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EIENDELER

OMLØPSMIDLER
Bankinnskudd
Div. fordringer

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Skyldig trekk, offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 18. februar 2019

sign

Jan Sitek
Styremedlem

srgn

Thor Henry Andersen
Styremedlem

BALANSE PR. 31. DESEMBER

2018

901 168,00
194 580,00

1 095 748,00

1 081 510,00

1 0Bl 510,00

u zzi,oo

14 238,00

1 095 748,00

slgn

Katarina Zak Stangeland
Styremedlem

slgn

Bjørnar Halsør Moe,n

Styremedlem

2017

670 788,00
412 280,00

1 083 068,00

1 083 068,00

947 762,00

947 762,00

75 306,00
60 000,00

135 306,00

1 083 068,00

sign

Petter Gjersvik
Styreleder
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DRI FTSI N NTEKTER OG DRI FTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenttilskudd DN L

Videreform id lede inntekter
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

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader

NETTO FINANSPOSTER

AnTTs RESULTAT

RESULTATREGNSKAP

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

5'17,00
240,00

277,00

133 748,00

2017

271974,00
125 000,00
182 000,00

B 590,00
523 985,00

111 548,00

80 500,00
21912,00

229 311,00
14 439,00
95 398,00
96 357,00
14 701,00
21444,00
96 016,00
2197,00

672275,00

439 273,00

1 025,00
645,00

380,00

439 653,00
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NOTER TIL REGNSKAPET 2018

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Arsregnskapet omfatter Norsk forening for dermatologi og venerologi, som er en

forening uten økonomisk vinning som formåI.

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 90 000,00

Arbeidsgiveravgift 12 690,00

Sum lønnsrelaterte kostnader 102 690,00

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

tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 8.750.- inkludert merverdiavgift'

NOTE 3 - EGENKAPITAL

Arets endring i egenkapital fremkommer som følger:

Egenkapital 1.1 947 762'00

Aiets resultal '133 748,00

Egenkapital 31.12 1 081 510,00



Kr. Wilhelmsen &Co. AS
STATSAUTO RISERTE REVISO RER

I(irkeveien 64A, 0364 OSLO. Telefon 22 467160. Telefax 22 69 87 02
Organisasionsnummer 937 447 134 MVA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

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 133 748. Årsregnskapet består av balanse per 31. desernber 2018, resultatregnskap

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 foreningens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

G ru nn log for konklusj onen

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 oppgover og plikter ved revisjon ov årsregnskopet.Vi et
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 ansvar for årsregnskapet

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.

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 Hornsletten . Sven Arne Rauan . Medlemmer i Den norske Revisorforenin§



Itu Wilhelmsen & Co. AS
STATSAUTORISERTD RDVISORER

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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorfo reni ngen.no/revisjo nsberetn i nge r

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasion

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.

OSLO,4. mars 2019

Sven Arne Rauan

Statsa uto rise rt revisor


