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NSFS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011-2014

Bakgrunn for saken:

Landsmøtets behandling av NSFs årsregnskap og årsberetning følger av NSFs vedtekter § 8
Landsmøtet/pkt.E Saksliste/pkt.5 "Gjennomgang av NSFs virksomhet, herunder
årsberetning og regnskap, de foregående 4 år."

Regnskapslovens krav
Norsk Sykepleierforbund er regnskapspliktig i henhold til Regnskapsloven § 1-2.

Regnskapspliktige etter denne loven er:"/pkt.10 "andre foreninger somRegnskapspliktige "
har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller flere enn 20 ansatte".

Frist for utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning fremgår av § 3-1. Plikt til å utarbeide
1.ledd "Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeideårsregnskap og årsberetning/

årsregnskap og årsberetning i samsvar med denne lov. Årsregnskapet og årsberetningen
skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.".

Prosedyre for styrets godkjenning fremgår av § 3-5. Undertegning av årsregnskapet og
1.avsnitt "For regnskapspliktige som har styre, skal årsregnskapet ogårsberetningen/

årsberetningen underskrives av samtlige styremedlemmer. For regnskapspliktige som har
daglig leder, skal også daglig leder underskrive". Og i 2.avsnitt "Har en som skal underskrive
innvendinger mot årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive med
påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.".
 
Norsk Sykepleierforbund har vært regnskapspliktig etter loven fra 1999. Med virkning fra
dette tidspunkt, har forbundsstyret godkjent årsregnskapet og årsberetningen for NSF, mens
landsmøtet får årsregnskap og årsberetning til orientering.
 

Landsmøtets kontrollutvalg
Landsmøtets kontrollutvalgs funksjon i forhold til NSFs årsregnskap og årsberetning fremgår
av NSFs vedtekter , pkt.C Funksjon, pkt.4 "Utvalget skal i§ 10 Landsmøtets kontrollutvalg
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melding til landsmøtet gjøre rede for sitt arbeid for hvert enkelt regnskapsår. Utvalget skal gi
eventuelle merknader til forbundsstyrets melding og regnskap, og skal dessuten uttale seg:
    4.1 Om utvalget har utført sin oppgave i henhold til disse bestemmelser.
    4.2 Om forbundets økonomiske disposisjoner har vært i samsvar med vedtekter samt landsmøtets og 
          forbundsstyrets vedtak.
    4.3 Om andre forhold som utvalget mener bør komme til landsmøtets og forbundsstyrets kunnskap, og
          som ikke kommer frem i melding, regnskap eller revisors beretning. Før utvalget omtaler slike
          forhold i sin melding, skal forholdene være tatt opp med forbundsstyrets leder og revisor."

Med utgangspunkt i ovennevnte mandat har Landsmøtets kontrollutvalg avgitt sin
årsmelding for regnskapsårene 2011-2014.
 

Årsregnskap for landsmøteperioden 2011 – 2014
Regnskapet for landsmøteperioden 2011 – 2014 viser følgende hovedtall:

Kontingentinntekter 1 422 061 114

Øvrige driftsinntekter    330 662 422

Sum driftsinntekter 1 752 723 536

Lønnskostnad   707 386 132

Planmessig endring i AFP- forpliktelsen    11 693 048

Ordinære avskrivninger    98 775 993

Konfliktkostnader    23 690 545

Andre driftskostnader   765 571 966

Sum driftskostnader 1 607 117 685

Driftsresultat   145 605 851

Finansinntekter     22 077 957

Finanskostnader       9 272 529

Netto finansposter     12 805 428

Ordinært resultat før skattekostnad   158 411 279

Skattekostnad på ordinært resultat      11 130 528

Årsresultat   147 280 751

   

Årsresultat
NSFs totale virksomhet viser et årsresultat etter skatt på kr. 147 millioner for perioden.
  

Disponering av årsresultat
Årsresultatet er disponert ved at NSFs Konfliktfond er tilført totalt kroner 147 millioner.
I samme periode er fondet belastet med kroner 23,7 mill i konfliktkostnader. 
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Soliditet og egenkapital
NSFs økonomi har utviklet seg positivt i perioden og egenkapitalsituasjonen var på 73 % ved utgangen av
2014. Organisasjonen har ingen pantegjeld. 

For mer detaljer henvises til vedlagte offisielle regnskap for de enkelte år i perioden.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Saken tas til orientering.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke

forbundsleder generalsekretær

Vedlegg
NSF #695097 Årsregnskap m_beretning 2013
NSF #695087 Vedlegg 1 til FS sak 16_2015 Offisielt regnskap og årsberetning 2014
NSF #702887 Rapportering til landsmøtet på stillingsoversikt
NSF #364613 Offentlig regnskap 2012
NSF #320623 Off. regnskap 2011, NSF og NSF Konsern
NSF #696755 Vedlegg til LM sak _2015 Årsmelding fra kontrollutvalget 2011-2014

Endelig vedtak:

Saken tas til orientering.


