
Andre kostnader
Sum

Note 3 Innsamlingsprosent, Formålsprosent, Administrasjonsprosent

2017 2016 2015 2014 2013
Innsamlingsprosent
Formålsprosent
Administrasjonsprosent

99,0%
73,3%
25,8%

99,5%
96,5%
3,5%

99,5%
99,0%
1,0%

Forklaring til evt endring fra fjoråret
Tidligere var regnskap ført av regnskapsfører på frivillig basis. I 2017 ble dette endret og for
ettertiden vil dette være betalbar tjeneste.
Det ble også lønnet en person i Karanba Norge etter at Karanba AS ble avviklet
Avviklingen av Karanba AS medførte også kostnader, se spesifikasjon av annen driftskostnad


