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1. Sclskapcts virksomhct
Children At Ris1 Foundation er en stiftelse som gjcnnom stiftelsen Rede Cultural Beija-Flor
(RCBF), driver arbeid blant barn og unge I faresonen I favelaomráder I Brash. Dette Cr swert belastede
omräder, bade hva gjelder gatebarn, Fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet. Prosjektene
bruker kunst og kulwr som redskap og er basert pa at barn og tinge bygger opp kunnskap, selvtillit og
tro pa egne krefter. Virksomheten driver informasjonsarbeid I Norge og samler inn penger gjennom
sin administrasjon her. Prosjektstotte overfores til driften I Brash, som drives av organ isasjonen Rede
Cultural Beija-Flor (RCBF) og I egen regi.

2. Rettvisende oversikt over utvikling og resuliat
Stiftelsens resultat for 20 17 viser et aktivitetsresultat pa NOK -143 435, mot Ct aktivitetsresultat I 2016
pa NOK -369 69$. Seiskapets bokforte Cormãlskapital per 31.12.2017 var NOK 2 575 652. Styret
opplyser at deL for driftsãret 201 7 er overfort NOK 4,11 mill. LII prosjekter innenfor stiftelsens formal i
Brash, hvorav NOK 3,64 mill. til den samarbeidende organisasjonen Rede Cultural Beija-Flor (RCBF)
og NOK 0,47 mill. til stiftelsens eget underprosjekt Prosjekt Beija-Flor.
—

Midlene er blant annet benyttet til drift av 3 aktivitets- og kultursentre I slumomráder I São Paulo, hvor
barn og unge rar oppfelging, opplring, utdanning og omsorg. Prosjektet fungerer ogsã som et
veksthus for unge sosial-entreprenorer som gjennom opplring, utvikler nye losninger pa sosiale
problemer. I tillegg er det et Kolibrisenter ved kysten. Dette er et senter for sameksistens og
sosialisering for barna Ira São Paulo (“feriekoloni”), samtidig som det ogsã er et aktivitetssenter for
lokale barn. Her kan det ogsã arrangeres kurs og konferanser for ansatte og andre grupper.
Arbeidet i Brash

OppIring og arbeidet med utdanningsprogrammene har hatt hovedfokus I prosjektet I Brasil I 2017.
Alt er satt I system gjennom PACE (Programa Art, Cultura, Cidadania e Educacao) som oversatt
blir: Program for Kunst, Kultur, Sam Iunnsengasjement og Utdanning. Her folger en kort oversikt:
-

Kunst, kultur og sportsaktiviteter ved alle fire sentrene er basis I virksomheten I Brasil. Disse er:
Visuelle kunstuttrykk, breakdance, capoeira, fotball, [eater og drama, musikkopplring srlig innen
perkusjon og gitar, ermeringsopplring bevisst handel, og opplring innen Kommunikasjon og
mediekunnskap gjennom praktisk lring I Iydstudio, radiostudlo, avisredaksjon, foto og
videoproduksj on.
Oppkeringen gir deltagerne kunnskap om fredskultur og ikke-vold, I et sosialt fellesskap preget av
menneskers likeverd, dialog og omsorg.
Young Warriors er utdanningsprogrammet for 100 barn I alderen I I 13 ãr.
Programmet Nekiar er et tilbud tIl 25 unge mennesker mellom 14 og 16 ãr.
Programmet Kolibri Vinger er et tilbud til 15 utvalgte unge talenter fra 16-21 är. Disse rar opp1ring
bl.a innen sosialt entreprenerskap.
I 2017 gjennomforte RCBF totalt 1389 deltagerplasser og det ble gjennomført aktiviteter og opplering
for barna, for mødre og for hele familien. Noen av barna deltar pa flere tilbud, da de ulike sentrene bar
ulike tilbud. Det bar wert ca 40 ansatte dette ãret, hvorav mange pa deltid og noen pa frilansavtaler.
—

