
Regnskap Norsk Smerteforening 2015 

 

Revisorrapport 

1 Regnskapet er ført av regnskapsfirmaet Resultat & Balanse AS, Oslo, med delregnskap v. Gyro 

Conference AS, Lillehammer for fagkonferansen. Gyro administrerer videre medlemskontingentene 

som innbetales.  Jeg har i år fått begge regnskap tilsendt sammen, som jeg har bedt om. De hører 

sammen. 

2  Regnskapene er ført ryddig og oversiktlig. Jeg har gått gjennom alle posteringer og bilag.  I Gyros 

regnskap er det to reiseregninger som mangler faktura for flybilletten – kun boardingkort er vedlagt 

(B 16 og 24).  I R & Bs regnskap mangler Bilag 73 (finnes igjen i Bilag 76 - korrigert.)     En faktura som 

ble betalt 2 ganger i 2014 er refundert i 2015 (B61) – kr 29 516,25 og ført som inntekt. 

3   For øvrig finner jeg regnskapet i orden, og ført etter god regnskapsskikk, og regnskapet gir relativt 

korrekt bilde av foreningens økonomi og drift. 

 

4 Jeg har følgende ekstra kommentarer 

A   Posteringene i regnskapet varierer mye fra år til år, spesielt på utgiftssiden.  Post 6720 Honorar 

for Gyro i 2015 er ført til kr 191 934 men for 2014 til kr 28 418 - dvs kun medlemshåndtering da.  

Kostnader NOSF Årskonferansen er for 2015 kr -4 554,25 men for 2014 kr 235 517,25.   Dette gjør det 

vanskelig å forstå utgiftssiden uten å få tilleggsopplysninger .  Regnskapet burde ha vært ført mer likt 

fra år til år.  En årsak til problemet  er at postene fra Gyros regnskap skal inkorporeres i 

hovedregnskapet, og det har blitt gjort noe forskjellig fra år til år 

Posten Overskudd NOSF årskonferanse er heller ikke et reelt overskudd, for andre poster under 

driftskostnader kommer i fradrag i overskuddet., og varierer. 

B  Gyro har fakturert for håndtering av 499 medlemmer i 2015 – bilag B82. Det betyr at ca 30 % av 

medlemskontingenten går til Gyro.  Resten av medlemskontingenten er omtrent det som må betales 

for utgiftene pr år til Scandinavian journal of Pain. (SJP). 

C  I 2015 er det ført utgifter til SJP for 2 år – for 2014 og 2015, mens i tidligere regnskap bare for 1 år 

– dvs året før.  Det gjør at det har kommet en ekstra utgift på ca. kr 80 000 i forhold til 2014.  Derimot 

er det refundert nesten kr 30 000 for en dobbeltbetaling i 2014 – se pkt. 2 over.  Dette gir en økt 

kostnad i 2015 på ca. kr 50 000 sammenlignet med 2014.   

D De andre utgiftene er stabile.  Driften går med underskudd for 2. år på rad. Som revisor må jeg 

anbefale at driften holdes noe strammere.  

 

Ålesund 11.8 2016 

Per Jacob Desserud, valgt revisor  




