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Tilbakeblikk på 2020 ved
daglig leder
Året vi har lagt bak oss har vært krevende, innholdsrikt,
utviklende og dynamisk. Som for resten av verden har
pandemien påvirket brukere og senteret.

I en av landets hardest rammede kommuner, har
senteret måttet tenke nytt. Vi har lenge visst at
brukergruppen vår er en av gruppene som er mest
utsatt for negative konsekvenser som følge av til
takene som er innført.
Etter at landet stengte ned i mars, var det derfor
spesielt viktig for oss å kunne opprettholde tilbudene
våre så godt som mulig til tross for strenge lokale
tiltak i store deler av 2020. For å få til dette, har vi
i løpet av det siste året forsterket og tilpasset tele
fon- og samtaletilbudet vårt, vært opptatt av å være
til stede på og bruke sosiale medier for å nå ut med
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tilbudene våre til alle våre brukergrupper, og tilpas
set kjernetilbud til hverdagen med smittevern.
I 2020 har vi nok en gang hatt gleden av å undervise
fremtidens barnevernspedagoger ved OsloMet.
Dette er en viktig arena for å gjøre tilbudet vårt
kjent, jobbe forebyggende, og sette incest og seksu
elle overgrep på dagsorden. Etter at pandemien
traff Norge, har vi gjort oss gode erfaringer med
å tilpasse undervisningen vår til et digitalt format.
Dette ønsker vi å fortsette med i 2021. Vi er også
stolte over å ha kunnet tilby veiledning til fagfolk
i en krevende tid.

-> Tilbakeblikk på 2020 ved daglig leder forts.

Til tross for begrensninger, har vi gjennom året
som har gått også startet prosessen med å utvide
gruppetilbudene våre, med stor pågang til vår
nystartede «Gruppe for nye brukere». Videreutvik
ling av gruppetilbudet vårt er noe vi ser frem til å
kunne fortsette med i året som kommer.
Vi har i 2020 gått om bord i fellesskapet Nok. og
har i den forbindelse skiftete navn til Nok. Oslo
– Senter mot incest og seksuelle overgrep. Ordet
«nok» representerer ikke en forkortelse, men
signaliserer et tydelig stopp-punkt og tar et oppgjør
med det som har vært. I tillegg henviser navnet til
brukergruppens egenkraft og styrke, og markerer
forandring, håp og fremtid. Vi vet at fellesskapet
med de andre Nok.-sentrene vil gjøre oss enda mer
synlige og gi oss større slagkraft. Dermed vil vi nå
ut til enda flere med våre tilbud. Under ny logo og
ny profil fortsetter vi å være et senter som tror på
menneskers iboende ressurser og likeverd, og som
daglig jobber for at utsatte og deres pårørende skal
få et lavterskeltilbud om hjelp til selvhjelp, slik at
det som skades i relasjon kan heles i relasjon.

7

Nok. Oslo 		

-->

Årsrapport 2020

En annen utvikling i året som er gått er at vi har
sagt på gjensyn til daglig leder Marta T. Slinde og
én av grunnleggerne av senteret, Marianne Lind.
Mariannes mot, engasjement og visjon har vært en
uvurderlig kraft i arbeidet mot seksuelle overgrep
og med å øke samfunnets bevissthet rundt omfang
og senvirkninger av slike overgrep. Vi ser frem mot
å fortsette det gode og viktige arbeidet Marianne
startet og som Marta har ledet de siste årene.
Jeg ønsker å takke alle våre brukere for tilliten,
rausheten og engasjementet dere har vist oss
gjennom dette krevende året. Det er i fellesskap vi
skaper det aller beste! En varm takk rettes også til
senterets ansatte som har gjort en formidabel jobb
i året som har gått, til alle styremedlemmene som
har viet senteret tid og engasjement, og til alle våre
flotte samarbeidspartnere som har arbeidet side
om side med oss i vårt felles viktige arbeid.
Sist, men ikke minst, en stor takk til Oslo kommune
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som
gjør det økonomisk mulig for oss å gjennomføre

vårt arbeid. Vi retter nå blikket mot 2021 og gleder
oss til en tid hvor nære menneskemøter igjen er
mulig for nye og gamle brukere og samarbeids
partnere. Og hvor vi sammen kan fortsette jobben
med forebygging av incest og seksuelle overgrep
og skape en bedre fremtid for utsatte og deres
pårørende. Sammen finner vi veien videre!
Hilde Kapstad, daglig leder

