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Hovedmålet til Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er å bremse
økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har sykdommene skal leve best mulig med dem.
NAAF jobber også med å sikre nok ressurser til diagnostisering, opplæring,
habilitering og rehabilitering av ovennevnte sykdomsgrupper.
Medlemstallet er fortsatt sakte dalende, nå med rundt 13.000 medlemmer.
Håpet er at trenden kan bremses. I 2015 hadde man øremerkede midler til
medlemsverving. Disse ble blant annet benyttet til testing av målrettede
elektroniske kampanjer, samt bedring av vervepremier og mer arbeid med
statistikk og kunnskap om medlemsgruppene.
For 2015 hadde organisasjonen 27,8 lønnede årsverk totalt. Av disse var 17,3
sentralt (sekretariatet i Oslo), 8,5 regionalt, samt to årsverk ved NAAFs
pollenvarsling i Trondheim.
Året 2015 handlet om omstilling. Organisasjonen gjennomgikk endringer i
organiseringen, og NAAF står nå sterkere enn på mange år. Omstillingen var
en belastning for de tillitsvalgte og ansatte. Forbundsstyret er takknemlig for
at alle gjennomførte snuoperasjonen under de rådende vanskelige forhold.
2. oktober 2015 kunngjorde EFTA-domstolen dom mot Norge i
luftkvalitetssaken. Norge ble dømt for brudd på EUs luftforurensningsdirektiv,
og derigjennom ha utsatt sine borgere for ulovlig og helseskadelig
luftforurensning. Denne dommen, og alle kommende ringvirkninger, var det
endelige utfall av det arbeidet NAAF har drevet på dette området i over 10 år.
NAAF ser nå en klar trend med positive økonomiske tall. Dette er kommet for
å bli, og vitner om sunn og bærekraftig drift, god økonomisk styring,
som igjen etter hvert gir mulighet til å investere i fremtiden for å sikre videre
arbeid for saken.
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Forbundet har i sin handlingsplan 2013-2016 definert følgende:
• Bidra til løsninger på inneklimaproblemet i norske bygg, først og fremst i skoler og barnehager
• Redusere luftforurensningen utendørs til nasjonale helsemål
• Være pådriver for å fjerne helseskadelige stoffer og allergener i produkter
• Problematisere røyking, bruk av parfyme og andre duftende irritanter på offentlige steder
• Sikre universell utforming og riktige refusjonsordninger for våre brukergrupper
• Sikre at samfunnets forskningsinnsats økes for nevnte sykdomskategorier, også for årsakssammenhenger
• Være pådriver for bedre diagnostisering og behandling innen våre sykdomsområder
• Sikre bedre opplæringstilbud for brukere og pårørende
Målene nås blant annet gjennom bevisstgjøring av folkeopinionen og gjennom politisk påvirkning. Prosjekt-,
kampanje- og frivillig arbeid i flere ledd; lokalt, regionalt og sentralt.

