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Innkalling t il ordinær generalforsamling i Askim Kulturhus A/ 5

Tirsdag 18. mai 2021 kl. 15.00 på Askim Kulturhus
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Saksliste :

1. Godkjenning av innkallingen
5
x

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Valg av to personer til å undertegne protokollen samm en med ordstyrer

4. Årsberetning

5. Godkjenning av resultat regnskap og balanse

6. Underskuddet dekkes av annen egenkapital.

7. Revisjonsberetning

8. Fast settelse av honorar t il styret og revisor

9. Valg av styre

10. Valg av styreleder

11. Eventuelt valg av revisor .

Vel møtt !

Askim, 30. apr il 2021

Askim Kulturhus A/ S

Øyvind Woie (S)

Styreleder
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Askim Kulturhus AS
Org. Nr. 982 213 460

Årsberetning for 2020

1. Generelt om selskapet
Selskapet ble stiftet 30. mai 2000 og hadde sitt første arrangement 28. februar 2004. Selskapets
formål er eierskap og drift av anlegget, regionalt kulturhus i Askim. Selskapet har adresse i

Indre Østfold Kommune.
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Visjon og mål
«Liten scene - store øyeblikk» er visj onen for Askim kulturhus. Vi er et lite kulturhus med en
liten scene sammenlignet med store scener i inn- og ut land. Vart ma l er alegge til rette for store
øyeblikk for våre gjester og utøvere.
Vårt langsiktige mål er avare den store kulturformidleren til hele Indre Østfold. For å beholde
denne posisj onen kreves det også at vi til enhver tid er oppdatert på bygningsmessig og teknisk
utstyr, og at den særegne bygningen alltid er godt vedlikeholdt. Vi ønsker at Askim Kulturhus
skal være en god arbeidsplass, et godt sted å besøke og en stadig mer sentral møteplass for byen

og regionen .

2. Styret
Styret består av :
Styreleder : Øyvind Woie
Styremedlemmer: Margaret Aadalen, Cathrin Anfinnsen Tho n, Trond Eikas og Terj e Soim er.
Varamedlem: Catarina Patriksson Bråten 1. vara (møter på alle styremøter).

3. Drift
Styret har lagt vekt på at driften skal være i henhold til intensj onene i selskapets vedtekter og
strategi. Dette innebærer at det ikke bare er økonomiske hensyn som er retningsgivende når det
gjelder å frem legge et variert programtilbud.

2020 har vært et svært krevende år for Askim kulturhus. 10. mars ble forste arr angement avlyst
på grunn av pandemien . 12. mars 2020 stengte vi dørene. Flere av våre ansatte i kulturhuset og
hos våre samarbeidspartnere ble perm ittert.

Korona-pandemien har med fort store tap av billettinntekter og barinntekter med løpende faste
og variable kostnader. Sammenligningsgrunnlaget med fjoråret blir derfor ikke riktig.
Kulturhuset har fått dekket noe av tapet gjennom statlige støtteordninger.

I slutten av j uni trodde vi at situasj onen skulle bli bedre og inviterte til to arrangementer. Men
nedstengningen fort satte for vår del frem til 3. november og vi har hatt aktiv drift under
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gjeldende smittevernregler fra den datoen og ut året. Det har vært krevende tider for kulturhu set

::Jmed all usikkerheten rundt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Vi har merket at
det har satt sitt preg på publikum i form av svært lavt billettsalg.

Samtidig har vi fått mange tilbakemeldinger fra folk som har savnet tilbudet om kulturelle
opplevelser og arrangementer i regionen vår. Vi vil også nevne to høydepunkter; Riksteatrets
forestilling med «Peer Gynt» i november og «Harm&Hegseth» i desember som kjørte tre
forestillinger. Begge disse arrangementene ble gjennomført med fulle smittevernstiltak, vi
solgte fulle hus og fikk mange gode tilbakemeldinger.

I 2020 avholdt Askim Kulturhus 37 kulturforestillinger med 7376 betalende. I tillegg hadde vi i
2020 ca. 2000 besøkende på kurs og konferanser, seremonier, foredrag, selskaper og ulike typer
arr angement.
Totalt antall besøkende i 2020 var 9373, mot 32.205 i 2019. Tallene er ikke sammenlignbare på
grunn av pandemien.
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Styret bestreber seg på at Askim Kulturhus skal befeste sin rolle som den sentrale
kulturinstitusjonen i regionen.

