
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

RESULTATREGNSKAP
01.01-31.12

Driftsinntekter

Driftskostnader

Lønnskostnad
Planmessig endring i AFP-forpliktelsen
Ordinære avskrivninger
Konfliktkostnader
Andre drifiskostnader
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter
Annen finanskostnad
Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Årsresultat

172 881 312
6 990 946

26 452 249
22 354 876

193 677 645
422 357 028

5 249 043

3902231
467 766

3 434 465

8 683 508

Overføringer
OverfØrt til konfliktfond
Sum overføringer

56095 032
56 095 032

7566310
7566310

Note 2013 2012

Kontingentinntekter 367 699 610 343 509 935
Andre driftsinntekter 2 78579525 84 096 136
Sum driftsinntekter 446 279 135 427 606 071

3,4
4
7

5

10

171 219 900
10589 123
24 917 488

I 1 090
184 985 478
391 723 078

54 556 057

6 112 153
547 403

5 564 749

60 120 807

4 025 775

56 095 032

1117199

7 566 309



NORSK SYKEPLEIERFOREUND

EIENDELER
Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Informasjonssystem 7 27513876 19 979 221

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler
Netto pensjonsmidler
Andre finansielle anleggsmidler
Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Utestående fordringer medlemmer
Andre fordringer
Sum fordringer

Investeringer
Obligasjons- og pengemarkedsfond
Sum investeringer

Kontanter og bank

Sum omløpsmidler

51 277 387
51 277 387

193 864 001

270 019 448

BALANSE PR. 31.12 Note 2013 2012

Varige driftsmidler
Tomter og bygninger
Maskiner, inventar og utstyr
Sum varige driftsmidler

7 66743687 62131239
7 69978447 57973491

136 722 134 120 104 730

37081 100
3 889 800
2 500 000

43 470 900

183 554 851

78 746 605
0
0

78 746 605

242 982 615

8 851 380
5 437 974

14 289 354

180 203 522
180 203 522

97 562 214

292 055 090

535 037 705

11127
13 750
24 878

419
640
060

SUM EIENDELER 453 574 299



NORSK SYKEPLEIERFORBUND

BALANSE PR. 31.12
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Note 2013 2012

Opptjent egenkapital
Fondskapital
Sum opptjent egenkapital

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforp I ikielser
Bundne fonds- og legatmidler
Sum avsetninger for forpliktelser

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

9 366284614
366 284 614

4 7643930
8 1332163

8 976 093

45 998 445
4 007 856

12545 145
11 97225551

159 776 998

168 753 091

310189583
310189583

0
I 247 460
1 247 460

37 578 625
2 807 208

12 205 619
89 545 804

142 137 256

143 384 716

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 535 037 705 453 574 299

GarantIforplikleIser 390513 390513
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NORSK SVXEPLEIERFORBU?ID
Noter til årsregnskapet 2013

Note i - Generelt om regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapslovens regler for store selskap og i henhold til god
regnskapsskikk. Det omfatter alle forbundets aktiviteter inklusive fylker.

Enntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utfØrelsen.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifised
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifiseri som omløpsmidler.
Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er som
hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydenede etter fradrag for forventet tap. Avsetning
til tap er gjort på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg er det foretatt
er generell avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn.
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn,
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetning
om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjons
forpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antaLt
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i
beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid
hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjons
midler.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessigc
og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode
er utlignet.
Netto utsatt skattefordel balansefØres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Reklassifisering
Enkelte poster er reklassifisert for å sikre bedre sammenlignbarhet.



NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Noter til årsregnskapet 2013

Note 2- Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter består av følgende:

785 915
1563871

672 308
579 525

12 137
4 579

34 304
411

3 552
29110
84 096

091
963
107
413
863
699
136

Lønn inkl. pensjonspremie KLP 1208519 3641087

Annonseinntekter
Kurs- og konferanseinntekter
Forsikringsprovisjoner
Husleieinntekter
Sal gsi nntekter
Tilskudd *

2013 2012

9 526 226
630 640

37400566

28
Sum 78

Spesifikasjon av mottatte tilskudd
-Tilskudd stat 2 060 161 I 791 156
- Tilskudd SPEKTER 10 708 728 11 504 048
- Tilskudd KS/Oslo Kommune IS 233 141 IS 269 618
- øvrige tilskudd 670 278 545 877
Sum tilskudd 28 672 308 29 110 699

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

2013 2012
Lønnoghonorarer 123846451 118999018
Folketrygdavgift 21 212 209 20 405 286
Pensjonskostnader 16071 388 22680521
Andre ytelser 10 089 851 10 796 486
Sum 171 219900 172881 312

2013 2012
Antall ansatte 210 201
Faste 166 164
Politisk valgte 29 30
Engasjementer 6 2
Vikarer 9 5

General- Forbunds-
Ytelser til ledende personer sekretær styret

Samlede lån til ansatte utgjør kr. I 398 336. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene.



NORSK SYKEPLEJERFORBUND
Noter til årsregnskapet 2013

Note 4 - Pensjonskostnader I
Sikret pensjonsordning
Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til
tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle
foretakene som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som betegnes som en Multiemployer-pla

økonomiske forutsetninger:
Årlig avkastning
Di skonteri ngsrente
Årlig lØnnsvekst
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp

2013

Ordningen tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon, og alle faste ansatte omfattes av avtalen.

Note 5- Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av følgende: 2013 2012

Reisekostnader 40 067 164 39 112 780
Lokalkostnader 16444451 15 251 378
Kostnader varige driftsmiddel 15 016 973 IS 297 949
Medlemsrettede aktiviteter 17 729 045 13 576 961
Organisatoriske felleskostnader 27 857 534 34 875 870
Tap pUordringer 6501 871 5778795
øvrige driftskostnader 61 368 438 69 783 912
Sum 184985478 193677645

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2013 2012
Lovpålagt revisjon inkl, teknisk bistand med årsregnskap 365 625 379 875
Honorar knyttet til bistandsregnskap 349 706 0
Andre attestasjonstjenester 87 500 93 750
Skatterådgivning inkl, teknisk bistand med ligningspapirer 62500 17000
Sum godtgjørelse til revisor 865 331 490 625

2012
Estimene pensjonsforpliktelser pr. 3 1.12 602 459 248 476 440 152
Estimerte pensjonsmidler pr. 31 .12 433 298 890 392 41 I 715
Ikke resultatfn virkning av estimatavvik 162 461 035 87 437 554
Arbeidsgiveravgift -944 607 480 683
Netto pensonsforpliktelser/pensionsmidler -7 643 930 3 889 800

4,40 %
4,00 %
3,75 %.
3,50%

4,00 %
4,20 %
3,50 %
3,25 %
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Note 6 - Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 8 643 100.

INote 7 - Varige driftsmidler I

Anskaffelseskost Ol .0 I
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12

Akk. ord. avskrivninger
Balanseverdi 31.12

Ordinære avskrivninger

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 8 - Bundne fonds- og legatmidler

Posten består av følgende fondsmidler: 2013

Ingrid Wyllers stipend til studier i sykepleiens historie 202 542
013-fond for ansatte i NSF 1129 621
Sum I 332 163 I 247460

Note 9- Fondskapital
Konfliktfond Reservefond Sum

Saldo0l.Ol 107713306 202476277 310189583
Årets disponering 56 095 032 0 56 095 032
SaIdo3l.12 163808338 202476277 366284614

Note 10- Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2013 2012
Betalbar resultatskatt 3 857 856 2 697 208
Formuesskatt 150 000 I 10 000
For lite/mye avsatt skatt for tidligere år 17 919 - I 690 009
Sum skattekostnad 4025775 I 117 199

Maskiner,inv. Informasjons
Tomt Bygninger og utstyr systemer Sum

10 395 111 68 639 226 100 368 158 77 823 546 257 226 041
0 5899012 23351202 19819333 49069547
0 0 0 0

10395111 74538238 123719360 97642879 306295588

0 18 189662 53740913 70129003 142059578
10395111 56348576 69978447 27513876 164236010

0 1286564 11346246 12284678 24917488

SOår 3-lO år 4år
Lineær Lineær Lineær

2012

202 542
1044918
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Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad for skattepliktig virksomhet 13 778 057
Permanente forskjeller 0
Endring i midlertidige forskjeller 0
Årets skattegrunnlag 13 778 057

Del er ingen midlertidige forskjeller mellom skattemessige- og regnskapsmessige verdier.

