
 

Noter for regnskapet 2019 Norsk Forening for Fartøyvern

Note 1  Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

 Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring 

 Foreningen har lagt transaksjonsprinsippet til grunn for regnskapsføring og måling. 

 Inntektene er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den  

 tilhørende inntekt. 

 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler 

 Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert  

 som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet forventes  

 ikke å være forbigående. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

 Varige driftsmidler 

 Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. 

 Fordringer  

 Utestående fordringer er vurdert til pålydende redusert for påregnelig tap 

 Ingen del av utestående fordringer har forfall senere enn et år etter regnskapsårets utgang. 

 Gjeld 

 Ingen del av foreningens gjeld har forfall senere enn fem år etter regnskapsårets utgang. 

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster: 2018 2019

  

Lønninger mv 1 178 378         1 289 518            

Arbeidsgiveravgift 179 388            198 925               

Pensjonskostnad 77 362              116 356               

Sum lønnskostnader 1 435 128         1 604 799            

Gjennomsnittlig antall ansatte 2                       2                          

Godtgjørelser 2019 Daglig leder Styret

Lønn 688 137            42 500                 

Annen godtgjørelse 8 443                

Sum lønn 696 580            42 500                 

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 50 000,- inkl. mva.

Herav utgjør konsulenttjenester kr 20 000,-
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Note 3 Bundne midler

Av selskapets beholdning utgjør kr 90 948,- bundne skattetrekkmidler.

Foreningen har videre en depositumskonto knyttet til husleie på kr. 65.116,-

Note 4 Utestående fordringer

Fordringene er vurdert til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Ingen del av utestående fordringer har forfall senere enn et år etter regnskapsårets utgang.

Note 5 Gjeld

Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.

Note 6 Egenkapital

Annen

egenkapital

Pr 31.12.18 1 214 735     1 214 735         

Årets resultat 124 462        124 462            

Pr. 31.12.19 1 339 197     1 339 197         

Note 7 Obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

 Selskapet har etablert tjenestepensjonsordning.  

Note 8 Andre finansielle instrumenter

Foreningen eier andeler i DNB Rentespar. Posten er vurdert til markedsverdi pr. 31.12.19.
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