Styret viser for ovrig til stiftelsens driftsberetning for 2017 og nettside www.kolibricarf.no.
Styret arbeider kontinuerlhg med a etablere tilfredsstillende rutiner for a sikre at alle innsamlede midler
disponeres I trád med stiftelsens formal. Styret bar I samarbeid med RCBF innfart kontrolltiltak for a

ivareta et betryggende system rundt handtering av kontanter og dokumentasjon av forbruk. Styret er av
den oppfatning at etablerte rutiner ivaretar nødvendig kontroll.
Det ftemlagte aktivitetsregnskap og balanse med tithorende noter gir etter styrets oppfatning et
rettvisende bilde av stiftelsens selskapets elendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for 2017.
3. Fortsatt drift
Arsregnskapet for 2017 for Children At Risk Foundation er satt opp under forutsetning av fortsatt
drift.
4. Arbeidsmiljo
I henhold tit gjeldende lover og forskrifter forer stiftelsen oversikt over talt sykefravr blant stiftelsens
ansatte. Det har vrt 37 dagers sykefravr I 2017.
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel pa arbeidsplassen er god.
5. Likcstitling
Av styrets 4 medlemmer er det en kvinne. Administrasjonen I Norge bestár av to mann og to kvinner.
Ut over dette er styret opptatt av at likestilling skal gjenspeiles I stiftelsens arbeid.
6. Ytre miljø
Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø, verken I Norge eller Brasil.
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Id ar%nlotcI cDhildrcn At Risk Foundation
Ilavhengig revtsors berctning
Uttalelse oni revisIonen nv rsrensknpe(

Konklusjon
Vi hat revidert Children At Risk Foundations hrsregnskap sorn viser
et tinderskudd pñ kr. 143 435.
Arsregnskapet bestär av balansc per 31 desemhcr 2016, resultatregnsk
ap, oppstilling over endringer i
egenkapital og kontauts(romoppstilling for regnskapsàret avsluttet per denne
datoen og noter LI)
ãrsrcgiiskapct, herunder et sam inendrag av v iktige regnskapsprinsipper.
Ftter var mcii ing Cr deL medfolgendc irsregnskapet avgitt I samsvar
med by og iorskriftcr og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansiclie stilling per 31. desember 2016,
og av dcts resultater og
kontantstrommcr for regnskapsãret avsltittet per denne datoen I samsv
ar med regnskapslovcns regler
og god rcgnskapsskikk I Norge.
Granniag h)r konldusjonen
Vi bar gjcnnomfort rcvisjonen I samsvar med by, forskrift og god rcvisjo
nsskikk I Norge, herunder de

intcrnasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing
(ISA-ene). Vâre oppgaver og
ptikter I hcnhold til disse standardene er beskrevct I Revisors oppgaver
og plikter ved revisjon av
arsregnskapct. Vi er uavhengige av stiftelsen sIlk det kreves I by og forskri
ft, og hat overholdt váre
ovrige etiske Iorplikteiser I samsvar med disse kravene. Etter vat oppfat
ning cr innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konkiu
sjon.

Ovrig informasjon
Ledeisen Cr ansvarlig for ovrig informasjon. øvrig informasjon bestãr av
informasjon i rapport X, men
inkluderer ikke arsregnskapet og revisjonsberetningen.
Var uttalelse om revisjonen av ársregnskapet dekker ikke øvrig inform
asjon, og vi aftesterer ikke den
ovrige informasjonen.
I forbindetse med revisjonen av ârsregnskapet er det var oppgave a bese ovrig
informasjon med det
formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
øvrig informasjon og
Arsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, elier
hvorvidt den tilsynelatende
innehoider vesentlig feilinfonnasjon. Dersom vi hadde konkludert med
at den øvrige informasjonen
innehoider vesentlig feiiinformasjon er vi pãlagt a rapportere det. Vi
hat ingenting a rapportere I sä
henseende.
Styret og daglig leders ansvar for rsregnskapet
Styret og daglig leder edelsen) er ansvarbig for a utarbeide ársregnskapet
1 samsvar med by og
forskrifter, herundet for at det gir et rettvisende bilde I samsvar med
regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk I Norge. Ledebsen er ogsã ansvarlig for sIlk intern kontro
)) som den finner nødvendig
for a kunne utarbeide et ársregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinfo
rmasjon, verken som folge
av misligheter eller utilsiktede fell.
Ved utarbeidelsen av arsregnskapet ma ledeisen ta standpunkt til stifteis
ens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhoid av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen am fortsat
t drift skal legges tib
grunn for ársregnskapet sã lenge det ikke er sannsynIig at virksomheten
vii bbi avviklet.