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld
2013 2012

Forskuddsbetalt forsikringspremie 67968673 61 877 035
Annen kortsiktig gjeld 29 256 878 27 668 769
Sum kortsiktig gjeld 97 225 551 89 545 804



KONTANTSTRØMOPPSTILLING
NORSK SYKEPLEIERFORRUND

2013

56095 032
24917488
10588706
8419820

0

7 566
26452
9614

-17 874

2012

310
249
755
314

KontantstrØnunerfra operasjon elle aktiviteter
Å rsresultat
Avskrivninger
Endring i fordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i konsernfordringer (kortsiktig+langsiktig)
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

20838354 72318
120 859 399 105 246

7169592
219
811

KontantstrØmm erfra in vesteringsakliviteter
Oppgjør for salg av aksjer 0 14 597 000
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -49 069 547 -26 923 699
Endring i finansielle anleggsmidler -168 091 639 -74 528
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -217 161 186 -12 401 227

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -96 301 787 92 845 584
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 193 864 001 101 018 417
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 97 562 214 193 864 001



ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Virksomhetens art

Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er en landsomfattende fagorganisasjon for sykepleiere og
jordmodre med norsk autorisasjon.

I tillegg kan alle som er i ferd med å gjennomgå grunnutdanning i sykepleie ved norsk
utdanningsinstitusjon, og studenter med tilhørighet til Norge og som tar sykepleierutdanning i
utlandet, oppnå studentmedlemskap.

Ekstraordinært medlemskap gis sykepleiere og jordmødre med utdanning fra andre land for
den perioden de avventer og/eller kvalifiserer seg for norsk autorisasjon.

NSF er partipolitisk uavhengig.

NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring.

Samfunnspolitisk skal NSF

- påvirke samt unnsforholdene til beste for befolkningens helse
påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å forebygge
og løse betolkningens helseproblemer

- påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov
når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet

- fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på
flerkulturell forståelse og likeverd

- arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkeliggjores på alle
områder

Fagpolitisk skal NSF

- påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov
- utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov

for sykepleie
- tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse
- videreutvikle en høy etisk sykepleietaglig standard blant sykepleiere

Interessepolitisk skal NSF

- ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lonns- og
arbeidssosiale interesser.

NSFs hovedkontor er i Oslo, og det er etablert lokalt kontor i hvert fylke. NSF utgir
Tidsskriftet “Sykepleien”, som utkom med 14 nummer i 2013, og hadde et revisorbekreftet
opplag på 97446 eksemplarer i kontrollperioden 2. halvår 2012 og 1. halvår 2013.

Fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter forbundsstyrets oppfatning
ikke er forhold som tilsier noe annet.



Arbeidsmiljø og ansatte

Norsk Sykepleierforbund har internkontroll for helse- miljø og sikkerhet, basert på organisasjonens
risikovurderinger. Organisasjonen har et pågående prosjekt som innebærer en oppussing/oppgradering
på hovedkontoret og fylkeskontorene. Det tas sikte på å gjennomføre en revisjon av
internkontrollsystemet løpet av 2014.

NSF har et sentralt Arbeidsmiljøutvalg, med representanter fra fylkeskontorene og hovedkontoret.
Arbeidsmiljøutvalget behandlet 13 saker i 2013. NSF er inkluderende arbeidsliv (IA)-virksomhet med
egne mål. AKAN-avtale er inngått. AKAN-utvalg er etablert. Arbeidstiden i NSF er roykfri.

Det er avholdt regelmessige samarbeidsmoter med organisasjonene i NSF og informasjon, drøftinger
og forhandlinger er gjennomført.