Dette har NAAF oppnådd i 2015:
ADMINISTRATIVT
2015 var i sum et godt år for organisasjonen. Visjoner og prinsipper fra styret valgt på ekstraordinært landsmøte
høsten 2014 og den påfølgende nye ledelsen var nå godt forankret både i det styrende budsjettet og i den daglige
driften. Det var optimisme, arbeidsiver og samarbeidsglede i alle ledd i organisasjonen. 2015 var året der felles
entusiasme, samhold og ansvarsfølelse beviselig ga gode resultater, både for saken og for økonomien.
Året har dessuten sett nyansettelser på flere fronter; helsefag, politikk, økonomi, samt i regionene. Anne Elisabeth
Eriksrud ble ansatt som generalsekretær. Bo Alexander Gleditsch ble samtidig ansatt som assisterende
generalsekretær. Den nye organiseringen av sekretariatet ble også offisielt satt, med to seksjoner; Intern organisasjon
og Ekstern kontakt.
Våren 2015 gikk saken for Oslo tingrett der forrige generalsekretær saksøkte NAAF for urettmessig avskjedigelse.
NAAF ble frikjent på alle punkter. Saksøker ble dømt til å betale saksomkostninger. Dommen er rettskraftig.
POLITISK
I forbindelse med forslag til statsbudsjett 2016, deltok NAAF på åpne høringer i Stortingets finanskomité, helse- og
omsorgskomité og kirke-, utdannings- og forskningskomité. I disse fora tok vi opp saker rundt følgende kjernepunkter:
• Takknemlighet for statlig fullfinansiering av pollenvarslingen, samt midler til NAAFs øvrige folkehelsearbeid
• Nødvendigheten av et tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram, basert på finsk modell
• Opprettholdelse og potensiell styrking av ordningen for behandlingsreiser til utlandet
• Inneklimaløft i skoler og barnehager gjennom et femårig kompetansehevingsprogram
• Øremerkede midler til de fire regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet
• Økning av dieselavgiften som ledd i en overordnet plan for å løse luftkvalitetsproblematikken
Politisk arbeid er langsiktig arbeid. Det tar tid før sakene får gjennomslag. NAAFs krav behandles av departementer
og direktorater, av stortingskomiteer og Stortinget i plenum. Vi vet at våre innspill vektlegges i myndighetenes videre
arbeid.
NAAF har i 2015 i tillegg levert mange politiske høringssvar til forskjellige departementer og direktorater. Disse
høringssvarene gjenspeiler bredden i NAAFs folkehelsepolitiske arbeid, samt forhold knyttet til økonomiske vilkår for
frivillige organisasjoner og brukere av deres tjenester generelt.
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POLLENVARSLING OG RÅDGIVNINGSTJENESTEN
NAAF leverer den daglige pollenvarslingen for Norge. Forbundet har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet, og
varsler seks pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august. Tjenesten ble etablert i 1975 og senere
utvidet til en landsdekkende varslingstjeneste. Forbundet har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trondheim,
som sammen med Seksjon for Ekstern kontakt i sekretariatet sørger for at varslingen til enhver tid er oppdatert og
tilgjengelig for publikum, medier og næringsliv.
NAAFs rådgivningstjeneste er åpen for alle, ikke bare NAAFs medlemmer. Tjenesten er både telefonisk og
elektronisk, og betjenes av helsefaglig personell, samt fagsjef med spesiell kompetanse på inneklima. Tjenesten
betjener henvendelser fra brukere, helsepersonell, myndigheter og næringsliv, med 15-30 henvendelser i gjennomsnitt per dag. I 2015 var den telefoniske tjenesten betjent tre dager i uken. Det ble imidlertid bestemt at den skulle
utvides, og prosessen med utvidelse av personale og åpningstid ble igangsatt. Dette vil tre i kraft fra mars 2016.
Statsbudsjett for 2015 øremerket 3,75 millioner kroner til tjenesten pollenvarsling, samt NAAFs generelle folkehelsearbeid. Forbundet er takknemlig for denne anerkjennelsen av våre nasjonale tjenester. Så lenge man mottar
slik statsstøtte, vil man kunne opprettholde og jobbe for å videreutvikle disse tjenestene.
LOKAL LUFTKVALITET
EFTA-domstolen felte dom mot Norge for brudd på EUs luftforurensningsdirektiv.
- Norges Astma- og Allergiforbund synes selvsagt det er synd at det måtte gå så langt. Om myndighetene hadde hørt
på oss før, ville man sluppet denne dommen. Når det likevel skulle ende slik, er det ingen tvil om at dette er en enorm
seier for forbundet og alle andre som bryr seg om trygg luft i byene våre. Nå må sentrale og lokale myndigheter stå
sammen om å gjennomføre effektive tiltak slik at ikke enda flere blir syke, skrev NAAF på sine nettsider.
27. november 2015 fulgte Riksrevisjonen opp med en rapport over norske myndigheters håndtering av luftkvalitetsutfordringen. Riksrevisjonen ga klare ord for pengene og mente man fra sentrale myndigheters hold ikke hadde evnet
å lede an for å få gode og effektive løsninger. Det ble påpekt at runddansen mellom forskjellige departementer, samt
den konstante ordkrigen mellom stat og kommune, førte til en fullstendig pulverisering av ansvar.
NAAF har i mange år påpekt disse faktorene Riksrevisoren konkluderte med. At problemstillingen var blitt en kasteball mellom departementer, og at ansvaret dyttes frem og tilbake mellom stat og kommune.
- Først EFTA-dommen som slo fast at Norge bryter EUs luftforurensningsdirektiv, og nå denne rapporten fra
Riksrevisjonen. Med dette bakteppet er det umulig for myndighetene å ikke ta affære, det er godt nytt for alle som
blir syke av den helseskadelige luften. Dessuten setter det betimelig fokus på de nasjonale helsemålene, ikke bare EUs
direktiver, uttalte NAAF.
REGIONER OG LOKALFORENINGER
Lokal og regional aktivitet og engasjement er særdeles viktig for organisasjonen. Det er blant annet slik vi når enkeltmennesker i hele landet, som ikke treffes gjennom andre kanaler. Fortsatt fokus på økt effektivitet i kommunikasjon
og formidlingsevne gjennom våre organisasjonsledd vil være med å sikre at de gode aktivitetene fortsetter å ha gode
kår. Slik aktivitet er avgjørende for å holde på medlemmer, samt rekruttere nye.
Det har vært mye positiv, utadrettet aktivitet både i NAAFs regioner og lokalforeninger i 2015. Vi har som vanlig
markert de klassiske merkedagene som Verdens tobakksfrie dag og Verdens kolsdag med arrangementer over hele
landet. Tillitsvalgte og frivillige har eksempelvis bemannet informasjonsstander, deltatt i brukerutvalg, fungert som
likepersoner, i tillegg til å arrangere turgrupper, svømme- og bassengtrening, samt familiesamlinger.
NAAF fikk midler til prosjektet Nå er det din tur av Miljødirektoratet. Dette ga hele organisasjonen anledning til å
delta i Friluftslivets år 2015. Fokuset var å vise at mennesker med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer også kan drive med friluftsliv. Prosjektet hadde kick-off på årlig samling på Gardermoen, 13.-14. juni 2015. Tur4 / Årsmelding 2015