Askim Kulturhus har avtaler om følgende tj enester:

D Avtale om regnskapsførsel via Holm og Nilsen AS.
D Avtale om renhold og vaktmestertj enester med Indre Østfold kommune.
D Avtale med Tangen Lyd og Lys AS som leverer alt teknisk tilleggsutstyr til Askim

kulturhus.
D Avtale med PSS Personal Service & Sikkerhet AS om vakthold på forestillinger etter

behov.
D Vi kj øper også markedsføringstj enester hos Dalsgren Designbyrå, Askim.

Alle avtaler revideres j evnlig.

Frivillige
Vi har fem frivillige pensj onister som arbeider på Askim kulturhus fast. Det er mer og mer
slitasj e på huset og de frivilliges løpende vedlikehold gjennom hele året sparer oss for
betydelige kostnader. Arbeidsinnsatsen til de frivillige er beregnet til ca.1100 timer i et
normalår. I tillegg har vi flere frivillige som bidrar som brannvakter og med billettkontroll.

4. Økonomi
Selskapets driftsresultat viser et underskudd på kr. 52.264-. I 2019 var det et underskudd på kr.
5.340,-. I 2018 var det et overskudd på kr. 1.859.040,- hvor av kr . 1.490.528,- var en
regnskapsmessig gevinst for Askim Kulturhus i forbindelse med overføringen av eiendommen
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til Askim Kommune. Styret foreslår at underskuddet for 2020 dekkes av egenkapitalen. Styret
mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat, men det er ikke sammenlignbart pga annerledesåret med Covid 19. Budsj ett for
202 1 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, men pga den store usikkerheten med
pandemien Covid 19 som har vart fra mars 2020 og fortsatt er like pågående har vi valgt a
bruke budsjettet for 2020 som gjeldene måltall.

5. Helse, miljø og sikkerhet
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet mer enn hva som er vanlig i bransj en. Det har i
2019 ikke forekommet ulykker.
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6. Organisasjon
Mette Killingmoe er selskapets daglige leder i 10 0 % stilling.
Esther Hoel er ansatt i 40 % fast st illing som ansvar lig for bard riften. Hun innehar også
skjenkebevillingen. Camilla Ekeli er innleid på t imebasis fra Indre Østfold kommune,
stedsutvikling og frivillighet.

7. Likestilling
Selskapet har som formal a vaere en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner
og menn. Det forekommer ikke forskj ellsbehandling grunnet kjønn.

8. Videre drift
Askim Kulturhus er hovedscenen i Indre Østfold kommune og vår region. De senere årene har
vi gjennom økt markedsføring med profesjonell bistand løftet profileringen av Askim
Kulturhus gjennom direkteutsendelse av program, våre nettsider og høy aktivitet og
merkevarebygging i sosiale medier.
Vi ser en økende interesse for kulturhuset som arena for livets store fester; konfirmasjon,
navnefest, selskapslokale, og som lokasj on for konferanser, kick-off m.m. for næringsliv og
bedrifter i Indre Østfold kommune. Vi har blant annet rustet opp vårt flotte møterom i andre
etasj e.
Askim kulturhus er også en svart viktig arena for det lokale kulturlivet. Vi opererer med en
differensiert prisliste som gjør det billigere for amatorer aleie seg inn hos oss. Det er viktig at
vi som kommunens kulturhus har økonomisk stabilitet gjennom sikre overføringer til å kunne
gi slike bidrag. Det skaper et kvalitetsrom for lokale kulturaktører og en scene for talenter som
er på vei opp og frem.
I dag er Askim Kulturhus organisert som et aksjeselskap. En styrke med denne eierskapsformen
er kulturhusets uavhengige posisj on. Vår erfaring er at det gir rom for en friere kunstnerisk
programmering med stor variasj on og bredde som kan balansere mellom det kommersielle og
det mer ideelle behovet.
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Eierskapsformen stiller også forventninger til daglig leder og kulturhusets styre om at selskapet
skal styres mot en sunn økonomi som gir selskapet et handlingsrom. I tillegg tror vi det er
lettere å innhente den styrekompetansen og kunnskapen et kulturhus som vårt må ha.

Indre Østfold kommune er vår største eier og eier også Askim kulturhus. Vi er takknemlige for
at kommunen tar sitt eierskap på alvor og ser nødvendigheten av asikre trygge offentlige
overføringer. Dette har vi spesielt merket etter at Viken fylkeskommune varslet kutt i den
økonomiske driftstøtten. Kuttet kom uten forvarsel og utgjør et økonomisk tap på om lag
360.000 kroner årlig. Indre Østfold kommune var raskt på plass og bidrog i dialogen med
fylkeskommunen og støttet våre henvendelser til fy lket. Vi ser med spenning frem til videre
samarbeid med kommunen om kulturprosj ekter som kan kompensere for inntektstapet. Under
koronapandemien har eierskapsformen utløst flere tilskudd fra ulike statlige
kompensasjonsordninger.
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Askim Kulturhus er medlem av Norske Kulturhus, der daglig leder Mette Killingmoe er
styremedlem.