Årsrapport

Foto: Julian Hochgesang/Unsplash
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Om Nok. Oslo -Senter mot incest
og seksuelle overgrep
Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep er
et senter for mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep før fullt 18 år og deres pårørende.
Vi er et supplement til offentlig hjelpe
apparat og et lavterskeltilbud uten krav
om henvisning. Våre tilbud er gratis.
Senteret er medlem av stiftelsen Nok.
Norge – paraplyorganisasjonen til lan
dets Nok. sentre mot seksuelle overgrep.
Visjonen til Nok. Norge er: «Ingen skal bli
utsatt for seksuelle overgrep».
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Ansatte

I 2020 hadde Nok. Oslo 15 ansatte,
2 menn og 13 kvinner, fordelt på
13,7 årsverk.
Styret

Anette Clausen (styreleder)
Jon Gangdal
Annett Berntsberg Eck
Karin Holt
Elizabeth Ege
Frankeh Yaya Colley
Usman M. Chaudry
Trude Barstad (ansatt
representant)

Vi jobber etter disse formålene
Å hjelpe og støtte mennesker som er
utsatt for incest og seksuelle overgrep
som barn.
Å hjelpe og støtte pårørende til mennes
ker som er utsatt for incest og seksuelle
overgrep som barn.
Å bekjempe incest og seksuelle overgrep
mot barn ved å synliggjøre og motarbeide
ethvert forhold i samfunnet som forårsa
ker, underbygger, legitimerer og opprett
holder seksuelle overgrep mot barn.

Nytt navn og ny profil

I november 2020 fikk vi nytt navn, ny profil og logo. SMISO Oslo
(Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo) skiftet navn til
Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep.
Sammen med 16 av landets sentre mot seksuelle
overgrep, som er medlemmer av paraplyen Nok.
Norge (tidligere FMSO), ble vi samlet under en
enhetlig logo og profil. Målet med profilendringen
er økt brukervennlighet og bedre tilgjengelighet for
brukere i hele Norge.

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse,
men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et tydelig
stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon
«Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep».
Samtidig henviser navnet til målgruppens egen
kraft og styrke.

En felles profil skal blant annet føre til

Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og
fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner
vi veien videre».

at flere i målgruppen får kjennskap til tilbudet
bedre tilgjengelighet på nett med felles nettsted
for alle sentrene
tydeliggjøring at det finnes tilsvarende tilbud
over hele landet
bedre landsdekkende kommunikasjon om til
budet gjennom felles kampanjer, brosjyrer m.m.
bedre brukerrettigheter gjennom synliggjøring
av sentrenes felles etiske og faglige grunnlag

Ved Nok. Oslo vil vi fortsette med tilbud
rettet mot mennesker som har blitt
utsatt for incest og seksuelle overgrep
i barndommen, og deres pårørende.
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Vi skiftet navn fordi vi tror at nytt navn og ny profil
vil være til fordel for alle som bruker oss, og for
utsatte og pårørende som enda ikke har blitt kjent
med oss. Vi vet at fellesskapet med de andre Nok.sentrene vil gjøre oss mer synlige, og dermed vil
vi nå ut til enda flere mennesker med våre tilbud.
Vi tror at en felles profil vil gi større slagkraft
nasjonalt og politisk.
Selv om vi skifter navn, er endringen kun i navnet.
Man kan fortsatt ta kontakt uten henvisning, og

tilbudet er gratis. Tilbudene våre er fremdeles
samtaler, grupper, åpent hus og andre aktiviteter
for mennesker som har blitt utsatt for incest
og seksuelle overgrep i barndommen og deres
pårørende. Vi tilbyr også undervisning og veiled
ning til fagfolk.
Vi ser fram til å ønske både tidligere og nye brukere
og samarbeidspartnere velkommen under ny profil
og logo.

Tilbud til utsatte og pårørende
Nok. Oslo er et tilbud for mennesker som
har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep
i barndommen og deres pårørende.