grupper har blitt etablert over hele landet, og mange lokalforeninger og regioner engasjerte seg i prosjektet.
KAMPANJER OG PROSJEKTER
Geilomo barnesykehus
Sommeren 2015 utførte NAAF omfattende utbedringer på Geilomo barnesykehus.
To store, gamle oljekjeler er erstattet med en moderne elektrokjel. Nedslitte og kompliserte rørarrangementer som
opptok en hel vegg i fyrrommet, er fjernet og erstattet av enklere løsninger plassert ved tak. Fire store varmtvannsberedere hadde nådd sin tekniske levetid og ble skiftet ut med fire nye. Den gamle utvendige oljetanken er gravd opp
og fjernet. Dermed er man sikret mot oljelekkasje til grunnen.
I tillegg er elektrisk hovedtavle skiftet ut. Underfordelingstavlen for hovedhuset, med kjøkken, er også skiftet. De to
tavlene er erstattet av en ny, felles tavle som er plassert i teknisk rom. Den nye tavlen inneholder også effektstyringsautomatikk som vil sikre at vitale sikringer ikke løses ut ved for stort forbruk. Tavlen inneholder automatikk for den
nye elektrokjelen. Ny inntakskabel er lagt fra transformatorkiosken bak huset og inn i teknisk rom.
To aktivitetsrom i underetasjen, ved siden av teknisk rom, er utbedret av branntekniske hensyn. Det er etablert ny
rømningsvei direkte ut. Terrenget og adkomstvei utenfor den nye rømningsveien er planert med helning som er
tilpasset bruk av rullestol.
Den lokale Lions-klubben beiset skolebygningen utvendig. Beisen ble sponset av Gjøco, som lager helsevennlig maling
til PMOen.
En stor del av utgiftene til de beskrevne arbeidene ble samlet inn fra regioner og lokalforeninger. En stor takk til alle
som var med på dette.
Julekampanjen
Julekampanjen 2015 samlet inn rundt 800 000 kroner øremerket arbeider med gymsalen på Geilomo barnesykehus.
ExtraStiftelsen
NAAF har i 2015 gjennomført 19 prosjekter med midler fra ExtraStiftelsen. Ni prosjekter ble gjennomført av
sentralleddet, deriblant utvikling og gjennomføring av likepersonkurs, produksjon av ny informasjonsfilm om Geilomo
barnesykehus og et samarbeidsprosjekt med Naturvernforbundet.
I tillegg ble det gjennomført en rekke gode og spennende prosjekter i NAAFs regioner og lokalforeninger/storlag,
eksempelvis «Vafler for alle» (servering av vafler uten egg, melk og gluten under vaffeldagen 25. mars), «Jangling på
vollane» (Turdager for kols- og astmapasienter) og «Ta ansvaret sjøl» (kurs i sykdomsmestring for ungdom).
ExtraExpress ble i 2015 innført som permanent ordning, og flere lokalforeninger/storlag og regioner har fått midler
gjennom denne ordningen til å gjennomføre prosjekter. Foreldre- og barn-gruppe, fjelltur og matkurs er noen av
aktivitetene som er gjennomført.
NAAFs nasjonale lotteri
Som et ledd i stadig å optimere driften av det nasjonale lotteriet, har man byttet leverandør fra Direct House til
Windmill. Vi har også nedjustert størrelsen på lotteriet fra 600 000 til 400 000 lodd. Man regner likevel med et større
overskudd til saken, grunnet mer effektiv drift.
Næringsliv
NAAF fungerer som rådgiver for en rekke store næringslivsaktører. Eksempelvis store utbyggere som Veidekke og
Selvaagbygg der vi i deres boligprosjekter setter fokus på inneklima, hvordan man ved å inkorporere NAAFs prinsipper og kompetanse helt fra prosjekteringsstadiet får boliger med bedre inneklima uten merkostnad for utbygger.
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I tillegg kan nevnes at man i 2015 inngikk en avtale med Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE). Her rådgir
NAAFs inneklimaavdeling bransjeforeningen for ventilasjon for å oppnå økt kompetanse innen inneklima og helse.
NAAF har også inngått en avtale med nettsideløsningen minmat.no som innebærer kompetanseutveksling samt rabatter for NAAFs medlemmer.
Mot slutten av 2015 startet man forhandlinger med enda et utbyggerselskap, samt en ny leverandør av tester for
inneklima.
I tillegg arbeider man kontinuerlig for å oppdatere og fornye allerede eksisterende næringslivsavtaler for å sikre at
man arbeider effektivt, innbringende og formålstjenlig på dette området, med den hensikt alltid å være en spennende og utviklende partner i næringslivsprosjekter.
KOMPETANSEOVERFØRING
NAAFs faglige kompetanse er etterspurt i foredragssammenheng både innad i organisasjonen, i helse- sektoren, samt
i ulike fagmiljøer. Dette bidrar til å spre den kompetansen organisasjonen besitter, videreutvikle faglige nettverk og
sikre NAAFs renommé som høykvalitetsformidler.
NAAF har i 2015 fortsatt hatt fokus på å formalisere samarbeid innenfor våre nettverk for å kunne trekke veksler
på eksterne samarbeidspartneres kompetanse like mye som eksterne har hatt nytte av vår. Dette er en fornuftig og
bærekraftig modell for fremtiden.
I tillegg bistår NAAF kommuner og fylkeskommuner med en modell for praktisk inneklimaarbeid der skoleledere og
brukerne står i sentrum.
NETTSIDER OG UTGIVELSER
www.naaf.no har fortsatt gode, høye besøkstall. I gjennomsnitt er over 20.000 unike brukere innom våre nettsider
per måned, i pollensesongen opp mot 35.000. Nettsidene er delt opp i faner etter tematikk; astma, allergi, eksem,
kols, inneklima og uteluft, og vi har faktaark på opptil 10 språk. Vedlikehold og oppdatering av nettsidene krever store
ressurser hvert år, i tillegg til andre elektroniske nyvinninger og kommunikasjonskanaler. Mot slutten av 2015
igangsatte vi et forprosjekt for nye nettsider. Disse ventes å være på plass innen utgangen av 2016.
NAAF er også til stede i sosiale medier, og nådde alle sine fastsatte mål i forhold til volum for 2015.
I tillegg utgir NAAF to blader. Et fagblad, Allergi i Praksis, som går til fastleger i både Norge og Sverige, med et opplag
på 13.000 og et medlemsblad, AstmaAllergi, med et opplag på 12.500. Fagpressens leserundersøkelse viser at
sistnevnte har 67.000 lesere av hvert nummer i gjennomsnitt.
NAAF har også til enhver tid en mengde informasjonstrykksaker i omløp. Brosjyrer om astma, eksem og pollenallergi
er svært populære hos brukere og i helsetjenesten, i tillegg til konkrete trykksaker som pollenkalender, inhalasjonsveiledere, allergivennlige bursdagsmenyer og liknende. Oversikt over utgivelser finnes på www.naaf.no/utgivelser.
