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BALANSE PR. 31, DESEMBER

2019 2018

EIENDELER

OMLØP§MIDLER
Bankinnskudd
Div. fordringer

SUM OMLøPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGEN}<APITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Skyldig trekk, offenflige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 069 588,00
185 030,00

1 254 618,00

1 254 618,00

't 163 701,00

1 163 701,00

44 000,00
46€+7,00

g0 917,oO

1 254 618,00

901 168,00
194 580,00

1 095 748,00

1 095 748,00

1 081 510,00

1 081 510,00

"i4 238,00

14 238,00

1 095 748,00

Oslo, 10. feb-ruar2020

{A#t"y0*&*^
Thor Henry Andersen
Styremeldem

lngeborg Bachmann
Styremedlem

-21 
./ru

Iti**ø
Styremedlem

rina Zak Stangeland
eleder



!t
NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

DRI FTSI N NTEKTER,OG DRI FTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenttilskudd DNL
Videreform idlede i nntekter
Annonseinntekter
Andre inntekter
Overskudd kurs/møter

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Lønninger
I nnber. pliktige priser
Stipender
Arbeidsgiveravgift
Møte- og reiseutgifter
Kurs/konferanser
Kontorkostnader, lT mv
Kontingenter, avgifter
Honorarer
Diverse utgifter

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FI NANSI NNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader

NETTO FINANSPOSTER

Aners RESULTAT

RESULTATREGNSKAP

2019

284 076,00
217 275,00
176 000,00

600,00
390 021,00

1067 972,0A

93 o0o,oo
51 299,00

427 000,00
20 346,00

245 989,00

1 004,00
54 913,00
89 450,00

3224,00

986 125,00

81 847,00

564,00
22A,00

344,00

82 191,00

2018

277 514,00
160 000,00
154 000,00

600,00
194 580,00

786 694,00

99 600,00
24 990,00

185 000,00
17 555,00

174 754,00
7 920,00

13 028,00
66 469,00
60 000,00

3 907,00

653 223,00

133 471,00

517,00
240,00

277,00

133 748,00
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NOTER TIL REGNSKAPET 2019

NOTE 1 . REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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 betøp.

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

NOTE 2 - YTELSER TIL STYRE OG REVISOR

Lønninger 93 OOO,OOArbeidsgiveravgift 17 555,00
Sum lønnsrelaterte kostnader 110 S5S,OO

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

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 6.2s0.- inkludert merverdiavgift.

NOTE 3 - EGENKAPITAL

Arets endring i egenkapital fremkommer som følger:

Egenkapital 1.1 1 081 510,00
Arets resultat 92 191,00Egenkapital31.12 1 163 701,00
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UAVHENGIG REVISORS BERETNI NG

Til årsmøtet i Norsk Forening for Dermatologi og Venerlogi

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert foreningen Norsk Forening for Dermatologi og Venerlogi' årsregnskap som viser et
overskudd på kr 82 191. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av

viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31-. desember 20L9, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

G run n log for konkl usjone n

Vi har gjennomført 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 beskreveli Revisors oppgaver og plikter ved revisjon ov årsregnskopet.Yi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene.' Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets onsvar for årsregnskapet

Styret 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 følge av misligheter eller

utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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 awiklet.

Reidar Hornslcttcn . Svcn ,\rne Rauan . ]Iecllenrrner i l)cn norslic Ilcvisorforcning
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Revisors oppgover og plikter ved revisjonen av årsregnskopet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge 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 følge 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 yidere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
h tt p s :// rev i so rfo re n i n ge n. n o/ rev i sjo n s b e ret n i n ge r

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 (ISAE) 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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Sven Arne Rauan

Statsa uto rise rt revisor
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