
BLØDERFONDET - STYRETS ÅRSRAPPORT 2019  
 

Stiftelsens formål er å arbeide til beste for blødere og deres familier, primært i Norge. Stiftelsen kan yte finansiell støtte 

til forskning knyttet til blødersykdom, bedring av behandlings- og omsorgstilbud for blødere, kompetanseheving for 

helsepersonell som arbeider med blødersykdommer, velferdstiltak for blødere og FBIN (Foreningen for blødere i 

Norge), og støtte til enkeltpersoner/familier i forbindelse med arrangement i regi av FBIN. 

 

Styrets medlemmer i 2019:   Jan Egil Røe  styrets leder 

Karl Erik Bernt  styrets nestleder 

Svein Erik Sørlie  styremedlem 

Anders Glomstein styremedlem 

Trond Langvik  styremedlem 

Marianne Mosling varamedlem 

 

Bløderfondet har i 2019 avholdt 4 styremøter og behandlet 26 saker.  

 

I 2019 har styret fortsatt arbeidet med tilpasninger som er nødvendig for fondet i forhold til utkast til ny Stiftelseslov. 

Dette omfatter lovpålagte krav til et styre i en stiftelse, og hva innebærer kravet om forsvarlig forvaltning av stiftelsens 

midler og kapital.  

 

Bløderfondets avkastning har tradisjonelt vært bundet opp mot rente på bankinnskudd og utleie av 2 leiligheter. Styret 

har tidligere besluttet at utleie av eiendom ikke lenger er ønskelig, og at fondets leiligheter skal selges når dagens 

leietaker sier opp leieavtalen. I 2018 ble 1 leilighet solgt på det åpne markedet via megler og salgssummen ble overført 

til fondets midler.   

Dagens styre har hatt et ønske om å se på mulighet for å kunne sikre fondet en bedre og forsvarlig økonomisk 

avkastning i andre aktivaklasser enn bankinnskudd og utleie av eiendom, men fortsatt med lav risiko. Styret inngikk 

høsten 2017 en avtale med Formuesforvaltning om bistand til utarbeidelse av en kapitalforvaltningsplan for midlene i 

fondet. Formuesforvaltning er en uavhengig formuesforvalter som også innehar kompetanse på forvaltning av midler 

for stiftelser og ideelle organisasjoner.  

 

I 2018 ønsket styret å få en uttalelse fra Stiftelsestilsynet om hvilke rammer Bløderfondet har for utdeling av midler 

etter vedtektene, og hvilke rammer gjelder for kapitalplasseringer. Styret mottok svar høsten 2018. Dette medførte at 

styret kan beslutte utdeling av midler basert på tidligere års opparbeidet avkastning, samt at styret kan beslutte at 

fondets midler kan plasseres i aktivaklasser fra rentefond/obligasjoner til aksjefond.  

Basert på vedtektskravet og styrets ønske om lav risiko for plassering av fondets midler, og mulighet for plassering av 

midler i ulike aktivaklasser, utarbeidet Formuesforvaltning et forslag til kapitalforvaltningsplan. Styret godkjente planen 

i 2017, og plassering av kapital i de nye aktivaklassene ble implementert i løpet av 2019. 

Den langsiktige plasseringen i markedsbaserte verdipapirer ga i 2019 en positiv verdiendring på kr 887 945 (se note 7). 

En verdiendringen av langsiktige plasseringer fremkommer i regnskapet som en endring av balansen (verdier i fondet) 

inntil plasseringen blir solgt og avkastning realisert.   

 

Bløderfondet har i 2019 delt ut i alt kr 401 662 etter søknad. Midlene har gått til kongressdeltagelse på Nordic 

Hemophilia Day for fysioterapeuter ved OUS, kongressdeltagelse på ISTH for bløderlege ved OUS og som støtte til et 

flerårig prosjekt ved Senter for sjeldne diagnoser. Dette prosjektet sikrer at de kan øremerke en 50% 

studiesykepleierstilling til bløderforskning. Det vises for øvrig til note 6 i årsregnskapet.  

I tillegg har styret i 2019 stilt seg positive til å bidra med midler på inntil kr 119 000 til et forskningsprosjekt relatert til 

bløderbehandling i regi av OUS. 

 

Årets underskudd på kr. 377 035,- dekkes inn av annen opptjent egenkapital. 

 

Stiftelsen har ingen ansatte. 

 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Bløderfondets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

Regnskapet er dermed avgitt under forutsetning om fortsatt drift. 