PRODUKTMERKEORDNINGEN
Som organisasjon kan vi ikke bare klage over at det er for mye unødvendige kjemikalier i hverdagsprodukter, vi må
også gjøre noe med det. Produktmerkeordningen (PMO) er et viktig verktøy for å veilede forbrukere til mer helsevennlige produkter, samt hjelpe industrien til å satse på økt produksjon av denne typen produkter.
NAAFs PMO inneholder om lag 150 forskjellige produkter; alt fra matvarer, via kremer og såper til byggevarer. Felles
for dem alle er at de er vurdert av vårt uavhengige produktvurderingsutvalg (PVU) og funnet å være egnet for anbefaling. En anbefaling vil si at produktet er uten, eller ekstremt lavt på, kjente allergener, hudirritanter eller andre stoffer
vi vet kan virke negativt på helsen.
Noen produkter faller ut, enten fordi produsenten endrer resepten og vi ikke lenger kan anbefale dem, eller fordi ny
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forskning viser noe man ikke har vært klar over før, eller fordi produsenten av ulike årsaker ikke lenger ønsker å stå i
PMOen.
Samtidig kommer det flere nye produkter til. Av interessante avtaler gjort i 2015 kan eksempelvis nevnes Duri Fagprofil, som lager inngangspartier med tanke på bedre inneklima, og Apotek 1 med Dermica Sensitive-serien. I tillegg kan
nevnes at Renholdssoner, som også lager inngangspartier, har lykkes i arbeidet med å fjerne ftalater fra sitt produkt.
For NAAF viser det hvor mye mer effektivt det er å jobbe sammen med industrien for å få fjernet slike elementer,
heller enn å stå utenfor og ikke kunne påvirke.
I tillegg kan nevnes at Dermica Sensitiv er den første deodorant i PMO som er uten aluminium. Dette har ikke vært et
kriterium, men det har vært etterspurt av våre medlemmer. Dessuten har Unilever, også etter ønske fra NAAFs
medlemmer og forbrukere for øvrig, valgt å ta tilbake oppvaskmiddel i Neutral-serien i Norge.
Det er nå en god del år siden NAAF og Jotun lanserte den aller første serien av helsevennlig maling. Pionerarbeidet
Jotun la ned her, var av stor viktighet for hele malingsindustrien, og siden den gang har flere andre produsenter kommet etter med liknende produkter. Enkelte av dem er også såpass gode at de er inkludert i PMOen. I 2015 var tiden
moden for å ta enda et skritt videre, og vi endret malingskriteriene noe, både for bedre samkjøring med våre nordiske søsterorganisasjoners produktmerkeordninger, men også for hele tiden å søke å bli bedre. Dette er tungt arbeid,
men nok en gang går Jotun i bresjen, og sammen med NAAF vil vi ende opp med produkter for fremtiden.
Produktvurderingsutvalget består av uavhengige fagpersoner med kompetanse til å vurdere helseeffekten av de
produkter som innstilles for PMO. Her faller av og til enkelte medlemmer fra av forskjellige årsaker, men nye kommer
også inn. I året som gikk, fikk vi inn ett nytt medlem, og prosessen for å få inn enda ett ble igangsatt. Sistnevnte ventes fullført våren 2016.
Arbeidet med en felles nordisk produktmerkeordning opplevde både hindre og gjennombrudd i 2015. Alle de nordiske organisasjonene (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island) har nå budsjettert for å føre dette arbeidet videre.
BYTTE AV HOVEDBANKFORBINDELSE
Som ledd i fornyelsen og forbedringen av driften i organisasjonen har NAAF i 2015 gjennomført bytte av hovedbankforbindelse fra DNB til Nordea.
NAAF har etter byttet en samarbeidspartner som er gjennomført seriøs i sitt forhold til forbundets drift og økonomi.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Årsregnskapet for 2015 viser for andre år på rad et positivt resultat på NOK 6 361 941 (2014 viste et resultat på
NOK 4 683 583).
I tillegg har NAAF i 2015 mottatt NOK 2 400 025 i gaver til Geilomo Barnesykehus. Hvorav kr 414 254 er inntektsført i
2015 i takt med kostnad påløpt til formål som gaven skal benyttes til.
I beløpet til Geilomo barnesykehus er gaver fra NAAFs regioner og lokalforeninger på NOK 877 077 og andre gaver på
NOK 269 298. Det er også inkludert en arv på NOK 1 253 650 som er øremerket Geilomo.
Hendelser som har innvirket på resultatet:
+ Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping
+ Øremerkede midler til NAAF over statsbudsjett 2015
+ Gaver øremerket arbeidene ved Geilomo barnesykehus
+ Gaver til NAAF gitt over medlemskontingentinnbetalingen
+ Diverse arv
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+ Prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen og Miljødirektoratet
- Reparasjoner og vedlikehold Geilomo barnesykehus
- Fortsatt lave inntekter i lotteriet
- Ferdigstillelse og reforhandlinger av enkelte næringslivsprosjekter
For 2016 vil det fortsatt arbeides med å videreutvikle og styrke nåværende inntekter samt etablere nye,
hensiktsmessige inntektskilder.
Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. Forbundets nye ledelse ser betydningen av fortsatt sterkt fokus på den økonomiske utfordringen. Videre drift inneholder
ingen store utskeielser, det prioriteres å nedbetale gjeld og gjenoppbygge egenkapitalen til et sunt nivå innen overkommelig fremtid. Det bevilges også nødvendige midler til NAAFs landsmøte høsten 2016.
Arbeidsmiljø
Ringvirkninger fra turbulens i 2014 er nå over. Arbeidsmiljøet i forbundet vurderes som godt. Gjennom godt fokusert
arbeid med å få sykefraværet ned, er samlet totalt sykefravær for hele organisasjonen i 2015 nede i 4,21 %. Dette er
mer enn en halvering av prosenten for 2014. I en organisasjon der det anses som en viktig kompetanse at enkelte ansatte har førstehåndskunnskap om de kroniske sykdomsgrupper vi representerer, er dette utvilsomt en god prosent.
Ytre miljø
Virksomhetens arbeid medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det
som er normalt for denne type virksomhet.
Likestilling
Forbundet arbeider for at det ikke skal forekomme diskriminering av noen art, ei heller forskjellsbehandling grunnet
kjønn. Antall sysselsatte har i 2015 vært 27,8 årsverk, fordelt på 35 ansatte, hvorav 26 kvinner og 9 menn.
Forbundsstyret besto per 31.12.15 av fem kvinner og tre menn.

