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Resultatregnskap for 2021
OSLO MUSIKKRÅD
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Note

2021

1
1
2
2

2 848 030
263 435
717 029
72 541
200 000
140 000
394 675

2 400 000
(263 435)
1 004 565
(249 079)
0
0
387 693

4 635 711

3 279 743

(2 460 534)
(26 650)
(300 000)
(1 751 514)

(2 176 136)
(19 551)
(87 000)
(827 127)

(4 538 699)

(3 109 815)

Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Utviklingsmidler UKM utdelt til lokallag
Annen driftskostnad

Driftsresultat
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Tilskudd fra Oslo Kommune
Avsetning, ubrukte midler - Oslo Kommune
Tilskudd fra Musikkens Studieforbund
Avsetning, ubrukte midler - Musikkens Studieforbund
Tilskudd fra Kulturtanken
Tilskudd fra UKM Norge
Andre inntekter

Sum driftskostnader
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3, 4, 6, 7
8
9

2020

97 012

169 929

Annen renteinntekt

2 505

9 647

Sum finansinntekter

2 505

9 647

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

(184)
(920)

(326)
(377)

(1 104)

(703)

Netto finans

1 402

8 944

Årsresultat

98 414

178 872

Overføringer
Annen egenkapital

98 414

178 872

Sum overføringer og disponeringer

98 414

178 872

Balanse pr. 31. desember 2021
OSLO MUSIKKRÅD
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Note

2021

2020

8

115 968

125 619

Sum varige driftsmidler

115 968

125 619

Sum anleggsmidler

115 968

125 619

683 850
5 555

6 519
52 134

689 404

58 653

3 522 871

2 928 067

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

3 522 871

2 928 067

Sum omløpsmidler

4 212 275

2 986 720

Sum eiendeler

4 328 243

3 112 340

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

10

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

11

Balanse pr. 31. desember 2021
OSLO MUSIKKRÅD
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Note

2021

2020

12

1 253 316

1 154 902

1 253 316

1 154 902

12

1 253 316

1 154 902

13

58 739
235 946
2 780 242

62 780
194 137
1 700 520

Sum kortsiktig gjeld

3 074 927

1 957 437

Sum gjeld

3 074 927

1 957 437

Sum egenkapital og gjeld

4 328 243

3 112 340

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sted: Oslo
Dato: 10.03.2022

Øystein Bø
Styrets leder

Gudrun Emilie Aagaard Goffeng
Nestleder

Andreas Fætten
Styremedlem

Gro Siri Ognøy Johansen
Styremedlem

Bodil Reinhardsen
Styremedlem

Magnus Tveten
Styremedlem

Veronica Seu Stokkmo
Daglig leder

Noter 2021
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Salgsinntekter
Inntektsføring av tilskudd foretas i perioden tildelingen er tiltenkt. Inntektsføring av salgsinntekter foretas på
salgstidspunkt.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.
Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til
AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført
etter fullført kontrakt metoden.
Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig da foreningen ikke har erverv til formål, og dermed er å regne som skattefri etter
skatteloven § 2-32 1. ledd.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Tilskudd fra Oslo Kommune
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Oslo Musikkråd har totalt fått utdelt kr 13 679 080 i offentlig tilskudd fra Oslo Kommune, hvorav kr 2 848 030 er
inntektsført i regnskapet.
Støtten som deles ut nettoføres og vises derfor ikke som inntekt i årsregnskapet.
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Tilskuddet er fordelt slik:
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Tilskudd til skolekor-, korps-, og orkestre (KKO-midler) - til utdeling
- Grunnstøtte
- Medlemsstøtte
- Aktivitetsstøtte
- Administrasjonsstøtte
- Amatørstøtte
Konsertstøtte - til utdeling
Stimuleringsmidler - til utdeling*
Prosjektmidler UKM
Administrasjon og drift
Sum tilskudd fra Oslo Kommune:
- hvorav inntektsført**:

Legally signed by
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3 017 000
2 340 050
310 000
210 000
202 030
2 000 000
3 000 000
1 200 000
1 400 000
13 679 080
2 848 030
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*: I motsetning til 2020 ble det ikke satt noen konkret prosent for administrasjonsandel for å administrere ordningen,
med bakgrunn i dette er administrasjonsandelen økt med kr 18 030, som var gjenværende i potten når dette ble
avklart med kommunen. Dermed er det inntektsført kr 78 030 av mottatt stimuleringsmidler. Øvrige midler deles ut.
**: Inntektsført av kommunale midler er fordelt som følger:
Prosjektmidler UKM
Administrasjon og drift
Administrasjon og tilrettelegging - stimuleringsmidler
Administrasjonsstøtte - KKO 2021
Administrasjonsstøtte - KKO 2020 (ikke inntektsført året før)
Stimuleringsmidler - tildelt UKM Oslo
Samlet:
Av balanseførte KKO-midler er det også inntektsført følgende:\
Avsatte ubrukte midler fra 2020 gjeldende UKM

1 200 000
1 400 000
78 030
10 000
10 000
150 000
2 848 030
263 435

Note 2 - Inntekter fra Musikkens Studieforbund
Oslo Musikkråd mottar støtte fra Musikkens Studieforbund som benyttes i voksenopplæringsarbeid. I 2021 utgjorde
dette kr 383 750 i administrasjonstilskudd og kr 333 279 i kurstilskudd.
Grunnet pandemien har det heller ikke vært mulig for foreningen i benytter alle tildelte midler, og det er avsetning
for ubrukte midler som overføres 2022. Dette fordeler seg slik:
Ubrukt administrasjonstilskudd fra 2020
Ubrukt kurstilskudd fra 2020
Ubrukt administrasjonstilskudd, overføres 2022
Ubrukt kursstilskudd, overføres 2022
Samlet:

156 808
92 271
- 65 799
- 110 739
72 541
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Note 3 - Lønnskostnader etc
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2021
2 687 727
422 498
215 323
(865 014)
2 460 534

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser / Refusjoner
Sum
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2020
2 353 785
345 529
166 490
(689 669)
2 176 135
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Mer om lønn
Refusjoner under (Andre ytelser / Refusjoner) gjelder i refusjon sykepenger og viderefakturering av lønnsutgifter til
sekretariatsfunksjoner for ansatte i Oslo Musikkråd hvor lønnskostnaden i sin helhet dekkes av andre
organisasjoner.

Note 4 - Antall årsverk
Selskapet har hatt 6 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 6 - Ytelser til ledende personer
Ytelser til daglig leder

Lønn
989 160

Pensjonsforpliktelse
74 187

Annen godtgjørelse
23 381

Mer om ytelser til daglig leder
Ytelsene er til to personer da daglig leder var i foreldrepermisjon og hadde vikar i løpet av året.
Mer om ytelser til ledende personer
Det er avsatt kr 40 000 i styrehonorar som er utbetalt i 2022

Note 7 - Obligatorisk tjenestepensjon
Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 8 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2021
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2021
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021
Akkumulerte avskr. 31.12.2021
Balanseført verdi pr. 31.12.2021
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan: Lineær

Driftsløsøre,
inventar o.l
151 156
16 999
0
168 155
(25 537)
(52 187)
115 968
(26 650)
5 - 8 år
12,5 - 20 %
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Note 9 - Revisjon
2021
37 500
4 500
42 000

Revisjon
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

2020
38 750
14 375
53 125

Mer om ytelser til revisjon
Beløpene inkluderer merverdiavgift
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Note 10 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2021.
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer

2021
683 850

2020
6 519

683 850

6 519

Note 11 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 116 021. Skyldig skattetrekk er
kr 116 021.

Note 12 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.2021
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021

Annen EK
1 154 902
98 414
1 253 316

Sum
1 154 902
98 414
1 253 316

Note 13 - Kortsiktig gjeld
I kortsiktig gjeld per 31.12.2021 inngår følgende støttemidler til utdeling:
Konsertstøtte - ikke tildelt:
Konsertstøtte - tildelt, ikke utbetalt:
Oppstartsstøtte:
Sum:

kr 1 076 500
kr 919 600
kr 182 437
kr 2 178 537

Det er også gjort avsetninger av ubrukte midler til bruk i 2022 jmf. note 1. Disse inngår som følger:
Administrasjonstilskudd fra Musikkens Studieforbund:
Kurstilskudd fra Musikkens Studieforbund:
Sum:

kr 65 799
kr 110 739
kr 176 538

Øvrige kr 425 167 består av skyldig feriepenger, påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld.