TIf 5520 7900’ Faks: 55 20 7901

postrevisor-pañner.no Oamsgárdsveien 143 5160 Laksevag
Foretaksregisteret 987655887 MVA

Iii i rsinotcl I Ciii idren At R kk I on ndal ion
Revisors oppgavcr og plikter ved revisjoneu av ilrsrcgnskapet
Virt tiiil et i oppmi bctiyggendc sikkcr bet ftw at iisrcgnskapct
som heihet ikkc iniieholder vesenilig
iIiIII()II1IasjoI). verken som Iblge av misligiieiei diet utilsiktede
ftiI, og a avgi en revisjonsberetning
som ijiiielioide, vñr koiiklusjon. i3ciryggende sikkerhc[ er en boy
grad av sikkerhet. mcii ingen garanti
br at en rcvisjon LILkWt I .sanisvar iucd mv. boiskrilt og god rcvisjo
nsskikk I Norgc. her Lmder ISA—enc
aillid vii avdckkc vescnthg ftiliiil&niasjon som cksistcrer. lciiinb
hrmasjoii kan oppsti soin huge av
mislighctcr diet utilsikiecle bbiI. Fcihinhurniasjon bhr vtirdert
soul vesentlig dersom dun cuikcltvis ellcr
sanulet uiied riunulighet kan borveiutus a plivirke okononuiskc
bcslutuuiuugcr som hrtukcruie boretar hasurt

pa irsregnskapct.
For videre beskrive)se av revisors oppgaver og plikter vises dcl ill
Ii ttps://revisorbbrcn ingen .no/revisjonsberctn ingcr.
Uttalelse om ovngc Iovmcssige krav
KonkJusjon t)m arsberctningen

Basert p var rcvisjon av ürsrcgnskapct sum beskrevet oven for.
mener vi at opplysningene I
ársbcrctningen, og I redegjorelscnc om iorctaksstynng og samliu
nnsansvar om ârsregn

skapet,
Ibrutsetningen om lortsatt drift og forsiagct (ii anvendelsc av unders
ktuddct er konsistente med
arsrcgnskapct og I samsvar mcd by og ibrskriftcr
Konklusjoiu urn registrering og dokumcntasjon
Basert pa var revisjon av ãrsrcgnskapet som beskrevct ovenfor,
og kontrolihandlinger vi bar funnet
nodvendig I henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE) 3000
<cAttestasjonsoppdrag som ikke er revision eller forenk let revisor
kontroll av historisk linansiell
informasjom>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a surge
for ordentlig og oversiktbig
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysning
er I samsvar med by og god
bokføringsskikk I Norge.
Konklusjon om utdeting og forvakning
Basert pa var revision av arsregnskapet som beskrevet ovenfor. og
kontrolihandlinger vi hat funnet
nodvendig I henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE) 3000
c<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisor
kontroll av historisk fmansiell
informasjon>, mener vi at stiflelsen er forvaltet og utdelinger er foretat
t I samsvar med by, stiftelsens
formal og vedtektene for øvrig.
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Aktivitetsregnskap
Note

2017

2016

Stiftelsens inntekter og kostnader
Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd

163817
0

100825
3000

Innsamlede midler, gayer my.