Oslo 25. april 2016
Styret for NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Anita Kolseth Olsen
Styremedlem

Eli Langmyren
Styremedlem
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Jan Ivar Rønning
1. nestleder

Thomas Bræck
Styremedlem

Anna Cecilie Jentoft
Styremedlem

Bård Svendsen
2. nestleder

Elisabet Bjørheim Salte
Styremedlem

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

NAAF årsberetning og aktivitetsregnskap 2015

Aktivitetsregnskap
1. Anskaffede midler
a) Medlemsinntekter
b) Tilskudd
i) Offentlige
ii) Andre
c) Innsamlede midler og gaver
d) Opptjente inntekter fra aktiviteter
i) Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
ii) Aktiviteter som skaper inntekter
e) Finans og investeringsinntekter

Note
10
4

2015

2014

3 698 085
19 586 435
14 142 214
5 444 221

4 069 950
23 472 305
16 712 666
6 759 639

2 360 585
12 593 563

5
12 593 563
3

Totale anskaffede midler

10 271 300
15 254 575
15 254 575

1 765 520

5 556 671

40 004 188

58 624 801

971 609
28 146 783

15 502 653
29 895 720

2. Forbrukte midler
a) Kostnader til anskaffelse av midler
b) Kostnader til formålet
i) gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål
ii) kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
c) Administrasjonskostnader
Totale forbrukte midler

2 100 000
26 046 783

6

3. Årets aktivitetsresultat

7 565 883
22 329 837
4 523 855

8 542 845

33 642 247

53 941 218

6 361 941

4 683 583

6 361 941

4 683 583

4. Tillegg/reduksjon egenkapital
Annen egenkapital
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Balanse pr 31.12.
Eiendeler
Anleggsmidler
Note

2015

2014

2

12 441 626
1 566 499
14 008 125

10 199 903
1 437 778
11 637 681

3,14
3,14

1 024 398
247 000
1 271 398

1 024 398
247 000
1 271 398

15 279 523

12 909 079

906 501
906 501

765 000
765 000

856 480
3 434 898
4 291 378

2 311 503
1 490 986
3 802 490

10 016 683
10 016 683

4 082 498
4 082 498

Sum omløpsmidler

15 214 562

8 649 988

Sum eiendeler

30 494 085

21 559 067

Andre driftsmidler
Tomter, bygninger og fast eiendom
Diftsløsøre, inventar, kontormaskiner o l
Sum andre driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap
Aksjer i tilknyttet selskap
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Beholdninger
Varer
Sum beholdninger
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter
Bankinnskudd, kontanter
Sum bankinnskudd, kontanter
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Egenkapital og gjeld
Note

2015

2014

Egenkapital
Annen egenkapital

8

Sum egenkapital

6 980 992

619 051

6 980 992

619 051

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

7

5 000 000

5 282 139

Øvrig langsiktig gjeld

7

3 000 000

3 000 000

Lån fra datterselskap

7

Sum annen langsiktig gjeld

4 769 025
12 769 025

8 282 139

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

-

7

933 065

Leverandørgjeld

1 568 743

1 720 482

Skyldig offentlige avgifter

1 302 589

1 752 719

Annen kortsiktig gjeld

7 872 735

8 251 611

Sum kortsiktig gjeld

11

10 744 068

12 657 877

Sum gjeld

23 513 093

20 940 016

Sum egenkapital og gjeld

30 494 085

21 559 067

Oslo 25.april 2016
Styret for NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder
Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

Jan Ivar Rønning
1.nestleder
Jan Ivar Rønning
1. nestleder

Bård Svendsen
2.nestleder
Bård Svendsen
2. nestleder

Anita Kolseth Olsen
Styremedlem
Anita
Kolseth Olsen
Styremedlem

Thomas Bræck
Styremedlem
Thomas Bræck
Styremedlem

Elisabet Bjørheim Salte
Styremedlem
Elisabet Bjørheim Salte
Styremedlem

Eli Langmyren
Styremedlem
Eli Langmyren Myrvold

Anna Cecilie Jentoft
Styremedlem
Anna
Cecilie Jentoft
Styremedlem

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær
Anne Elisabeth
Eriksrud
Generalsekretær

Styremedlem
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Kontantstrømoppstilling

2015

2014

Årsresultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter
Endringer i varer
Endringer i kundefordringer
Endringer i leverandørgjeld

6 361 941

639 239
-141 501
1 455 023
-151 739

4 683 582
1 043 515
197 000
1 289 068
-1 612 238

Endringer i andre omløpsmidler og gjeldsposter

-3 705 981

-5 079 082

4 456 982

521 846

Tilbakebetalt kapital fra datterselskap
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-3 009 683
-3 009 683