 

Oslo, den 28.april 2020 

 

 

  

Jan Egil Røe 

Styrets leder 

Karl Erik Bernt 

Styrets nestleder  

Svein Erik Sørlie 

Styremedlem 

 

 

 

  

Anders Glomstein 

Styremedlem 

Trond Langvik 

Styremedlem 

 

 



Årsregnskap 2019
Bløderfondet



Resultatregnskap
Bløderfondet

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Leieinntekter 132 000 139 500
Annen driftsinntekt 2 0 3 689 577
Sum driftsinntekter 132 000 3 829 077

Lønnskostnad 3 12 000 0
Annen driftskostnad 3, 6 732 799 729 927
Sum driftskostnader 744 799 729 927

Driftsresultat -612 799 3 099 150

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 18 528 19 926
Annen finansinntekt 7, 9 139 662 37 860
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 7, 9 -79 832 79 832
Annen finanskostnad 7, 9 2 258 0
Resultat av finansposter 235 765 -22 046

Ordinært resultat før skattekostnad -377 035 3 077 104

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

Årsresultat -377 035 3 077 104

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -377 035 3 077 104
Sum overføringer 8 -377 035 3 077 104

Bløderfondet Side 2



Balanse
Bløderfondet

Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidlerVarige driftsmidlerVarige driftsmidlerVarige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2, 4 16 300 16 300
Sum varige driftsmidler 16 300 16 300

Sum anleggsmidler 16 300 16 300

Omløpsmidler

FordringerFordringerFordringerFordringer
Andre kortsiktige fordringer 0 9 409
Sum fordringer 0 9 409

InvesteringerInvesteringerInvesteringerInvesteringer
Markedsbaserte aksjer 7, 9 2 390 473 0
Markedsbaserte obligasjoner 7, 9 11 661 020 12 010 040
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 7, 9 887 054 0
Sum investeringer 14 938 547 12 010 040

Bankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 968 318 4 258 145
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 968 318 4 258 145

Sum omløpsmidler 15 906 865 16 277 594

Sum eiendeler 15 923 165 16 293 894

Bløderfondet Side 3



Balanse
Bløderfondet

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital

Innskutt egenkapitalInnskutt egenkapitalInnskutt egenkapitalInnskutt egenkapital
Grunnkapital 8 445 000 445 000
Sum innskutt egenkapital 445 000 445 000

Opptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 15 425 170 15 802 204
Sum opptjent egenkapital 15 425 170 15 802 204

Sum egenkapital 15 870 170 16 247 204

Gjeld

Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 745 4 117
Annen kortsiktig gjeld 52 250 42 572
Sum kortsiktig gjeld 52 995 46 689

Sum gjeld 52 995 46 689

Sum egenkapital og gjeld 15 923 165 16 293 894

Hosle, __________________
Styret i Bløderfondet

Jan Egil Røe
styreleder

Karl Erik Bernt
nestleder

Svein Erik Sørlie
styremedlem

Anders Glomstein
styremedlem

Trond Langvik
styremedlem

Bløderfondet Side 4



Note 1 Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede 
utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid 
("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives 
ikke. 

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt 
kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for 
verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis 
balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det 
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. 
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for 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.

Note 2 Andre driftsinntekter

Leilighet i Tokerudberget 9 ble solgt for 3 800 000 kr i 2018. Fratrukket omkostninger er 3 689 577 kr 
overført til Bløderfondet. Stiftelsen eier fortsatt leilighet i Vestlisvingen 21.



Note 3 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er utbetalt styrehonorar på 12 000 kr i 2019 fordelt på 2 000 kr per styremedlem.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP
Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør 26 250 kr inkl. mva.

Lovpålagt revisjon 16 375
Teknisk utarbeidelse av årsregnskap 8 125
Annen bistand 1 750
Sum honorar til revisor 26 250

Note 4 Varige driftsmidler

Tomter, 
bygninger o.a. 

fast eiendom

Totalt

Anskaffelseskost 01.01 16 300 16 300
Tilgang 0 0
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12 16 300 16 300
Akk. av-/nedskrivninger 31.12 0 0
Balanseført verdi 31.12 16 300 16 300

Årets avskrivninger 0 0

Avskrivningsplan Avskrives ikke
Økonomisk levetid 0 år

 Note 5 Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at kostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat 
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i 
netto utsatt skatt. 

Årets skattekostnad 2019 2018

Resultatført skatt på ordinært resultat
Betalbar skatt 0 0
Endring  i utsatt skatt 0 0
Skattekostnad ordinært resultat 0 0

Leieinntektene er i 2019 lavere enn 140 000 kr og fondet er dermed ikke skattepliktig for 
utleievirksomheten etter skatteloven § 2-32.



