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EIENDELER

Omløpsmidler

Bankinnskudd

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

FORMALSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital

Annen formålskapital

SUM FORMALSKAPITAL

Gjeld

Annen kortsiktig gjetd

SUM GJELD

SUM FORMALSKAPITAL OG GJELD

2016

BALANSE 31.12

NOTE

950 261,00

950 261,00

950 261,00

508 109,00

508 109,00

442152,00

442152,00

950 261,00

20'15

835 720,00

835 720,00

835 720,00

689 888,00

689 888,00
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AKTIVITETSREGNSKAP

ANSKAFFEDE MIDLER

Tilskudd fra DNL (medlemsinntekter)
Priser, stipender til videreformidling

Sum anskaffede midler

Aktivitet som oppfyller formålet

Overskudd årsmøte/høstmøte

Sum aktiviteter som oppfyller formålet

Aktivitet som skaper inntekter

Nettannonser
Standutleie
Kurs/deltageravgifter

Sum aktiviteter som skaper inntekter

Finansinntekter

Sum anskaffede midter

FORBRUKTE MIDLER

Kostnader til formålet

Arsm øtelh østm øtelj u b i le u m s m øte
Kontigenter og avgifter
Faglig arbeid
Utdelinger

Sum kostnader til formålet

Ad m in istrasjonskostnader
Finanskostnader

Sum forbrukte midler

Arets aktivitetsresultat

Overført til annen formålskapital

Sum tillegg/(reduksjon) formålskapitalen

2016

262290,00
1 '15 000,00

377 290,00

160 000,00
1 624 782,00
1 171920,00

3 333 992,00

1426,00

3 335 418,00

2 949 457 ,00
19 591,00

182 621,00
193 218,00

172 087,00
223,00

3 517 197,00

(181 779,00)

(181 779,00)

(181 779,00)

20'15

251250,00
238 844,00

490 094,00

153 158,00

153 158,00

160 000,00

160 000,00

4 928,00

808 180,00

171694,00
16 286,00

174 079,00
307 175,00

669 234,00

199 624,00
240,00

869 098,00

(60 918,00)

(60 918,00)

(60 e18,00)
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NOTER TIL REGNSKAPET 2016

NOTE 1 . REGNSKAPSPRINSIPPER

Arsregnskapet omfatter Norsk forening for dermatologi og venerologi, som er en
forening uten økonomisk vinning som formå1.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og i henhold til regnskapsstandarden
NRS(F) "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner".

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
er vurdert til pålydende beløp.

Foreningen er ikke ansett som skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skatteloven.

NOTE 2 - YTELSER TIL STYRE OG REVISOR

Lønninger 75 500,00
Arbeidsgiveravgift 10 645,00
Sum lønnsrelaterte kostnader 86 145,00

Styret har mottatt styrehonorar for sitt arbeid. Foreningen er ikke pliktig til å ha obligatorisk
tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 12.500.- inkludert merverdiavgift.

NOTE 3 - EGENKAPITAL

Arets endring iformålskapital fremkommer som følger:

Formålskapital 1.1. 689 888,00
Arets resultat (181779,00)
Formålskapital31.12 508 1O9,OO
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STYRETS BERETNING FOR 2016

Norsk forening for dermatologi og venerologi er fagmedisinsk forening for norske hudleger.

Vi har i2OL6 avholdt vårt årlige "årsmØt€kurs", høstmøte og Nordisk kongress. Vi har
i 2016 arbeidet med å tilrettelegge muligheter for faglige aktiviteter og faglig utvikling for
våre medlemmer.

Årets regnskapsmessige underskudd er kr. t8t.779.-, og underskuddet er ført mot
formålskapitalen.

Styret mener at regnskapet for 2016 gir et rettvist bilde av selskapets stilling ved

utgangen av 2016, og betingelser for fortsatt drift er til stede.

Det er ingen ansatte og selskapet forurenser ikke det ytre miljp.
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Tilårsmøtet i

Norsk Forening for Dermatologi og Venerlogi

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk Forening for Dermatologi og Venerlogi årsregnskap som viser et underskudd på
kr 181 779. Årsregnskapet består av balanse per 31". desember 2016, aktivitetsregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnska psprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 201"8, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

G ru n nlo g for ko nkl usjo n e n

Vi har gjennomf6rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 6vrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

@vrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for 6vrig informasjon . Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, men
inkluderer ikke å rsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
1vrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 6vrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 6vrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styrets og doglig leders onsvar for årsregnskopet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i

Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f6lge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Reiclar Ilornsletten . Sven,\rnc Rauan . Xledlemrner i Den norske Revisortbrening
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskopet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som f6lge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en h6y grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som f6lge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

htts ://reviso rforeninge n. no/revisjo nsbe retn i nger

Uttalelse om 6vrige lovmessige krav

Ko n kl usj on om å rsberetn i n g e n

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (tSAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon og utdelinger og forvoltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nøvendige i henhold til internasjonaø standard for attestasjonsoppdrag (ISAE 3000), mener vi
foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, foreningens formål og vedtektene
for øvrig.

Sven Arne Rauan

Statsa utorisert revisor

f\Oslo, 13. februar 2017
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