3 560 602
-1 523 208
2 037 394

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

4 769 025
-282 139
4 486 886

-1 128 572
-1 128 572

5 934 185
4 082 498
10 016 683

1 430 668
2 651 831
4 082 498

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Netto endringer i bankinnskudd, kontanter og lignende
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr: 01.01
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr: 31.12.
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Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Inntektsføring
Inntektsføringen skjer når inntekten er opptjent. I aktivitetsregnskapet klassifiseres inntekter i de 5 kategoriene gitt i
regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner. Det foretas periodisering av inntektene løpende.
Regnskapsførte medlemsinntekter er det beløp som er innbetalte medlemskontingenter for regnskapsåret.
Tilskudd inntektsføres når betingelsene for mottaket av tilskuddet er oppfylt.
Lotteriet følger kalenderåret. Lotteriregnskapet føres av Direct House Arendal AS. Gevinstutbetalinger utføres inntil 3 måneder ut
i derpå følgende kalenderår. Endelig lotterioppgjør settes opp når alle gevinster er utlevert.
Inntektsføring av tilskudd med tilbakebetalingsvilkår skjer i takt med forbruket av midlene.
Inntektsføring av tilskudd uten tilbakebetalingsvilkår skjer i sin helhet når man mottar tilskuddet.
Prosjekter med tilskudd som utføres av andre enn NAAFs administrasjon men der NAAF står som søker og ansvarlig, er bokført
både som inntekt og kostnad.
Klassifisering av kostnader
Aktiviteter utført i regnskapsåret er regnskapsført samme år. I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i de 3 kategoriene gitt i
regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner.
Prosjektregnskap
I tillegg til ren inntekts- og kostnads føring på kontonivå i tråd med de kategoriene som er gitt i regnskapsstandarden for ideelle
organisasjoner, brukes et komplett prosjektregnskap med tilhørende timeføring for hver enkelt ansatt.
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.
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til
virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen
finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.
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 virkelig verdi ved verdifall
som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for 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.
Konsernregnskap
Det er valgt ikke å konsolidere regnskapet for Det Norske Helsesenter SA med regnskapet for NAAF. Årsaken til det er at
utelatelsen ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat. Det Norske Helsesenter SA’s regnskapstall for 2015
er presentert i note 14.
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Note 2 – Andre driftsmidler
2.1 – Driftsmidler – fast eiendom.
Anskaffelseskost pr 01.01.15
Tilgang
Avgang

11 796 131
2 500 688
0

Anskaffelseskost pr 31.12.15

14 296 819

Akkumulert avskrivninger pr 31.12.15
Balanseført verdi pr 31.12.15

1 855 193
12 441 626

Årets avskrivninger

258 964

Avskrivningssats

50/100 år

2.2 – Inventar og immaterielle eiendeler.
Kontormaskiner

Kontormøbler

Programvare

Pollenvarsling

Innredning
utleielokaler

SUM

Anskaffelseskost pr 01.01.15
Tilgang
Avgang

1 305 877
447 262
1 213 470

400 388

3 402 646
0
3 402 646

495 578
61 733
0

1 122 820
0
0

6 727 310
508 995
4 616 116

Anskaffelseskost pr 31.12.15

539 669

400 388

0

557 311

1 122 820

2 620 189

Akkumulert avskrivninger pr 31.12.15

200 050

113 445

0

499 590

240 605

1 053 689

Balanseført verdi pr 31.12.15

339 619

286 944

0

57 721

882 215

1 566 499

Årets avskrivninger

107 643

81 555

0

30 674

160 403

380 275

5 år

5 år

7 år

7 år

7 år

Avskrivningssats

Kolonnene Medlemsregister, Prosjektregnskap og Programutviling fra noter 2014 er slått sammen
til programvare noten i 2015.
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Note 3 – Aksjer – mellomværende datterselskap
3.1 - Anleggsmidler
Eierandel
Det Norske Helsesenter SA
Helsereiser AS

100 %
29,5 %

Balanseført
verdi
1 024 398
247 000
1 271 398

3.2. Spesifikasjon datterselskap
Firma

Forretn.
kontor

Stemme- /
eierandel

Egenkapital

Selskapets
resultat

Det Norske Helsesenter SA

Spania

100 %

Euro 2 822 592

2015

Kundefordringer
2014

Euro 333 031

3.3. Mellomværende med datterselskaper

DNH SA

82 576

Andre fordringer
2015
2014
-

-

-

Det er mottatt utbytte i 2015 på kr 1 049 128 mot kr 1 042 965 i 2014. I 2014 ble det i tillegg
inntektsført kr 3 211 272 som gevinst ved oppgjør av fordring mot DNH SA.
Beløpene er inkludert i andre finans- og investeringsaktiviteter.
Leverandørgjeld
2015
DNH SA

45 676

2014

Annen langsiktig gjeld
2015

-

NAAF tok i 2015 opp et lån på 475 000 euro fra DNH SA. Lånet er bokført til kurs 31.12.15.
Urealisert valutatap kr 452 960 er kostnadsført i 2015.
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Note 4 – Tilskudd

4.1 - Offentlig tilskudd
Tilskudd fra
Barne-ungdonms- og familiedirektoratet,
Grunnstøtte for nasjonalt arbeid for barn og ungdom
Funksjonshemmedes organisasjoner
Helsedirektoratet
Pollenvarsling, Oppfølgning av nasj.strategi for
forebygging, behandling av astma- og allergi innenfor
inneklima og rådgivning, kostrådshefter
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Momskompensasjon
Andel overskudd Norsk Tipping
Miljødirektoratet
Andre
Sum

2015

2014

1) 673 077
2) 2 923 772

683 223
3 003 319

2)
3 750 000

3 750 000

3) 2 644 767
4) 3 783 502
367 096

2 929 404
6 011 720
150 000
185 000

14 142 214

16 712 666

2015

2014

5) 2 731 111
6) 1 500 000

4 366 637
1 400 000

4.2 - Andre tilskudd
Tilskudd fra
Prosjektmidler Extrastiftelsen
Nini og Arne Durbans Astmafond
Frifond (Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner)
FUNKIS
Andre
Sum

