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Årsberetning for Wild Initiative

Wild Initiative er en stiftelse lokalisert i Aurskog-Høland kommune, stiftelsens virksomhet går ut på å yte 
humanitær bistand til mennesker og dyr i nød, uavhengig av deres kjønn, alder, etnisitet, seksuelle legning, 
livssyn og politiske, sosiale eller regionale bakgrunn.

I regnskapsåret har virksomheten hovedsakelig omfattet innsamling av midler til prosjekter i Kamerun.

Årsregnskapet med noter gir et rettvisende bilde av selskapets stilling og resultat.
Det ligger også godt til rette for fortsatt drift.

Det er ingen ansatte i selskapet, men dersom det hadde vært det ville selskapet jobbet for full likestilling 
mellom kjønnene. 

Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet.

De ubenyttede midlene i regnskapsåret blir overført til balansen for benyttelse i påfølgende regnskapsår.

26.10.2017

Geir Magne Haavemoen Per Aarhaug Sissel Aarhaug
styreleder nestleder styremedlem



RESULTATREGNSKAP
WILD INITIATIVE - WILDERNESS CONSERVATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015

Innsamlede midler 35 185 180 813
Sum driftsinntekter 35 185 180 813

Kostnader til formål 42 092 165 500
Administrasjonskostnader 12 182 10 135
Sum driftskostnader 54 274 175 635

Driftsresultat -19 089 5 178

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 105 0
Resultat av finansposter 105 0

Ordinært resultat før skattekostnad -18 984 5 178
Ordinært resultat -18 984 5 178

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat -18 984 5 178

OVERFØRINGER
Udisponerte midler -18 984 5 178
Sum overføringer -18 984 5 178
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BALANSE
WILD INITIATIVE - WILDERNESS CONSERVATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT

EIENDELER Note 2016 2015

ANLEGGSMIDLER
INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 105 224 124 208

Sum omløpsmidler 105 224 124 208

Sum eiendeler 105 224 124 208

EGENKAPITAL OG GJELD
OPPTJENT EGENKAPITAL
Udisponerte midler 105 224 124 208
Sum opptjent egenkapital 105 224 124 208

Sum egenkapital 105 224 124 208

GJELD
KORTSIKTIG GJELD

Sum egenkapital og gjeld 105 224 124 208

                                        
                                        

Aurskog-Høland, 26.10.2017
Styret i Wild Initiative - Wilderness Conservation And Community Development

Geir Magne Haavemoen
styreleder

Per Aarhaug
nestleder

Sissel Aarhaug
styremedlem
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder, samt God regnskapsføringsskikk for Ideelle organisasjoner. 

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være når donasjonen er 
innbetalt/innsamlet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme 
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Det som er igjen av inntekter/innsamlede midler, som ikke er forbrukt gjennom året, balanseføres og 
brukes til å dekke evnt underdekning i påfølgende år.

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 omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med 
valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og 
klassifisert som renteinntekt/-kostnad.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til 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.

Note 2 - Formålsprosent

2016 :  77% formålsprosent
Kostnader til formål: 42.092,- / Forbrukte midler: 54.274,-

2015 :  94% formålsprosent
Kostnader til formål: 165.500,- / Forbrukte midler: 175.635,-



Note 3 - Skattemessig aktivitet

Det er ingen skattemessig aktivitet i selskapet.

Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Note 5 - Ansatte og Ytelse til ledelsen

Det er ingen ansatte i stiftelsen og det er ikke ytt lån eller andre sikkerhetsstillelser til ledende personer.


