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Forum For Natur og Friluftsliv Resultatregnskap
Note

2016

2015

924 982

1 222 621

343 194
6 158
722 954
1 072 306

677 071
0
571 573
1 248 644

-147 324

-26 023

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

1 899
110
1 789

5 895
0
5 895

Ordinært resultat før skattekostnad

-145 535

-20 128

Årsresultat

-145 535

-20 128

-145 535

-20 128

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2
2

Driftsresultat

Overføringer og disponeringer
Udekket tap

8

Forum For Natur og Friluftsliv Balanse pr. 31. desember
Note

2016

2015

0
0

1 900
1 900

898 823

1 436 526

Sum omløpsmidler

898 823

1 438 426

Sum eiendeler

898 823

1 438 426

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

5

Forum For Natur og Friluftsliv Noter til regnskapet for 2016
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt
ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn.
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn,
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i
netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner
fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Personalkostnader

2016

2015

343 194

677 071
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Note 3 - Pensjoner
Ansatte mottar lønn og tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon gjennom FNF sentralt

Note 4 - Leieavtaler

Selskapet har følgende lokaler:
Leie lokaler

2016

2015

20 300

19 620

Note 5 - Bankinnskudd
Bundne skattetrekksmidler utgjør

kr. 0,00

Note 6 - Fordringer og gjeld
Fordringer
Kundefordringer
Gjeld
Leverandørgjeld
Prosjektmidler til skilting og merking,Troms Fylkeskom
Sum

2016
0

2015
1 900

2016
-101 692
-362 142
-463 834

2015
-194 417
-664 000
-858 417

Note 7 - Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig

Note 8 - Egenkapital

Egenkapital 01.01.2016
Årsresultat
Egenkapital 31.12.2016

Annen
egenkapital
580 009
-145 535
434 474

Sum
580 009
-145 535
434 474