854 578
123 771
234 761

827 302
33 200
132 500

5 444 221

6 759 639

1) Tilskuddet skal benyttes til driftsutgifter og aktivitetskostnader for organisasjonen i tilskuddsåret 2015 jfr. forskrift av 29.
november 2007 om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med endringer av 15. september 2010.
2) Tilskuddet må benyttes til det gitte formålet og skal benyttes i 2015 og for øvrig følge ”Retningslinjer for mottakere av
tilskudd fra statsbudsjettet 2015”.
3) Tilskudd i.h.t Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner og Lov om kompensasjon av
merverdiavgift.
4) I 2015 har NAAF søkt og mottatt tilskudd fra lotteri – og stiftelsestilsynet på andel overskudd fra norsk tipping.
5) NAAF mottar årlig tilskudd fra Extrastiftelsen etter søknad til prosjekter innen helse og rehabilitering.
6) NAAF mottar årlig tilskudd fra Nini og Arne Durbans Astmafond. Tilskuddene er gitt til konkrete prosjekter og periodiseres i
samsvar med fremdriften på prosjektene.
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Note 5 – Innsamlede midler
Innsamlede midler er hovedsakelig NAAF`s lotteri, giveraksjoner og testamentariske gaver.

Lotteri *)
Innsamlingsaksjoner
Gaver
Arv fra Lars Fossheims DBO
Inntektsførte gaver Geilomo Barnesykehus
Andre gaver
Sum innsamledemidler

2015

2014

903 893
689 463
767 229

8 641 897
1 232 477
396 926

2 360 585

10 271 300

250 320
414 254
102 655

*) NAAf har i 2015 skiftet samarbeidspartner for å drifte lotteriet. Ny samarbeidspartner er Windmill AS.
Fra 2015 mottar NAAF provisjon i forhold til omsetning. I tidligere avtaler hadde NAAF resultatansvar.
Omsetning og kostnader ble bruttoført i 2014. I 2014 var omsetningen kr 8 641 897 og kostnadene
kr 8 081 291 resultatført på kostnader til formålet. Nettoresultat i 2014 var kr 560 606.

Note 6 – Driftskostnader
6.1 - Driftskostnader vist etter artsinndeling

Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftkostnad
Avskrivning varige driftsmidler
Finanskostnader

2015
177 867
13 690 102
18 023 736
639 240
1 111 303

2014
947 322
20 720 919
30 322 890
1 043 515
906 572

Sum

33 642 247

53 941 218

Lovpålagt revisjon
Attestasjonstjenester
Skatte-/avgiftsrådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon

2015
285 314
77 344
71 972

2014
350 000
41 375
7 500
247 094

Sum

434 630

645 969

6.2 - Spesifikasjon av honorar til revisor
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6.3 - Spesifikasjon av lønnskostnad

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Refundert lønn fra regioner

2015
14 576 788
2 193 097
749 279
446 051
-4 275 113

2014
20 343 753
2 821 438
1 186 030
848 136
-4 478 437

Sum lønnskostnad

13 690 102

20 720 920

Lønninger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad er total kostnad for NAAF inkl. det NAAF`s
administrasjon viderefakturert til regionene. NAAF`s administrasjon har arbeidgiveransvar for
regionssekretærene men lønnskostnaden bæres i regionene. Viderefakturert beløp til regionene
fremkommer samlet i egen post ca 4,3 mill ( refundert lønn fra regionene).
NAAF har innskuddpensjon i DNB Livsforsikring ASA og har ingen forpliktelser utover betalt premie.

Det er i 2015 utført 27,8 årsverk, som er en reduksjon på 6,7 årsverk fra 2014.
Årsverk pr

Årsverk pr

Endring

Endring

31.12.2014

31.12.2015

i 2014

i 2015

Sekretariat inkl. pollenvarslingen

26,0

19,3

1,5

-6,7

Regioner

8,4

8,5

2,6

0,1

Sum

34,4

27,8

4,1

-6,7

6.4 - Godtgjørelse til Generalsekretær og styret
Styret
Lønn
Pensjonspremie
Styrehonorarer
Frikjøp
Andre godtgjørelser

137 000

Sum

137 000
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2015
Generalsekretær
948 396
57 306

Styret
122 000

2014
Generalsekretær
1 072 072
59 323

65 543
7 147
1 012 849

187 543

1 131 395
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Note 7 – Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier
7.1 – Spesifikasjon av gjeld
2015
Lån 1 DNB
Lån 2 DNB
Lån 3 Nini og Arne Durbans Astmafond
Lån 4 Nordea
Lån 5 DNH SA
Lån 6 NAAF Bergen
Sum

3 000 000
5 000 000
4 569 025
200 000

2014
282 139
5 000 000
3 000 000
-

12 769 025

8 282 139

NAAF foretok et bankbyttet i 2015 fra DNB til Nordea.
Fond og legater som administreres av NAAF har stilt kr 12 000 000 som sikkerhet for lån og garantier
til Nordea på vegne av NAAF.
NAAF har en kassakredittlimit på kr 7 000 000 Hvorav kr 3 000 000 er stilt som sikkerhet
for lotterigaranti. I tillegg er innestående på Spareskillingsbanken kr 3 000 000 også stillet som
sikkerhet for lotteri jf note 9.
Lån 3 fra i Nini og Arne Durbans Astmafondmed totalt lånebeløp kr 3 000 000. Lånet nedbetales
i perioden 2015-2017 med årlig avdrag på kr 1 000 000 som forfaller ved årets slutt.
Rente på lånet løp med 5% inntil 28.02.2015, hvoretter rentesatsen er 4 %.
NAAF nedbetalte kr: 1.000.000,- det første avdrag i januar 2016.
Lån 4 er totalt lånebeløp på kr 5 000 000 som skal nedbetales med kr 250 000 pr. kvartal. Renter 3,8 % pa.
Lån 5 er totalt på 475 000 Euro. Lånet er regnet om til norske kroner med valutakurs pr 31.12.15.
Renter 2 %, tilbakebetaling juni 2020
Lån 6 er totalt på kr 200 000. Lånet er gitt rentefritt med tilbakebetaling pr. 31.12.2020.
Pengene er øremerket Geilomo Barnesykehus.