1

6375428

6383496

Opptjente inntekter:
salg og sponsorinntekt

1

71630

115019

11110

25153

6621984

6627494

2,3,4
2,3,4

53 927
719 350
773 278

59 248
566 880
626 128

2,3,4

4 192 865

2,3,4

1 390 135

2,3,4

3 423
5 586 423

4 963 529
1 067 602
13913
6 045 044

361 888
43 832

289 921
36 098

6765420

6997192

AKTIVITETSRESULTAT

-143435

-369698

TILLEGG/REDUKSION FORMALSKAPITAL
Endrirtg annen formãlskapital

-143435

-369698

99%
83%

99%
86%

5%

4%

-

Finansinntekt
SUM ANSKAFFEDE MIDLER:

FORBRUKTE MIDLER
Kostnader tfl anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler

Sum kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasionens formal
Gayer, tilskudd, bevillinger UI oppfyllelse av formal i Brash
Kostnader til aktiviteter som oppfyller focmàlet i Norge
Kostnader til formal butikkprosjekt
-

Sum kostnader til organisasjonens formal
Administrasjonskostnader
Finanskostnad
Sum forbrukte midler

SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMALSKAPITAL
lnnsamlingsprosent
4
Formàlsprosent = Kostnader til formãlet I Sum forbrukte midler
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader I Sum forbrukte
midler

tArsregnskap for Children At Risk Foundation
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Balanse

pr. 31 .1 2.2017
Note

31.12.2017

31,12.2016

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bevaringsverdige eiendeler
Tomter, bygninger og annen fast elendom
Sum bevaringsverdige eiendeler
SUM ANLEGGSMIDLER

7

OM LØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Fordnnger
Andre fordringer
Sum fordnnger
Bankinnskudd, kontanter ol.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

lArsregnskap tar Children At Risk Foundation
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807 530
807 530
607 530

807 530
807 530
807 530

12609

12777

4302
2 929
7 231
2 080 297
2 100 137
2 907 667

7
$
2 094
2 115
2 922

499
850
349
265
391
921
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Balanse

pr. 31.12.2017
Note

31.12.2017

31.12.2016

FORMALSKAPITAL OG GJELD
FORMALSKAPITAL
Grunnkapital
Stifteiseskapital
Sum grunnkapital
Annen formãlskapital
Annen egenkapital
Sum annen formälskapital
Sum formálskapital

50 000
50 000

50 000
50 000

2 525 652
2 525 652
2 575 652

2 669 088
2 669 088
2 719 088

62 776
93 332
175 906
332 014
332 014
2907667

3 169
71 881
128 783
203 833
203 833
2922921

GJELD
KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld
Skyldig offenhige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
Sum formälskapital og gjeld

Bergen, 18.juni 201$
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Virksomhet
Stiftelsen Children At Risk Foundation (CARF) er en selvstendig ideell organisasjon med formal a bedre
livsvilkärene for gatebarn. Shftelsen har per i dag flere prosjekter i Brasil. Stiftelsen driver informasjonsarbeid i
Norge 09 samler inn penger gjennom sin administrasjon her. Prosjektstøtte overføres til driften i Brasil, som
drives av organisasjonen Rede Cultural Beija-Flor (RCBF) 09 I egen regi (Beija Flor).
Regnskapet for stiftelsen CARF a reflektere innsamlede midler I Norge samt kostnader til administrasjon og
innsamling av midler, og utdelinger til stiftelsens formal. Regnskap for organisasjonen RCBF er ikke
konsolidert I regnskapet for CARF utover utdelinger regnskapsført som prosjektstøtte.
Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Oppstillingsplanen for resultatregnskapet følger retningslinjene for aktivitetsregnskap.
Hovedregel for vurdenng oa klassifisenng pv elendeler oo gfeld
Eiendeler bestemt til yang ele eller bruk ec klassifisert sam anleggsmidler. Andre elendeler er kiassifisert
sam omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et ãr fra etableringstidspunktet, er uansett
klassifisert sam omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 09 langsiktig gjeld er analoge knterier lagt til
gwnn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi nat verdifallet forventes ikke a
vre forbigáende.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig
avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert lii det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig
og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp pa etableringstidspunktet.
Vange dnftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris ettec fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet
pa grunnlag av kostpris og fordelt over antatt økonomisk levetid.