Nok. Oslo er et tilbud for mennesker som har blitt
utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndom
men og deres pårørende. Vi er her for å lytte og gi
støtte. Vi arbeider etter prinsippet «hjelp til selv
hjelp». Dette er en tilnærming som bygger på en
forståelse om at alle mennesker har iboende ressur
ser som kan brukes for å skape endringer i eget liv.
Ved Nok. Oslo tilbys veiledning, fellesskap, støtte og
verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp.
Våre verdier er mot, åpenhet og likeverd. Vi til
rettelegger for fellesskap på senteret som bygger på
gjensidig støtte og solidaritet mellom brukere.
Tilbud til brukere i 2020 har naturligvis vært preget
av koronasituasjonen. Vi er allikevel stolte over hva
vi har fått til av ulike tilbud, til tross for strenge
lokale restriksjoner i mesteparten av 2020.
Det er blitt gjennomført mange samtaler både på
huset og over telefon. Vi har også kommet i gang
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med samtaler over video. Det har blitt gjennomført
flere gruppetilbud gjennom året.
I begynnelsen av året fortsatte vi med gruppetil
budet «Utsatt av mor: Hva vil det si å være utsatt
for incest av mor – og hva gjør det med livet mitt?»
En lukket gruppe med oppstart høsten 2019, hvor
temaene blant annet har vært «Meg selv i relasjon»,
«Å være noen. Hvem blir jeg i møte med …?». Vi
gjennomførte også gruppe for unge voksne, hvor
de siste samlingene før sommeren ble gjennomført
digitalt. Før vi måtte legge om driften 12. mars, var
også yoga og åpne selvhjelpsgrupper på dagtid og
kveldstid godt besøkt.
For tredje år på rad hadde vi våren 2020 samarbeid
om padlekurs med Nøklevann ro- og padleklubb.
Mestring og trygghet har vært fokus. Deltakerne
har støttet hverandre, hjulpet og lært av hverandre.
Det har vært en gruppe preget av samhold, like

verd, mestring og livsglede. Tilbakemeldingene på
tilbudet har vært svært positive, og vi erfarer at det
har vært av stor betydning for våre brukere. Flere
har gitt utrykk for at det ville vært for vanskelig å
oppsøke et slikt tilbud på egen hånd. Gruppen har
gitt trygghet, mulighet for å få prøve ut og utvikle
nye ferdigheter.

-> Tilbud til utsatte og pårørende forts.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Tilbakemelding fra deltaker:
«Jeg er så glad for at jeg meldte meg på denne grup
pen. Det å få prøve noe nytt under trygge forhold,
med mennesker som vet at man kan slite med
senvirkninger, gjorde det lettere å prøve kajakk,
som var noe helt nytt for meg. Mestring var en god
opplevelse. Da jeg kom ut på vannet, var det som
om tiden stod stille. Alle bekymringstanker for
svant, jeg kunne være til stede her og nå. Registrere
vakker natur, merke roen og puste litt lettere. Roen
sank veldig inn i meg. Det å kunne dele gode opple
velser med andre var også fint, så følte jeg litt mer
samhørighet med noen. At jeg også kunne leke og
bare ha det gøy med andre de gangene jeg trengte
det, var også en fantastisk opplevelse. Å padle
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kajakk med senteret ga meg mye, både mestring,
ro og det å ha det gøy når jeg trengte det. Det var
fint å kunne dele opplevelsene med andre, og ikke
minst kosen med vafler og kaffe etter en tur på
vannet som en fin avslutning for dagen. Det gjorde
veldig godt for kropp og sinn med en dag fylt med
bare gode opplevelser. Et ekstra pusterom. Jeg tak
ker SMISO Oslo og kajakkgruppen for at jeg har fått
denne opplevelsen.»
For 2020 ønsker vi også å løfte fram hvilken betyd
ning gratis advokathjelp har hatt for våre brukere.
Vi hadde 33 % økning på bruk av dette tilbudet. En
slik økning forteller oss hvor viktig det er at bru
kere har mulighet til å hente kunnskap og informa

sjon om spørsmål vedrørende anmeldelse, straff,
straffeprosess og erstatning i saker som gjelder
seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.
Andre sosiale tilbud i løpet av året har vært skøy
tetur til Spikersuppa i januar, åpent hus i januar
og februar, åpent hus ved Sognsvann i juni, marke
ringen av Marianne Lind i august og åpent hus fra
august til november.

Utadrettet virksomhet

Nok. Oslo arbeider utadrettet med formål å forebygge overgrep, spre
informasjon og kunnskap om feltet og om senterets tilbud. Vi bistår med
veiledning, undervisning og kunnskapsformidling til studenter,
fagpersoner og befolkningen generelt.
På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært
mulig å gjennomføre alt av undervisning, mor
genforumer eller andre aktiviteter som vi hadde
planlagt, men vi er allikevel svært godt fornøyde
med det vi har fått gjennomført.
Veiledning og undervisning for fagpersoner.