Etter styrets oppfatning er det grunnlag for fortsatt drift basert på dagens strategi og
ambisj oner.

)
Askim, 3. mars 2021

Hara,Kart@-
Margaret L. Aadalen ./., -- iju

I ·7 ·I  .,,
h / e LeJ a Patrfksson Bratk--.-

/\ SKI M
K U LT U RHU S

P. M. Rawdes gate 6, 1811 Askim • 69 68 10 04 • post@askimk ulturhus.no
www.askim-kulturhus.no • www.facebook.com/askimkulturhus



Årsregnskap 2020
for

Askim Kulturhus AS

Foretaksnr. 982213460



Askim Kulturhus AS

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 2 710 936 8 750 049
Annen driftsinntekt 1 2 857 565 2 778 490
Sum driftsinntekter 5 568 501 11 528 539

Driftskostnader
Varekostnad 1 981 396 6 342 695
Lønnskostnad 2 1 556 980 1 922 094
Avskrivning på varige driftsmidler 3 456 655 446 176
Annen driftskostnad 2 1 666 663 2 872 521
Sum driftskostnader 5 661 693 11 583 487

DRIFTSRESULTAT (93 192) (54 948)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 41 128 51 067
Sum finansinntekter 41 128 51 067

Finanskostnader
Annen rentekostnad 199 1 459
Sum finanskostnader 199 1 459

NETTO FINANSPOSTER 40 928 49 608

ORDINÆ RT RES. FØR SKATT EKOSTNAD (52 264) (5 340)

ORDINÆ RT RESULTAT (52 264) (5 340)

ÅRSRESULTAT (52 264) (5 340)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital (52 264) (5 340)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (52 264) (5 340)

Arsregnskap for Askim Kulturhus AS Organisasjonsnr. 982213460



Askim Kulturhus AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 778 575 1 192 741
Sum varige driftsmidler 778 575 1 192 741

SUM ANLEGGSMIDLER 778 575 1 192 741

OMLØPSMIDLER
Varer 59 167 108 847
Fordringer
Kundefordringer 50 483 130 258
Andre kortsiktige fordringer 78 045 312 221
Sum fordringer 128 528 442 479
Investeringer
Andre f inansielle instrumenter 2 527 2 527
Sum investeringer 2 527 2 527
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 864 985 6 124 841
SUM OMLØPSMIDLER 5 055 207 6 678 694
SUM EIENDELER 5 833 782 7 871 435

Ars regn skap for Askim Kulturhus AS Organisasjonsnr. 982213460



Askim Kulturhus AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Salgsinntekter
Inntekt resultatføres når den er opptj ent. Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på
transaksjonstidspunktet. Inntekt fra tilskudd resultatføres i den perioden da aktiviteten som inntektene er
forutsatt a finansiere er utført.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller t il betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret , samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert t il
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke avaere
av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være
til stede.

Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I t illegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for adekke antatt tap.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til
betaling i neste regnskapsår i t illegg til endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med
skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen
er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Utsatt skattefordel
er ikke balanseført ihht unntaksreglene for små foretak.

Noter for Askim Kulturhus AS Organis asjonsnr. 982213460



Askim Kulturhus AS

Noter 2020

Note 1 -  Annen driftsinntekt
Offentlig tilskudd fra Indre Østfold Kommune kr.2.000.000,-, Skiptvet Kommune kr.60.000,- og Viken
Fylkeskommune kr.361.000,- utgjør totalt kr. 2 421 000.

Tilskudd mottatt fra kompensasjonsordninger vedrørende Covid 19 ugjor kr. 304 865

Note 2  -  Lønnskostnad

Selskapet har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Spesifikasjon av lønnskostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser

Totalt

l ar
1 213 731

182 705
133 241
27 302

1 556 980

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder
Styremedlemmer
Revisj onshonorar, som består av:

Revisjon
Samlet honorar til revisor

Selskapet har tj enestepensjon i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)

I fjor

1 502 386
231 759
119 069
68 881

1 922 094

764.640
171 000

63 574
63 574

Note 3  -  Bygninger, Driftsløsøre
Driftsløsøre,

inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
Anskaffelseskost pr. 31112

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
Akk. avlnedskr. pr. 31/12

Balanseført verdi pr 31112

Prosentsats for ord. avskr.

