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Til generalforsamlingen i
Norbrygg

REVISJONSBERETNING FOR 2005
Jeg har revidert årsregnskapet for Norbrygg for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd
på kr 12.871. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.
Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av
regnskapet. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til
revisorlovens krav.
Jeg har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at
jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av
materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontroll-systemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.
Jeg mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
foreningens økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet i regnskapsåret i
overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
• økonomi ansvarlig har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge

Oslo, 21. mars 2006

Claus Haavardsholm
Revisor

Resultatregnskap
NORBRYGG
D rifts innte kte r og drifts kos tnade r

Note

Medlemskontigenter
Konkurranser/arrangementer
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3,5

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

Årsoverskudd

NORBRYGG

2004

28 200
3 040
115

Driftsresultat

Overføringer
Avsatt til egenkapital
Sum overføringer

2005

4

31355

16830
3 120
5 190
25140

18530
18530

23 168
23168

12825

1972

46
46

0
0

12871

1972

12871
12871

1 972
1972

Sidel

Noter
Norbrygg
Note l

Regnskapsprinsipper

;

l

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
a) Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som
de leveres.
b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
c) Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Note2

Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser og pant mv

:'

:;/ ;:

'" ':z¥

/;-'

"::?:;;:-"

2005
Fordringer med forfall > l år_________________O
Langsiktig gjeld med forfall >5 år______________O
Note 3

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor m.v

Personer

2005

Daglig leder
O
Styre
O
Revisor, revisjon/rådgivning________________656
Sum_____________________________656
Note4

Egenkapital . . . v . " - ' :

Egenkapital 31.12.2004

• ' . • • . : , -.•.";:. i ~-

",:.;: V""": • • - ' • - - : -'.'.'V-;--'--; ,; / ,": :'.;..;•;:'".:;: :;

Egenkaptial
32.247

Årets resultat
12.871
Sum 31.12.2005_____________________45.118
Note 5

Annen driftskostnad

l

Annen driftskostnad fordeler seg som følger:
2005
Rekvisita/porto
Kostnad vedr. konkurranser/arrangementer
Bankgebyr
Diverse kostnader
Sum

l

1.212

8.680
12
8.626
18.530

2004
457
9.887
5
12.819
23.168

Norbrygg_____________________________________________________________________Side l

Balanse
NORBRYGG
Eiendeler

Note

2005

2004

Omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter o. L

45118

32247

Sum omløpsmidler

45118

32247

Sum eiendeler

45 118

32 247

45118
45 118

32247
32 247

45118

32247

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Egenkapital
Sum opptjent egenkapital

4

Sum egenkapital

^øj^^L
Espen A. Haavardshohn
Styremedlem
(LÅ&é^&Zp ^^
Ole Enger
Styremedlem

NORBRYGG

Lars (p. Bjørnstad
Styrets leder

r l^^if^^^^
Olav Dvergsdal
Styremedlem

Dagfinn Aas Rustad
Styremedlem

Side 2