Fordnner
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pálydende. Det er gjort fradrag for eventuelt forventet tap.
lnntekter
lnntekter inntektsføres etter hvert sam de opptjenes.
Utenlandsk valuta
Utenlandsk valuta omregnes til NOK eller dagskurs.
Skalt
Stiftelsen er en organisasjon sam ikke har erverv til formal og er fritatt for formues- 09 inntektsskatt.

I Noter for Children At Risk Foundation
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Note I

-

Inntekter

Children At Risk Foundation er organisert som en stiftelse.
lnnsamlede midler bestãr I all vesentlighet av støtte fra uhke fond og bedtifter, faste givere som betaler et fast
ménedlig bidrag, samt innsamlede midler Ira skoler 09 barnehager, organisasjoner, lag, enkeltgaver og egne aksjoner,
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter: Kolibri Butikk driver saig i Norge av produkter som er laget av ungdom
og voksne prosjektet i Brash. Overskuddet but i sin heihet thlbakeført til prosjektet I Brasil, der 2/3 gâr tilbake lii
produsenten og 1/3 gár til drift av aktivitetssentrene. Butikkvirksomheten drives I hovedsak av frivhllige I Norge.
I 2017 mottok stiftelsen momsrefusjon og lønnstilskudd pa totalt kr 163 817.
lnnsamlede midler:
Faste givere:
Nringslivsbidrag
Skoler og barnehager
Enkeltbidrag/aksjoner

2017
1 005 735
3 562 834
751 799
1 055 060

Opptiente inntekter Ira operasjonelle aktiviteter
Salg

71630

2016
952 800
3 402 338
925 097
1198 561

115019

Note 2 Kostnader til anskaffelse av midler
-

Kostnader knyttet til anskaffelse av midler bestàr av ditekte kostnader til innsamling (porto, aksjonsmateriell osv)
indirekte kostnader beregnet ut fra fordelingsnøkkelen som vises under:
•
Felleskostnader knyftet til husleie, renhold, osv er beregnet Ut fra areal:
Administrasjon
12%
lnntektsskapende arbeid
33%
Kostnader til formal
55%
•

Andre felleskostnader er beregnet ut fra tid:
Administrasjon
lnntektsskapende arbeid
Kostnader til formal

09

11%
30%
59%

Kostnader som er fordelt er lønnskostnadet, diverse arrangementskostnader, utgifter til materiell, informasjon og andre
indirekte utgifter til utadrettet virksomhet.

[Noter for Children At Risk Foundation
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Note 3 Kostnader til stiftelsens formal
-

Kostnader UI stiftelsens formal bestàr av gayer og innsamlede midler overført til samarbeidspartner i Brash, og
kostnadet til forrnãlet I Norge som i hovedsak bestãr av kostnader i forbindelse med informasjon og opplegg med
samarbeidspartnere Norge (KolibriSkoler, KolibriBamehager, lag, organisasjoner og kostnader ved
utvekslingsprosjekter med prosjektet i Brash).
Kostnader til drift av butikk er basert pa direktekontakt med deltagernelprodusentene i Brash og oppfytler sàledes
formâlet vàrt.
I 2017 erdetoverført kr3,645 mill. til den samarbehdende organisasjonen Rede Cultural Beija-FI0rfRCBF), hvorav kr.
0,8 mill er overført via organisasjonen Nordlyset. Regnskapet for RCBF føres av eksternt regnskapsbyrá I Brasil.
Videre er det overført kr 0,469 mill. UI stiftelsens eget underprosjekt, Bea-Flor. Ptosjekt Beija-Flor but fart som et
avdelingsregnskap Brash!. Avdelingsregnskapet inngàr sorn dokumentasjon I stiftelsens regnskap for overfarte midler
fra stiftelsen.
Ifjor

lãr
Kostnader til oppfvlle!se av formâlet I Brash oa I Nome
Gayer, tilskudd, bevhllinger til oppfyllelse av formél I Brash
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formálet i Norge