Fortsatt drift
Pandemien invirker i den forstand at mottatte midler ikke kan benyttes som tiltenkt og må overføres neste år. Når
restriksjonene i samfunnet opphører kan normal drift gjenopptas og midlene benyttes som tiltenkt. Utover dette er
forutsetningene for fortsatt drift til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.
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FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/ LEDELSESERKLÆRING
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Bekreftelse til årsoppgjøret i OSLO MUSIKKRÅD:
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Vi bekrefter herved etter beste evne og overbevisning at:
1. Foretakets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer og tjenester virksomheten
har levert til utenforstående i løpet av 2021.
2. Bokførte driftskostnader tilhører foretaket og uttrykker verdien av forbrukte varer og
tjenester mottatt fra utenforstående i løpet av 2021.
3. Foretaket har hjemmel til alle eiendeler i balansen, det er ingen pantsettelser av eller heftelser på foretakets
sbilageiendeler, med unntak av dem som fremgår av note i årsregnskapet.
4. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke til garantiforpliktelser,
sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover hva som fremgår av
årsoppgjøret.
5. Det har ikke skjedd viktige hendelser som ikke framkommer av årsoppgjøret – eksempelvis oppsigelse av lån,
kontraktsinngåelse, rettstvister med mulig økonomisk ansvar, leieavtaler av betydning, vesentlige valuta- eller
prisendringer, betydelige tap på fordringer etc. – etter 31. desember 2021.
6. Vi erkjenner vårt ansvar for regnskaps- og internkontrollrutiner som er utformet for å forhindre og avdekke
misligheter og feil.
7. Vi bekrefter at det er gitt tilstrekkelige opplysninger i årsregnskapet om eventuelle transaksjoner med
nærstående parter.
Vi har gjennomgått det offisielle regnskapet (årsregnskapet) som Gerhard & Sønn AS har bistått oss med å sette
opp, og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller fremstilt på annen måte.
Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som ikke fremgår av
årsregnskapet/årsberetningen som kan vurderes å true selskapets fortsatte drift eller eksistens.
Sted: Oslo
Dato: 10.03.2022
OSLO MUSIKKRÅD
____________________________________
Øystein Bø
Styrets leder

Revisjon Sør AS
Henrik Wergelandsgate 27
4612 Kristiansand
TLF 38 12 38 60

Til årsmøtet i
Oslo Musikkråd

www.revisjonsor.no
post@revisjonsor.no
Org. nr. 943 708 428 MVA
Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2021
Konklusjon
Vi har revidert Oslo Musikkråd sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 98 414. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2021, regnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember
2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at foreningen vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Revisors beretning 2021 for Oslo Musikkråd

___________________________________________________________________________
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Kristiansand, 10. mars 2022
Revisjon Sør AS

Hans Olav Homme
Statsautorisert revisor
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Til Revisjon Sør AS
Henrik Wergelandsgate 27
4612 KRISTIANSAND

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Oslo Musikkråd for året som
ble avsluttet den 31. desember 2021. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det
alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:
Regnskap
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at foreningens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at
regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med
disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er
korrigert eller omtalt.
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for
regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg dersom
det er aktuelt.
Skattemelding
Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i skattemeldingen med
vedlegg, er korrekte og fullstendige.
Opplysninger som er gitt
Vi har gitt revisor:
– tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
– tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
– ubegrenset tilgang til personer i foreningen som det etter revisors vurdering er nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra.
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Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi
er kjent med og som kan ha påvirket foreningen, og som involverer:
– ledelsen,
– ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
– andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av
regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til foreningens nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og
har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.
Foreningen har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller
heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Oslo, 10.03.2022

_____________________
Daglig leder
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Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som kan ha påvirket foreningens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere
ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.

