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Side 2
 

Årsberetning 2020
 

St Sunniva-Foreldrene
Adresse: Akersveien 4, 0177 OSLO

Org.nr: 912 863 697
 
 

Virksomhetens art 
St Sunniva-Foreldrene er en intresseorganisasjon for å ivareta elevenes intresser på St. Sunniva skole. 
Foreningen har forretningslokale i Oslo.
 
Styrets arbeid
Dette skoleårets FAU-arbeider har vært sterkt preget av organisatorisk rydding og oppfølging av skolen i 
forbindelse med Covid-19 pandemien.
 
Styrets sammensetning
FAU sitt styre består av et utvalg av klassekontakter, som igjen representerer foreldrene til barna på St. 
Sunniva skole. 
 
Informasjon
For å innføre mer åpenhet om hva som foregår hos FAU, hadde styret i 2019/2020 innført en "åpen 
halvtime" før samtlige ordinære styremøter, der alle klassekontaktene har møte- og talerett. Men på grunn 
av Covid-19 pandemien har møteaktiviteten i 2020/2021 både hos skolens ledelse og FAU være noe 
begrenset. Styret har derimot vært aktive på e-post, og har her fått bistått flere foreldre med sine 
utfordringer. 
 
Økonomi og regnskap
Det har vært god kontroll på økonomien til FAU i året som har gått. Men på grunn av sosial nedstenging, har 
både 17. mai-feiringen og julemarked måttet avlyses. Dette har igjen medført at FAU sine eneste 
inntektsskilder har uteblitt. Praksisen har vært at FAU tildeles 50% av netto inntekten fra julemarked og 20% 
av netto inntekten fra 17. mai-feiringen.
 
Videre har FAU gjort sitt årlig økonomisk bidrag med å dekke transporten for Vangen-turen for 2. trinn og 
fast bidrag til juleball for 8. trinn.
 
Praktiske forhold
FAU disponerer bankkonto hos DNB og vi benytter Tripletex for å føre regnskap. Trenger dere å fakturere 
foreldrene, f.eks. i forbindelse med Roma-turen, så ta kontakt.  FAU kan fakturere direkte som et alternativ 
til at økonomiansvarlig for arbeidsgruppen håndterer alt på sine egne privat bankkonto for klassen.
 
Datteren til styrets regnskapsansvarlig, Ada, går ut av 10. klasse i år. Styret er således avhengig av å få inn en 
ny regnskapsansvarlig for å kunne bistå med den løpende bokføringen. Dette bør være en mindre jobb, men 
som vi vil sette stor pris på om en av foreldrene kunne bistått oss med. 
 
Styret ønsker å minne om at vi har betalingsterminaler og Vipps, som kan muliggjøre og lette økonomiske 
aspekter av arrangementer. Styret ønsker også å anbefale bruk av FAU sin bankkonto for sparing av penger 
til Roma-turen. På den måten kan man unngå uheldige situasjoner hvor klassens penger fremstår som 
personlig, skattbar formue eller som personlige disponible midler.  
 
Styret samler fortløpende inn skriftlige tilbakemeldinger fra foreldre etter de ulike arrangementene. Dette 
slik at neste klassekull skal kunne lese seg opp på erfaringer fra tidligere år. Dette er informasjon som vil bli 
tilgjengeliggjort fortløpende fra FAU sine nettsider, etter hvert som slikt blir utarbeidet. Sitter du på 
erfaringer om arrangementer, og er villig til å dele disse med andre, kan dette sendes til styreleder, som vil 
oppdatere de publiserte dokumentene.  
 



Side 3
 

Utvikling i resultat og stilling 
Driftsinntekten i 2020 er kr 0 som er en nedgang på 100 % fra i fjor, som skyldes av Covid-19 pandemien. 
Årsresultatet ble kr -7 320. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 1 036 888, sammenlignet med kr 
668 574 året før. Egenkapitalandelen ved årsslutt var 7.6 % sammenlignet med 12.9 % i fjor. 
 
Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av 
foreningens virksomhet og stilling.
 
Covid-19 pandemien har gitt en negativ virkning på FAU sine inntektskilder, men FAU har nok likviditets- 
reserver til å dekke de kommende, faste uungåelige kostnadene.
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er til 
stede.
 
Styret er ikke kjent med forhold etter balansedagen som tilsier noe annet.
 
Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 
2020. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020. 
 
Likestilling
Foreningen har i 2020 ikke sysselsatt noen ansatte, men styret har hatt seks medlemmer. Styret har bestått 
av to kvinner og fire menn.
 
Diskriminering
Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet oppfordre foreldre til 
å melde seg til styret uansett kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I tillegg jobber styret aktiv med 
at flere klassetrinn er representer i styret.
 
Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
 
Resultatdisponering
Underskuddet i St Sunniva-Foreldrene på kr -7 320 foreslås dekkes som følger: 
 
Overføringer annen egenkapital kr -7 321
 

Oslo, 4. mars 2021
Styret for St Sunniva-Foreldrene

   
     
     

Lars F. H. Edvardsen (s)  Ada S. Escalante (s)  Hege Annie Simonsen (s)
styreleder  styremedlem  styremedlem

     
     
     
Fred Von Lüttichau Archer (s)  Thomas Sevenius Nilsen (s)  Magne Pedersen (s)

styremedlem  styremedlem  styremedlem
     



Resultatregnskap
Note 2020 2019

 

Driftsinntekter
Annen driftsinntekt 0 59 631

Driftskostnader
Annen driftskostnad 3 7 463 7 867

Driftsresultat -7 463 51 764

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt 143 292

Ordinært resultat før skattekostnad -7 320 52 056

Årsresultat -7 320 52 056

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital 6 -7 321 52 056



Balanse pr. 31. desember
Note 2020 2019

 

EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 4, 5 431 300 68 075
Andre fordringer 4, 5 0 3 267
Sum fordringer 431 300 71 342

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 605 588 597 232

Sum omløpsmidler 1 036 888 668 574

Sum eiendeler 1 036 888 668 574



Balanse pr. 31. desember
Note 2020 2019

 

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 78 741 86 062
Sum opptjent egenkapital 78 741 86 062

Sum egenkapital 78 741 86 062

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 5 954 458 582 512
Sum annen langsiktig gjeld 954 458 582 512

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 689 0
Sum kortsiktig gjeld 3 689 0

Sum gjeld 958 147 582 512

Sum egenkapital og gjeld 1 036 888 668 574
 
 

31. desember 2020
Oslo, 4. mars 2021

   
     
     

Lars F. H. Edvardsen (s)  Ada S. Escalante (s)  Hege Annie Simonsen (s)
styreleder  styremedlem  styremedlem

     
     
     
Fred Von Lüttichau Archer (s)  Thomas Sevenius Nilsen (s)  Magne Pedersen (s)

styremedlem  styremedlem  styremedlem
     



Noter til regnskapet for 2020
 
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. 
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
 
 
NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Foreningen har ingen ansatte.
 
Ytelser til ledende personer
 
Det er ikke utbetalt noe godtgjørelse til styret eller revisor.
 

NOTE 3 - ØKONOMISK BIDRAG TIL KLASSENE
 
FAU har hatt følgende faste økonomisk bidrag
 

2020 2019
2. trinn, transport til Vangen 4 000 0
8. trinn, juleball 6 000 0
Sum 10 000 0

NOTE 4 - FORDRINGER OG GJELD
 
Kundefordringer 2020 2019
Innkrevning på vegne av klasse 431 300 71 342



Noter til regnskapet for 2020
 
NOTE 5 -  BUNDNE MIDLER/FORPLIKTELSER
 
Selskapet har følgende bundne midler per 31.12:
 

2020
Bundne midler som tilhører elever fra 2004 (foreldes i 2023)* 69 259
Bundne midler som tilhører elever fra 2005 345 896
Bundne midler som tilhører elever fra 2006 495 713
Bundne midler som tilhører elever fra 2007 29 060
Bundne midler som tilhører elever fra 2008 7 180
Bundne midler som tilhører elever fra 2009 (klasse A) 3 450
Bundne midler som tilhører elever fra 2009 (klasse B) 3 900
Sum 954 458

* Styret anmoder økonomiansvarlig for klassen med barn født i 2004 om å ta kontakt med FAU, slik at FAU 
kan få refundert tilgodehavnede.
 

NOTE 6 - EGENKAPITAL
 

Annen
egenkapital

Egenkapital 01.01.2020 86 062
Årsresultat -7 321
Egenkapital 31.12.2020 78 741