Note 6 Utdelte midler

Bløderfondet har i 2019 utdelt midler til:

Kongressdeltakelse på ISTH 25 000
Nordic Hemophilia Days 6 662
Gave til Oslo Universitetssykehus 370 000
Sum utdelte midler 401 662

Note 7 Markedsbaserte verdipapirer

Fond/verdipapirer Anskaffelseskost Periodens 
verdiendring

Virkelig verdi Bokført verdi

Norwegian Bonds Short Duration A NOK 1 751 810 41 202 1 793 012 1 751 810

Nordic Bonds A NOK 4 387 646 166 908 4 554 554 4 387 646

Nordic High Yield A NOK 481 282 38 704 519 986 481 282

Global Bonds A NOK 3 620 333 180 932 3 801 265 3 620 333

Global High Yield A NOK 415 658 25 778 441 436 415 658

Nordic Equities A NOK 820 314 121 707 942 021 820 314

Global Equities A NOK 1 570 159 259 096 1 829 255 1 570 159

Multistrategy Hedge A NOK 1 004 290 33 079 1 037 369 1 004 290

Real Estate 2019 A NOK 57 054 0 57 054 57 054

Real Estate Core + C NOK 830 000 20 539 850 539 830 000

Sum 14 938 546 887 945 15 826 491 14 938 545

Markedsbaserte verdipapirer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi jf. NRS 8 God 
regnskapsskikk for små foretak.

Note 8 Egenkapital

Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital
 
Per 01.01. 445 000 15 802 204 16 247 204
Årets resultat -377 035 -377 035
Per 31.12. 445 000 15 425 170 15 870 170

Note 9 Hendelser etter balansedagen

Finansporteføljen har i 2020, frem til 23.04.2020, hatt en avkastning på -329 896 kr (-2,00 %). Realisert 
gevinst i perioden utgjør 3 741 kr. Det er ikke realisert noe tap, da investeringen er langsiktig. Fondet har 
en solid egenkapital og god likviditet. Styret vurderer derfor at det ikke er fare for fortsatt drift.



Resultatregnskap
Bløderfondet

2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Leieinntekter -132 000 -139 500
3602 Leie - Vestlisvingen 21 -132 000 -114 000
3603 Leie - Tokerudberget 9 0 -25 500

Annen driftsinntekt 0 -3 689 577
3805 Gevist ved salg av bolig 0 -3 689 577

Sum driftsinntekter -132 000 -3 829 077

Lønnskostnad 12 000 0
5330 Styrehonorarer 12 000 0

Annen driftskostnad 732 799 729 927
6312 Fellesutg Vestlisvingen 21 47 009 46 044
6313 Fellesutg Tokerudberget 9 0 28 024
6700 Revisjosshonorar 16 375 13 250
6701 Honorar revisor annen bistand 9 875 12 188
6705 Regnskapshonorar 25 150 21 895
6725 Honorar for juridisj bistand 0 25 188
6790 Andre honorar 221 188 182 490
6900 Telefon, porto m.v. 357 0
7140 Reisekostnader 2 531 0
7406 Kontingent 5 360 5 360
7420 Gave/støtte 401 662 385 752
7424 Støtte ifbm sommerleir 0 8 021
7740 Øredifferanse 1 0
7770 Bank og kortbegyr 3 292 1 715

Sum driftskostnader 744 799 729 927

Driftsresultat 612 799 -3 099 150

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt -18 528 -19 926
8051 Renteinntekt -18 528 -19 926

Annen finansinntekt -139 662 -37 860
8070 Annen finansinntekt -66 379 -37 562
8078 Gevinst ved salg av aksjer/obligasjoner -73 284 -298

Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler -79 832 79 832
8180 Urealisert tap aksjer/obligasjoner -79 832 79 832

Annen finanskostnad 2 258 0
8178 Tap ved realisasjon av andeler 2 258 0

Bløderfondet Side 1



Resultatregnskap
Bløderfondet

2019 2018
Resultat av finansposter -235 765 22 046

Ordinært resultat før skattekostnad 377 035 -3 077 104

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
8300 Betalbare skatter 0 0
8309 Betalbar korreksjonsskatt 0 0
8320 Endring utsatt skatt 0 0

Årsresultat 377 035 -3 077 104

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -377 035 3 077 104
8960 Avsatt til annen egenkapital -377 035 3 077 104

Sum overføringer -377 035 3 077 104

Bløderfondet Side 2



Balanse
Bløderfondet

2019 2018

Eiendeler

Varige driftsmidlerVarige driftsmidlerVarige driftsmidlerVarige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 16 300 16 300
1170 Boliger 16 300 16 300

Sum varige driftsmidler 16 300 16 300

Sum anleggsmidler 16 300 16 300

FordringerFordringerFordringerFordringer
Andre kortsiktige fordringer 0 9 409
1760 Påløpt renteinntekt 0 9 409

Sum fordringer 0 9 409

InvesteringerInvesteringerInvesteringerInvesteringer
Markedsbaserte aksjer 2 390 473 0
1361 Aksjer Norge/Norden 820 314 0
1362 Aksjer utland 1 570 159 0