4192865
1390135

4963529
1067602

6 375 428
53 927
6321501
99 %

6 383 496
59 248
6324248
99 %

Note 4 Innsamtingsprosent
-

tnnsamlede midler
Kostnader UI innsamling
Sum
I prosent av:

-

-

2017

2016

2015

2014

2013

Innsain1ngprosent

99

99

99

99

Formásprosent Kostoader til farrnàlet I Sum forbrukte mider
AdmiRistrasonsprosent Adniinistrasjonskostnader I Sum forbwkte midler

83

86

99
83

85

83

5

4

5

4

5

Note 5- Nrstàende parter
Rede Cultural Beija-Flor (RCBF):
RCBF er var samarbehdspartner I Brash. RCBF er religas- og politisk uavhengig registrert stiftelse i Brasil São Paulo.
Stiftelsen driver sosialt-kulturelt arbeid i urbane risikoomrãder i Brasil. Stiftelsen hat Ca 2000 barn og unge I prosjektet
og ca 30 ansafte medarbeidere.
—

Gregory John Smith; Sosialentreprenør og grunniegger av Children At Risk Foundation:
Gregory 1. Smith et ptosjektleder i Brash!. Han tar ikke ut lønn fot sift arbeid.
Styret I stiftelsen Children At Risk Foundation:
Oppdatert oversikt over styrets medlemmer I signaturfelt. Styret mottar ingen kompensasjon for sift arbeid.

$igve Fjeldtvedt, daglig leder i Children At Risk Foundation:
Daglig leder er ansaft av sthftelsens styre.

(Noter for Children At Risk Foundation
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Note 6 Ansafte, godtgjørelser, Ian til ansafte my.
-

Lønnskostnadet bestâr av følgende poster

at

I fjor

1154749
179 786
105630
11 306
1 451 470

839365
130 354
82816
12 401
1 064 937

I

Lenn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre Jønnsrelaterte ytelser
Totalt

Gjennomsniftlig antall ârsverk 2,2. I tillegg er stiftelsen basert pa frivillig og ikke lønnet arbeidshjelp.

Godtgjerelser:
Det er utbetalt godtgjørelse til daglig leder med kr 548 396.
Det et ikke utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer.
Revisor:
Kostnadsført honorar UI revisor utgjer kr 32 500. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 33 125.
Obligatorisk tjonestepensjon.
Foretaket er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter by cm obligatorisk tjenestepensjon, og hat pensjonsordning
som tilfredsstiller kravene i loven.
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Note 7 Tomter, bygninger og annen fast eiendom
-

Tomter og bygninger gjelder fast eiendom I Brasil.
Tomter, bygninger
09 annen fast
elendom

Drlftslesøre,
inventar, verktoy,
kontorm.

Sum

Anskaffetseskost pr. 1/1
+ Tilgang
-Avgang

807 530
0
0

28 833
0
0

836 363
0
0

Anskaffelseskost pr. 31/12

807 530

28 833

836 363

Akk. av/nedskr. pr 1/1

0

28 833

28 833

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

0

28 833

28 833

Balanseført verdi pr 31/12

807 530

0

807 530

Prosentsats for ord.avskr

2%

20-33 %

Note 8 Bundne midler
-

Skattetrekkinnskudd utgjør pt 31.12.

at

kr 82 549 og utgjorde pr 31.12. I or kr 40 546.

Skyldig skaftetrekk 6. termin utgjør kr 41 857.
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