
Aktivitetsregnskap
Norsk Gynekologisk Forening

Anskaffede midler Note 2019 2018

Kontingenter DNLF 4 1 340 500 1 147 496
Tilskudd 4 37 545 165 525
Sum anskaffede midler 1 378 044 1 313 021

Aktivitet som oppfyller formålet
Kursinntekter 5 847 764 535 400
Sum aktivitet som oppfyller formålet 847 764 535 400

Aktivitet som skaper inntekter
Annonser 5 379 000 603 800
Standleie 5 663 000 630 900
Sum aktiviteter som skaper inntekter 1 042 000 1 234 700

Finansinntekter 2 78 398 13 218
Sum anskaffede midler 3 346 207 3 096 340

Forbrukte midler

Kostnader til formålet
Produksjonskostnader tidsskrift 408 400 409 600
Kurs og konferanser 1 089 184 1 262 695
Internasjonalt arbeid 598 459 511 331
Faglig arbeid 264 170 334 707
Sum kostnader til formålet 2, 3, 7 2 360 212 2 518 334

Administrasjonskostnader 2, 3, 7 191 651 87 284
Sum forbrukte midler 2 2 551 864 2 605 617

Årets aktivitetsresultat 794 343 490 722

Overføringer til/fra formålskapital (egenkapitalen)
Avsatt til/fra fri formålskapital 794 343 490 722
Sum overføringer 6 794 343 490 722
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Balanse
Norsk Gynekologisk Forening

Eiendeler Note 2019 2018

Fordringer
Kundefordringer 37 545 140 525
Andre kortsiktige fordringer 1 350 614 1 366 900
Sum fordringer 1 388 159 1 507 425

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 2 436 698 2 325 481
Sum omløpsmidler 3 824 857 3 832 906

Sum eiendeler 3 824 857 3 832 906

Formålskapital og gjeld

Formålskapital
Fri formålskapital 6 2 946 851 2 152 508
Sum opptjent formålskapital 2 946 851 2 152 508

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 87 788 495 987
Skyldig offentlige avgifter -3 427 21 370
Annen kortsiktig gjeld 8 793 645 1 163 040
Sum kortsiktig gjeld 878 005 1 680 398

Sum formålskapital og gjeld 3 824 857 3 832 906

                                        
Oslo, 09.07.2020

Styret i Norsk Gynekologisk Forening

Nils-Halvdan Morken
nestleder

Hans Kristian Opøien
kasserer

Kirsten Hald
styreleder

Yngvild Skåtun Hannestad
styremedlem

Anders Einum
styremedlem

Ragnar Sande
styremedlem
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2019 

Til medlemmene i Norsk Gynekologisk Forening 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Norsk Gynekologisk Forenings årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 794 343. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultat-
regnskap 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 
2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-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 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 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 avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
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 høy 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://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 
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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 regnskaps-
opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 09. juli 2020 
 
Revisorgruppen Oslo AS 

Ellen Kristine Munthe-Kaas 
statsautorisert revisor 