7 280 204
42 489

7 322 693

6 087 464
456 655

6 544 118

778 575

10 - 50

Noter for Askim Kulturhus AS Organisasjonsnr. 982213460



Askim Kulturhus AS

Noter 2020

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spes ifi kasj on av årets skatt egrunnlag :

Resultat før skattekostnader
Permanente og andre forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Anvendt skattemessig framførbart underskudd

Skattepliktig inntekt

Midlert idige forskjeller og utsatt skatt

+ Driftsmidler inkl. goodwill
+ Gevinst- og tapskonto
- Fremførbart skattemessig underskudd

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel

Ikke balanseført utsatt ska ttefordel, 22%

2020

-52 264
17 085

1 300 648
1 265 470

0

2020 2019

-458 374 -310 957
4 612 924 5 766 155

16 540 080 17 805 550

12 385 530 12 350 352

2 724 816 2 747 077

Note 5  -  Selskapskapital

Selskapet har 124 152 aksjer pålydende kr 25 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 3 103 800.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapet største aksjonærer er:

Indre Østfold Kommune
Peca Eiendom AS
Glava A/S
Skiptvet Kommune
Askim & Spydeberg Sparebank
Øvrige

Sum:

113 912 aksjer.
5 200 aksjer.
2 000 aksjer.
1 000 aksjer.
1 000 aksjer.
1 040 aksjer.

124 152 aksjer.

91,8%
4,2%
1,6%
0,8%
0,8%
0,8%

100%

Noter for Askim Kulturhus AS Organisasjonsnr. 982213460



Askim Kulturhus AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 5 3 103 800 3 103 800
Sum innskutt egenkapital 3 103 800 3 103 800

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 524 099 576 363
Sum opptjent egenkapital 524 099 576 363
SUM EGENKAPITAL 3 627 899 3 680 163

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 367 739 1 144 407
Skyldig offentlige avgifter 190 972 305 372
Annen kortsiktig gjeld 1 647 172 2 741 493
SUM KORTSIKTIG GJELD 2 205 883 4 191 272
SUM GJELD 2 205 883 4 191 272
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 833 782 7 871 435

Askim, 3. mars 2021

g
nd Woie
ets leder
,,.- ·--·- ·,_----\ /

.. a l
Tron d Eika as
Styremedlem

'fie±d$dace.
argJ ret Aadalen

Styremedlem

s .
Terje SohmerY-
Styremedlem

!Arsregnskap for Askim Kulturhus AS Organisasjonsnr. 982213460
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Til generalforsamlingen i Askim Kultur hus AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisj onen av årsregnskap et

Konklu sj on

Vi har revidert Askim Kultur hus AS' årsregnskap som b estår av balanse per 3 1. desember 2 0 2 0 ,

resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet , herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper .

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.desember 2 0 2 0 , og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag f or konklu sj onen

Vi har gjennomført revisj onen i samsvar med lov, forskrift og god revisj onsskikk i Norge, herunder de
internasj onale revisj onsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikt er i henhold til disse st andardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikt er ved revisjon av
årsregnskapet . Vi er uavhengige av selskapet slik det kr eves i lov og forskrift , og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisj onsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusj on .

Ovrig inf orma sj on

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasj on. Øvrig informasj on omfatter informasj on i årsrapport en
bort sett fra årsregnskapet og den tilhørende revisj onsberetningen .

Vår uttalelse om revisj onen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasj on, og vi attesterer ikke den
øvrige informasj onen .

I forbindelse med revisj onen av årsregnskapet er det vår oppgave a lese øvrig informasj on med det
formal a vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasj on og
årsregnskapet , kunnskap vi har opparbeidet oss under revisj onen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasj on .

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pl agt a rapportere det . Vi har ingent ing a rapport ere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvarf or årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for a utarb eide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter , herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig
for a kunn e utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

PricewaterhouseCoop ers AS, Ostfold N aering spark, Vangsveien 1o, Postboks 1036, N O-1803 Askim
T: 02316, 0rg. n0.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorf orening og autorisert regnskapsf ørerselskap



Uavhengig revisors beretning - Askim Kulturhus AS
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 virksomheten vil bli avviklet .

Revisors opp9aver og p lkt er ved revisj onen av arsre gns kapet

Vårt mål med revisj onen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasj on, 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 revisj on utført i samsvar med lov, forskrift og god revisj onsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasj on som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasj on blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet .

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

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusj on om registrering og dokume ntasj on

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasj onsoppdrag (ISAE) 3 0 0 0

«Attestasj onsoppdrag som ikke er revisj on eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon », mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasj on av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Askim, 3. mars 2 0 2 1

Pri cew aterh ouse Coopers AS

Dag Olav Haugen
Statsautorisert revisor
( elektronisk signert )
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