ÅRSMELDING
FOR 2010
Styreleders kommentarer
til regnskapet for 2010:
Jeg vil berømme ledelsen i Norsk Nødhjelp sammen med
staben av ansatte og frivillige, for enda et år med god
kontroll på økonomien. Det er essensielt viktig at ressurser brukes og disponeres i forhold til tilgang og målsetting. Dette er meget vanskelig, men øvelse gjør mester.
Det har vært fokusert på gjennom flere år og er i en stø
regi.
Aktiviteten har vært minst like stor som før og årsregnskapet er det beste vi har hatt noen gang.
I tillegg er det avsatt godt med reserver for å ha en buffer hvis det skulle oppstå tap i forbindelse med mikrofinans.
Der det er ustabile forhold og risiko for krig og andre
uroligheter, kan man ikke forvente at de fattigste blant
befolkningen skal kunne klare alle forpliktelser til enhver
tid. Det må tas høyde for at ting kan oppstå uten at det
dermed forstyrrer gjennomføringen av andre aktiviteter.
Styreleder Einar Liverød

Utdrag fra styrets årsmelding for 2010
Norsk Nødhjelp arbeider i følgende land:

Tanzania
Gjennom de årene vi har arbeidet med mikrofinans i Tanzania har
tilbakemeldingene fra Acist stort sett vært svært positive med tanke
på tilbakebetaling og oppnådd fremgang for låntagerne.
Verdien av det vi har overført sammen med renteinntektene er ved
årsskiftet TSH 230 205 000 (NOK 870 000). Det siste året har
tilbakebetalingene fra SACCO gruppene ikke vært tilfredsstillende. En
del av gruppene har store interne problemer, noe som igjen fører til
at tilbakebetalingene ikke er tilfredsstillende.
Til tross for de beskreven problemene kan vi fastslå at det etter
hvert er et stort antall familier som har funnet en vei ut av fattigdom
takket være denne virksomheten i Tanzania.
Arbeidet ved ACIST i Tanzania ledes av Jacob Mhina.
Norsk Nødhjelp støtter også driften av barnehjemmet Samaritan
Village i Arusha. Her bor det mange foreldreløse barn og de får alle
god omsorg, skolegang og godt stell. Vårt ansvar er å sørge for mat
til alle barna gjennom hele året.
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BALANSE
2010

2009

Anleggsmidler:
Vare- og lastebiler, inventar
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

74 287
1 030 545
1 104 833

28 281
941 956
970 238

Omløpsmidler:
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Kasse, bank
Sum omløpsmidler

6 475
54 833
162 277
747 899
971 484

52 454
42 669
248 972
88 529
432 624

2 076 317

1 402 862

2010

2009

50 000

50 000

Annen formålskapital
Sum formålskapital

1 411 678
1 411 678

815 341
865 341

Gjeld
Ansvarlig lån
Sum langsiktig gjeld

50 000
50 000

Eiendeler

SUM EIENDELER

Formålskapital og gjeld
Formålskapital:
Grunnkapital

Leverandørgjeld:
Skyldige feriepenger og avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

280 733
243 244
40 622
564 638

196 415
226 406
64 700
487 520

Sum gjeld

614 638

537 520

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 2 076 317

1 402 862

AKTIVITETSRESULTAT
2010

2009

Nøkkeltall for andel av
innsamlede midler til formålet
Innsamlingsprosent:

85,2

87,3

Anskaffede midler

2010

2009

+ Innsamlede midler, gaver m.v.
12 738 934
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
+ som skaper inntekter
149 590
+ Finans og invest.inntekter
23 463
+ Andre inntekter
10 100
Sum anskaffede midler
12 922 086

14 548 447
373 329
122 456
29 216
15 073 448

Forbrukte midler
- Kostnader til ansk. av midler
Kostnader til formål
- kostnader til aktiviteter
som oppfyller formålet
- Kostnader til administrasjon
- Netto finansposter
= Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat

1 890 750

1 846 224

9 434 628
982 989
17 381
12 325 749
596 337

11 812 783
973 171
70 238
14 702 416
371 033

Tillegg annen formålskapital

596 337

371 033

Kenya
Norsk Nødhjelp driver barnehjemmet Napastaa Boys Centre i Kiambu,
Kenya. Bygninger og tomtegrunn er eid av Napastaa Foundation. Det er
bolig for ca 105 gutter fra ca 5 år til ca 20. Alle guttene går på skole.
Skolegangen er på alle nivåer fra barneskole til Nairobi Universitet.
Ordningen med universitetsutdannelse er en kombinasjon av privat
finansiering og mikrofinans. Ca halvparten av guttene går enten på
Secondary School eller College. Dette er med på å gi guttene en privilegert stilling når de skal ut å stå på egne ben i et tøft arbeidsmarked.
Etter hvert er det flere av guttene som har flyttet ut og i dag står på
egne ben. På tampen av 2010 ble det tatt inn 17 nye gutter.
Norsk Nødhjelp startet opp med mikrofinans i Kenya i 2009. Det er
overført penger for virksomhet ut fra barnehjemmet og nærområdet i
Kiambu og til egne prosjekter for Masaier i området ved Namanga, nær
grensen til Tanzania.
I Kiambu har virksomheten vokst relativt kraftig. Ved åpningsseminaret vi arrangerte i mai 2009, var det påmeldt ca 30 deltagere,
hovedsakelig kvinner, men også noen av guttene ved barnehjemmet.
Ett år senere er det registrert 10 SACCO grupper med mer enn 300
medlemmer. 8 av disse gruppene drives bare med medlemmenes egne
sparte midler. Det er et sterkt ønske at vi tilfører mer penger inn til
disse gruppene.
Hos Masaiene har de høstet den første avlingen etter at en borebrønn
med vann var klar. Avlingen var strålende, men markedet var noe

overfylt med de produktene de hadde satset på. Nå dyrkes det et
mer variert utvalg av grønnsaker. Håpet er at det skal gi bedre
inntekter.
Ved årets slutt gikk tre av våre medarbeidere av med pensjon, to
vaktmenn og daglig leder Nancy Mumbi Waihenya
Arbeidet ved Napastaa Boys Center i Kenya ledes nå av Florence
Kanyua Kinyua.
Albania
Arbeidet i Albania er preget av to hovedlinjer, hjelp til fattige familier
via hjelpesendinger og sosialsenter og forebyggende arbeid blant
barn og unge som tradisjonelt faller utenfor både på skole og fritid.
I 2010 har vi sendt ut 6 trailere med nødhjelp til Albania. Til sammen
utgjør dette ca 86 tonn med bl.a. klær, mat og utstyr til funksjonshemmede. Dette er distribuert via vårt kontor i Shkoder og i samarbeid med mindre kommuner i områdene rundt Shkoder. I stor grad
gjelder dette små fjellkommuner som er preget av stor fattigdom.
Vårt forebyggende arbeid har fokus på å holde barn og unge borte
fra dårlige miljøer som de lett blir eksponert for uten positive tiltak
på fritiden. Det har også betydd mye og tent håp hos mange at dette
arbeidet også har ført til at til flere av våre fotballag har kunnet
delta på Norway Cup i Oslo. Dette har vært en stor inspirasjon for
både gutter og jenter.
I tillegg til å drive flere fotballag, driver vi også dansegruppe for
sigøynerbarn, brassband for psykisk utviklingshemmede, det eneste
på hele Balkan, folkedans og annet. Dette er virksomhet som betyr
mye for lokalsamfunnet og som er med på å endre holdninger til de
aktuelle gruppene.
Det er et stort antall albanere som har fått forbedret sin livskvalitet
takket være arbeidet Norsk Nødhjelp driver i landet.
Vårt arbeid i Albania ledes av Kastriot Faci.
Mikrofinans
Vi ser at mikrofinans er et viktig arbeid i kampen mot ekstrem fattigdom. Vår innsats på feltet har ført mange familier ut av ekstrem fattigdom. I Tanzania har vi holdt på siden 2005 og i Kenya siden 2009.
Ettersom vi har fått noen års erfaring, begynner vi også å se vanskelighetene med å drive innen dette feltet. Særlig i Tanzania har vi det
siste året erfart at det kan være til dels betydelige vanskeligheter
med å følge opp og å inndrive lånene. Vi erfarer at det vil være realistisk å forvente høyere tap enn det vi har erfart de første årene.
Målgruppen for mikrofinanslån, er fattige mennesker som ikke har
noen garanti å gi for de lån de får. Det ligger i sakens natur at dette
medfører risiko for långiver. Det medfører også risiko for å tape
enkelte av lånene som gis.
I 2009 startet vi også med mikrofinans i Kenya. Her er det vår partner, The Door Kenya, som står for aktiviteten. Målgruppen har først
og fremst vært gutter fra barnehjemmet som har nådd voksen alder i
tillegg til de av deres pårørende som kan være i stand til å etablere
en egen virksomhet. Erfaringene herfra er så langt svært gode.
Rentenivået for ulike mikrofinans virksomhet rundt i verden varierer
mye. Fra 10 % opp til 100 %. I Tanzania tar vi 15 % rente på utlån og
i Kenya tar vi 10 %. Dette er fastsatt av våre lokale partnere. I Kenya
legges all renteinntekt til fondet. I Tanzania legges halvparten til
fondet, den andre halvparten går til drift av mikrobanken ACIST.
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