Note 8 – Egenkapital
Egenkapital
EK pr. 31.12.2014

619 051

Årets resultat

6 361 941

EK pr. 31.12.2015

6 980 992
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Note 9 – Bundne bankinnskudd
I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr 685 721 som er tilstrekkelig til dekning av skyldig skattetrekk pr
31.12.15. I tillegg er det innestående kr 3 053 375 på klientkonto hos lotterisamarbeidspartner som sikkerhet for
lotterigaranti. Videre er det innestående på depositumskonto for husleieinntekt kr 173 542.

Note 10 – Medlemskontingent
Innbetalt medlemskontingent i 2015 er på kr 3 698 085.
Ved utgangen av 2015 var det 11 527 medlemmer mot 12 680 medlemmer pr 31.12.2014. Dette er en nedgang på
1.153 (9,1 %) fra året før, hvor det var en nedgang på 10,9 %.
Innbetalt medlemskontingent for disse utgjør følgende:

Hovedmedlemmer:
Husstandmedlemmer:
Bedriftsmedlemmer:
Øvrige medlemsinntekter
Sum
Kontingentpriser 2015:
Hovedmedlem
Husstandssmedlem
Bedriftsmedlemmer
Øvrige medlemsinntekter

2015
2014
Antall medlemmer
8 379
9 454
173
216
1 105
1 120
1 746
1 843
45
46
1
79
11 527
12 680

2015
Beløp
3 351 600
34 600
132 600
87 300
18 000
73 985
3 698 085

400
200
120
50

Redusert medlemsavgift brukes ved innmelding senere på året.

Note 11 – Annen kortsiktig gjeld
Påløpte feriepenger
Gjeld til Forskningsfondet
Prosjektmidler Extrastiftelsen
Annen tilskuddsgjeld
Medlemskontingent
Kortsiktig lån regioner
Øvrig annen kortsiktig
gjeld/periodisert kostnad
Sum

2015
1 611 310
234 426
1 589 733
42 688
2 015 658
-

2014
2 176 138
144 390
126 952
60 596
1 971 358
1 559 709

2 378 920

2 212 467

7 872 735

8 251 611

Faktura medlemskontingent for 2016 ble sendt ut i desember 2015 og innbetalt beløp
i desember 2015 er oppført som kortsiktig gjeld.
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2014
3 781 600
43 200
134 400
92 150
18 400
200
4 069 950
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Note 12 – Varebeholdninger
NAAF’s varebeholdning består av Jonas-varmemasker, og øvrige produkter som selges i nettbutikk.
Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelse og virkelig verdi.

Note 13 – Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning til tap er
kr 50 000 pr 31.12.15.
Andre fordringer består i hovedsak av opptjente ikke fakturerte inntekter knyttet til produktmerkeordningen
kr 1 800 000, forskuddsbetalte kostnader kr 677 000, avsetning til gode lønnsmidler fra regionene kr 533 000 og
lotteri kr 254 000.

Note 14 – Årsregnskap datterselskap DNH SA
Tall i Euro

Resultat
2015

2014

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

1 757 087
514 371
2 271 459

1 777 610
452 612
2 230 222

Lønnskostnader
Varekostnader
Driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader

445 578
364 458
769 361
145 774
1 725 171

388 176
375 054
685 579
130 736
1 579 545

546 288

650 677

Renteinntekter
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad

3 093
26 068
-3 154

2 596
8 270
-

Netto finansresultat

26 007

10 866

572 295

661 543

-144 098

-140 171

428 197

521 372

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsresultat
FINNANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Ordinær resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
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Tall i Euro

Balanse
2015

2014

Imatr./materielle eiendeler
Finansielle anleggsmidler
Forskuddsbetalte kostnader

3 818 349
475 000
9 616

3 480 832
32
9 616

Sum anleggsmidler

4 302 965

3 490 480

Varebeholdning
Fordringer
Kortsiktige periodiseringer
Bank/kasse

1 965
44 345
10 325
514 012

2 109
52 952
2 623
648 389

Sum omløpsmidler

570 647

706 073

4 873 612

4 196 553

Innskudd egenkapital
Reserver
Akk resultat forrige år
Årets resultat
Tilskudd

160 976
1 523 970
1 574 026
428 197
4 419

161 008
1 297 440
1 482 051
521 372
7 483

Sum egenkapital

3 691 588

3 469 354

844 930
337 094

439 274
287 925

Sum gjeld

1 182 024

727 199

Sum egenkapital og gjeld

4 873 612

4 196 553

EIENDELER

Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD

Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
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Til styret i Norges Astma- og Allergiforbund

REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norges Astma- og Allergiforbund som viser et positivt
aktivitetsresultat på kr 6 361 941. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015,
aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og
en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
slik intern kontroll som styret og generalsekretær finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen
av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et
rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens
interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av den finansielle stillingen til Norges Astma- og Allergiforbund per 31. desember 2015 og
av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 25. april 2016
UNIC REVISJON AS

Arild Breivold
statsautorisert revisor

