Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
Noter til årsregnskapet 2012
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Resultatposter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet og kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.
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.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til
gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
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.
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 1 - Lønnskostnader
Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2012
559 182
54 910
23 152
9 516
646 760

2011
563 608
57 119
22 426
4 900
648 053

I løpet av regnskapsåret har det vært gjennomsnittlig 1 årsverk.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og tilfredsstiller dette.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder

23 152
23 152

Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til styret.
Revisor
Revisjonshonoraret for regnskapsåret er kostnadsført med kr 25 000.
I tillegg er det gitt regnskapsteknisk bistand og særattestasjoner, til sammen kr 22 026. Alle beløp inkl. mva.

Note 2 - Bundet bankinnskudd
Bundet bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk:

15 378