Markedsbaserte obligasjoner 11 661 020 12 010 040
1358 Verdipapirfondsandeler 1 751 810 4 939 872
1359 Obligasjoner Norge 4 868 929 3 900 000
1360 Obligasjoner Utland 4 035 991 3 250 000
1363 Hedgefond 1 004 290 0
1365 Urealisert nedskrivning obligasjoner 0 -79 832

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 887 054 0
1364 Eiendom 887 054 0

Sum investeringer 14 938 547 12 010 040

Bankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 968 318 4 258 145
1930 Bank 6230 05 74977 146 197 332 951
1931 Bank 3030 32 18269 342 252 528 559
1932 Bank 3030 32 18285 (feriefond) 445 000 445 000
1940 Formuesforvaltning 34 869 2 951 634

Sum bankinnskudd, kontanter o.l 968 318 4 258 145

Sum omløpsmidler 15 906 865 16 277 594

Sum eiendeler 15 923 165 16 293 894

Bløderfondet Side 1



Balanse
Bløderfondet

2019 2018

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapitalInnskutt egenkapitalInnskutt egenkapitalInnskutt egenkapital
Grunnkapital -445 000 -445 000
2000 Grunnkapital -445 000 -445 000

Sum innskutt egenkapital -445 000 -445 000

Opptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapital
Annen egenkapital -15 425 170 -15 802 204
2050 Annen egenkapital -15 425 170 -15 802 204

Sum opptjent egenkapital -15 425 170 -15 802 204

Sum egenkapital -15 870 170 -16 247 204

Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -745 -4 117
2410 Leverandørgjeld -745 -4 117

Annen kortsiktig gjeld -52 250 -42 572
2960 Påløpt kostnad -52 250 -42 572

Sum kortsiktig gjeld -52 995 -46 689

Sum gjeld -52 995 -46 689

Sum egenkapital og gjeld -15 923 165 -16 293 894

Bløderfondet Side 2



Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte konto.
Utbetalinger under grensen for opplysningsplikt skal også medtas.

Lønns- og pensjonskostnader 2019

Navn

Forretningsadresse

Postnr./-sted

Ekstern regnskapsfører

Navn

Forretningsadresse

Organisasjonsnr.

Fødselsnr.

Regnskapsførers 
organisasjonsnummer

Postnr.-/sted

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har lønnsopplysningspliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter
forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner

 
Hensikten med dette skjemaet er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte
utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2019". De samlede kostnadsførte og
registrerte lønnsopplysningspliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode.

Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste
skjemaet.

De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret.

Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme
gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor.

Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon.

Kolonne 2/3:

Kolonne 4:

Kolonne 5 og 6:

Kolonne 7:

Kolonne 8:

Merknader til utfylling av skjemaets side 2:

Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig
at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje.

Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle
resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje.

Sum kolonne 7 skal stemme med summen av alle beløp innrapportert under inntektsbeskrivelser som fremgår av rapporten

Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte innrapporteringspliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig,
spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med "Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse" fratrukket "Sum avgiftsgrunnlag
refusjon", som fremgår av rapporten "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2019".

RF-1022B

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1022

Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet elektronisk. Offentlige etater og skattefrie institusjoner
skal levere skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai 2020.

For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns- og pensjonskostnader",
RF-1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene, jf. lov om  Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til 
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

Bløderfondet 971 525 878

att AKB Regnskap AS

0160 OSLO

AKB REGNSKAP AS 989 182 668

Fridtjof Nansens plass 9 0160 OSLO

Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft.

"A07 Avstemmingsinformasjon for år 2019 ". Beløpet skal i tillegg inneholde utbetalte beløp som er under grensen for lønnsopplysningsplikt
og som ikke er innrapportert.



1 2 3

Konto navnnummer

4
Samlede kostnadsførte

og registrerte 
lønnsopplysningspliktige

ytelser forløpne år
 år, som er utbetalt i sist

førte lønninger mv tidligere
Tillegg for kostnads- 

5 6
Fradrag forpåløpte, ikke

forfalte lønninger mv. i sist
forløpne år som ikke er

innrapportert. (kol. 4 + 5 ÷ 6)
ytelser

opplysningspliktige 
Samlede 

7 8
Arbeidsgiver-
avgiftspliktige

 ytelser

Skjema nr.
Lønns- og pensjonskostnader 2019

Konto

100

Sum110

Samlet beløp som er kreditert
«konto for naturalytelser»111

Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig
 tilskudd og premier til pensjonsordning

112

Sum120

+

Dato Arbeidsgivers underskrift Dato Revisors underskrift og stempel

BDO AS

12 000

12 000 12 000

1

Bløderfondet, 971 525 878

5330 Styrehonorarer                           12 000 12 000

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7-13 jfr. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11.