NSF hadde ved utgangen av 2013 166 fast ansatte, 9 vikarer og 6 i engasjement. Totalt 166,7 årsverk.
Sykefraværet i 2013 var på 7,48 % av ordinær arbeidstid. Av dette utgjorde egenmeldt korttidsfravær
1,15 %, mens legemeldt fravær utgjorde 6,32 %. Dette er en oppgang i sykefraværet på 2,19
prosentpoeng fra 2012.

Det er ikke rapportert personskader i 2013.

NSF har en gjennomsnittsalder på 50,07 år blant de ansatte. Det er fokus på tiltak for å beholde
seniorer.

Likestilling

Kvinner utgjør 71 % og menn utgjør 29% av arbeidsstokken i NSF. Gjennomsnittslann for kvinner er
ca. kr 586 000,- og for menn ca. kr 682 000,-. Av 7 administrativt ansatte ledere er 3 kvinner, I
mellomleder og spesialiststillingskategorien er kvinneandelen ca. 50 %.

Alle stillinger med unntak av 3 renholdsstillinger ved fylkeskontorene er i all hovedsak opprettet som
100% stillinger. Deltidsstillinger er derfor i stor grad en konsekvens av delvis uførhet eller egne valg.

Innenfor sammenlignbare stillingsgrupper som administrative ledere, mellomledere/spesialister,
konsulenter/rådgivere og sekretærer/servicemedarbeidere har en likelonn.

Tariffavtalen og personalpolitiske retningslinjer benyttes som viktige virkemidler i arbeid for likestilling.
Likestillingstiltak vurderes og implementeres i forbindelse med rekruttering til organisasjonen og årlige
forhandlinger om lønnsplassering.

Det er i tillegg 29 politiske valgte på heltid i NSF.

Diskriminering

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og
livssyn. Norsk Sykepleierforbund arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål
innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lonns- og arbeidsvilkår,
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Miljorapportering

Norsk Sykepleierforbund i Tollbugata 22 er Miljøfyrtårnsertifisert. Organisasjonens drift er ikke av en slik
art at det forurenser det ytre miljø, bortsett fra en relativt høy reiseaktivitet med fly. Det er
videokonferanseutstyr tilgjengelig i alle NSFs avdelinger, og flere møter ønskes avviklet som
videokonferanser, med håp om redusert flyaktivitet som resultat.



Årsregnskapet

Etter Iorbundsstyrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av NSFs stilling ved
årsskiftet.

Fremtidig utvikling

Etter forbundsstyrets opplatning er organisasjonens finansielle stilling god.
Egenkapitalandelen er 68,5 %. NSF har ingen pantegjeld.

Resultatdisponering

Ärsresuctatet i Norsk Sykepleierforbund er disponert på følgende måte:

Overført til kontliktiond I 56 095 032
Overført til reservefond 0
Arsresultat I 56 095 032

Oslo, 18.06.2014
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Tel: 23119100 BDOAS
rax: 23 11 91 01 Munkedamsveien 45
www.bdo.no Postboks 1704 Vika

0121 Oslo

Til Forbundsstyret i Norsk SykepLeierforbund

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norsk SykepLeierforbund, som viser et overskudd på
kr56095032. Årsregnskapet består av baLanse per 31. desember 2013, resultatregnskap og
kontantstrømoppstiLling for regnskapsåret avsLuttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentLige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Forbundsstyrets ansvar for årsregnskapet

Forbundsstyret 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 finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen 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 risikovurdehng tar
revisor hensyn tiL den interne kontroLLen som er reLevant for forbundets 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 seLskapets 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 Norsk Sykepleierforbund
per 31. desember 2013, og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BD0 International Lfmited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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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 og forsLaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentosjon

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
over5ikttig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsoppLysninger i samsvar
med Lov og god bokfødngsskikk i Norge.

OsLo, 20. juni 2014

BDO AS

Terje ipedt
Statsadtorisert revisor

800 AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i 800 International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
nettverket 800, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.


