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A) Styrets orientering om virksomheten 2018  
 
 

B) Aktivitetsregnskap 2018 med noter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Representantskapet godkjenner Styrets orientering om virksomheten 2018.  
Representantskapet godkjenner Aktivitetsregnskap 2018 med et aktivitetsunderskudd 
på kr. 2.155.546. Det var budsjettert med et aktivitetsresultat på minus kr. 1,4 mill. 
Resultatet er kr. 755 546 svakere enn budsjett. Underskuddet er redegjort for i 
orienteringen. Underskuddet dekkes ved å belaste Sareptafondet med kr. 1.262.511 og 
en netto endring i øremerkede gaver med kr. 893.035.  
 







Redegjørelse for årsregnskapet 

Stefanusalliansen har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2018 i henhold til 
regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Dette regnskapsoppsettet har en annen 
struktur enn ordinære regnskap. I dette oppsettet legges det mer vekt på å beskrive: 

Inntektene (midlene) og hvordan disse er anskaffet 
kostnader til anskaffelse av midler 
kostnader til virksomhetens formål 
administrasjonskostnader 
a ktivitetsresu I tat 

Totalinntektene var i 2018 kr 34,5 mill. (kr 33,7 mill i 2017). Inntektene er i all hovedsak 

gaveinntekter fra privatpersoner, menigheter og grupper, kr 30,9 mill. (28,9). 

Innsamlingskostnadene var kr 3,0 mill. (4,1). Endringen skyldes i hovedsak at vi har endret 
praksisen på at aktivitet som både har med profilering/informasjon og innsamling å gjøre i 
tidligere har vært belastet innsamlingsarbeidet, mens det nå i større grad er delt mellom disse 
aktivitetene. 

Forbrukte midler til formålet var kr 31,8 mill (29,4) 
Økningen skyldes i hovedsak avtalen med Utenriksdepartementet. 

Administrasjonskostnadene var kr 2,0 mill (3,6) 
Reduksjonen skyldes hovedsakelig at vi i 2017 hadde ekstraordinære kostnader som vi ikke 
hadde i 2018. 

Aktivitetsresultatet var negativt med kr. 2,2 mill (-3,3) 

Det var budsjettert med et aktivitetsresultat på minus kr. 1,4 mill, mens resultatet inklusive 
avsetning til usikker forpliktelse viser minus kr. 2,2 mill. Dersom en ser bort fra denne 
avsetningen, ville resultatet vært positivt med kr. 0,2 mill., altså kr. 1,6 mill. bedre enn 
budsjett. Organisasjonen har de siste årene opprettholdt aktiviteten ved å bruke av opptjent 
egenkapital. Det har vært budsjettert med underskudd de foregående årene. Styret har lagt til 
grunn at budsjettet fra 2019 og de kommende årene minst skal være i balanse. 

Stefanusalliansen har i alle år primært basert seg på gaveinntekter, noe som gir nærhet til 
giverne og en viss grad av forutsigbarhet. I 2018 inngikk vi en avtale med 
Utenriksdepartementet på kr. 24 mill. fordelt over 3 år. Det er risiko forbundet med 
forvaltning av offentlige midler, både fordi den er tidsavgrenset og at det stilles særskilte krav 
til forvaltning. 

Årets merforbruk på kr. 2.155.546 er dekket på følgende måte:. 
Sareptafondet: kr - 1.262.511 
Endring øremerkede midler kr - 893.035 
Endring egenkapital kr - 2.155.546 
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