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BALANSE 31.12

NOTE 2014

EIENDELER

Omløpsmidler

Bankinnskudd

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

FORMALSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital

Annen formålskapital

SUM FORMAI.SXRPTRI

Gjeld

Annen kortsiktig gjetd

SUM GJELD

SUM FORMALSKAPITAL OG GJELD

2015

835 720,00

835 720,00

835 720,00

689 888,00

689 888,00

145 832,00

145 832,00

835 720,00

796 907,00

796 907,00

796 907,00

750 806,00

750 806,00

46 101,00

46 101,00

796 907,00
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NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

AKTIVITETSREGNSKAP

ANSKAFFEDE MIDLER

Tilskudd fra DNL (medlemsinntekter)
Priser, stipender til videreformidling

Sum anskaffede midler

Aktivitet som oppfyller formålet

Overskudd årsmøte

Sum aktiviteter som oppfyller formåtet

Aktivitet som skaper inntekter

Nettannonser

Sum aktiviteter som skaper inntekter

Finansinntekter

Sum anskaffede midler

FORBRUKTE MIDLER

Kostnader til formålet

Arsm øtelh østmøte/j u bileu msm øte
Kontigenter og avgifter
Faglig arbeid
Utdelinger

Sum kostnader til formålet

Ad m in istrasjon s kostnad e r
Finanskostnader

Sum forbrukte midler

Arets aktivitetsresu ltat

Overført fra annen formålskapital

Sum tillegg/(reduksjon) formåtskapitaten

2015

251250,0A
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)

(60 918,00)

NOTE 2014

265 464,00
205172,00

470 636,00

90 487,00

90 497,00

144 000,00

144 000,00

7 949,00

712 972,00

71225,00
g 629,00

161 452,00
293 501,00

535 806,00

180 953,00
200,00

716 959,00

(3 e87,00)

(3 987,00)

(3 987,00)



NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

NOTER TIL REGNSKAPET 2015

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Arsregnskapet omfatter Norsk forening for dermatologi og venerorogi, som er en
forening uten økonomisk vinning som iormål.

Regnskapet er satt opn i 
11.ms-var med regnskapsloven og i henhotd til regnskapsstandarden

NRS(F) "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,,. 
-

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

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

NOTE 2 - YTELSER TIL STYRE OG REVISOR

Lønninger 66 500,00Arbeidsgiveravgift 9 376,00
Sum lønnsrelaterte kostnader 75 g76,00

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 i formålskapital fremkommer som følger:

Formålskapitat 1.1 . 750 g06,00
Arets resultat
Formårskap itat 31 12 J33 333:33'



NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI

STYRETS BERETNING FOR 2015

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

Vi har i 2015 avholdt vårt årlige ,,årsmøtekurs',, 
høstmøte og 100 års_jubileumsmØte. Vi har

i 2015 arbeidet med å tilrettelegge muligheter for faglige aktiviteter og faglig utvikling for
våre medlemmer.

Årets regnskapsmessige underskudd på kr. 60.918.- er et resultat av at selskapet besluttet
å avholde og subsidiere jubileumsmiddagen for medlemmene i forbindelse med j.00-års-
jubileumet.

styret mener at regnskapet for 2015 gir et rettvist bilde av selskapets stilling ved
utgangen av 2oL5, og betingelser for fortsatt drift er til stede.

Det er ingen ansatte og selskapet forurenser ikke det ytre milj6.

Oslo, 1L. januar 2016
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Til styret i

Norsk forening for dermatologi og venerologi

vLtJMt7434

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk forening for dermatologi og venerologi, som består av balanse
per 31. desember 2015 og aktivitetsregnskap som viser et underskudd på kr 60 918.

Styret og ledelsens ansvar for årsregnskapet
Styret og ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et retfuisende bilde i

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som
styret og ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Reyrsors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revlsjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
internasjonale revisjonsstandarder vedtatt av lnternational Auditing and Assurance Standards Board.
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å
oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjbn innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
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EffiMAZARS

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Norsk forening for dermatologi og venerologi per 31. desember 2015 og av
resultat for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold
Kon kl u sjon om årsberetn i n ge n
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er 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 (ISAE) 3O0O
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon 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.

Konklusjon om utdelinger og forualtning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi
foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med |ov, foreningens formål og vedtektene for
øvrig.

Oslo 5. april2016
Mazars Revisjon AS
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Vibeke Lunde
Statsautorisert revisor