Nok. Oslo tilbyr undervisning og veiledning til
barnevernspedagoger, lærere, helsepersonell og
øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler
incest og seksuelle overgrep. I vårt forebyggende
arbeid deler vi kunnskap og gir råd, støtte og
veiledning til fagpersoner som møter barn og
unge på sin arbeidsplass, og til dem som gjennom
jobb treffer voksne utsatt for seksuelle overgrep
i barndommen. Sentrale tema som blir tatt opp i
undervisning og veiledning er omfanget av incest
og seksuelle overgrep og hvilke senvirkninger slike
opplevelser gir. Vi deler våre erfaringer og infor
merer om tilbudene våre. Etter 34 års drift har vi
opparbeidet oss kunnskap og erfaringer som gjør
at vi kan gi støtte og veiledning til fagpersoner som
møter overgrepsproblematikk i sitt arbeid.
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Fordypningsverksted for studenter ved barnevernspedagogstudiet Oslo MET

Vi har i flere år undervist på OsloMet når det arran
geres fordypningsverksted for studenter som går i
tredje år på barnevernspedagogstudiet, noe vi også
gjorde i januar 2020. I seks dager hadde vi med oss
25 studenter som fordypet seg i temaet incest og
seksuelle overgrep.
Gjennom forelesninger og oppgaver fikk studen
tene blant annet mulighet til å lære om omfang,
senvirkninger og hvorfor det kan være vanskelig å
fortelle om at man er utsatt for seksuelle overgrep,
både som barn og voksen. I tillegg hadde vi med
oss pårørendeperspektivet og hvordan incest og
seksuelle overgrep påvirker en hel familie. Takk
til brukeren som var med og formidlet sin historie,
noe som gjorde det mulig for studentene å få en
større forståelse for et vanskelig tema.

Faglig rådgiver Marianne Lind på God
morgen, Norge

Marianne Lind, faglig rådgiver og grunnlegger av
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo,
startet dagen, onsdag 27. mai 2020, på God Morgen
Norge på TV2. Sammen med Marius Bråtenlund
snakket hun om omfang av seksuelle overgrep mot
barn, og om hvilke konsekvenser dette kan få for
den enkelte. Marius delte sin sterke historie om
vold og seksuelle overgrep fra sin egen far.
Fagdag og messe for verdighet

I oktober 2020 var vi medarrangør ved fagdag og
messe for verdighet. Temaet var «Krenkede barn
blir syke voksne?», og ble arrangert i samarbeid
med DIXI, Kirkelig Ressurssenter mot vold og
seksuelle overgrep, Redd Barna, Regional kom
petansetjeneste om vold og seksuelle overgrep
mot barn og unge, Sosialpediatriske seksjon ved
Oslo Universitetssykehus, Kirkens Bymisjon, Oslo
domkirke og Senter for seksuelt misbrukte menn.
Fagdagen var åpen for alle interesserte og hadde
ca. 120 deltakere.

Synlighet på sosiale medier

Vi har forsøkt å holde sosiale medier godt i gang
i et år hvor dette har vært en særlig viktig kom
munikasjonsplattform. Målet har vært å være til
stede, spre informasjon og holde følgerne opp
datert på åpningstider og tilbud. I løpet av 2020
har vi hatt ca. 15 % økning i antall følgere på
Facebook, og 35 % økning på Instragram. Vi har
fortsatt med månedlige annonseringer via Google
Ads. Det har bidratt til flere henvendelser og økt
antall klikk på nettstedet.
Tekst og bildebidrag fra brukere

Vi har gjennom året mottatt tekst- og bildebidrag
fra brukere. Flere av dem har blitt delt på nettste
der og på sosiale medier som Instagram og Face
book. Tekst, bilder og illustrasjoner fra brukere
gjør at vi får løftet fram brukerstemmer. Å være
ærlig og åpen om egne tanker og opplevelser gir
et unikt innblikk i hva incest og seksuelle overgrep
kan gjøre med mennesker, og hvordan erfaringene
kan prege et liv.
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Utdrag av utadrettet aktivitet i 2020
Veiledning til barneverntjenesten i Oslo kommune

Undervisning for studenter ved Oslo MET, Oslo MET – Kjeller og
Sonnans karriere

Undervisning for elever ved Rønningen folkehøgskole, SE:Oslo – linje
med fokus på sosialfag
Foredrag for ansatte ved barnehager og ungdomsskoler
Foredrag for ansatte ved Bokollektivet, Oslo krisesenter
Foredrag for ansatte ved Østbytunet behandlingssenter

Deltakende i panelsamtale på arrangement på kulturhuset i regi av
Redd Barna og ved lansering av filmen «Alt det jeg er» på Vega Scene
Bidragsyter til intervjuer/tekster blant annet i VG,
Radio Nova og NRK
Medarrangør ved Fagdag og messe for verdighet

Statistikk

Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash
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Statistikk 2020

Året 2020 har vært et spesielt år på grunn av covid-19
pandemien, og at Nok. Oslo holder til i Norges hovedstad, som
har hatt noen av landets strengeste restriksjoner.
Frem til 12. mars var senteret åpent, og alle plan
lagte tilbud ble gjennomført. Deretter var det i
stor grad nedstengt eller hadde svært begrenset
aktivitet. Våre tilbud og aktiviteter ble tilpasset
smittesituasjonen, blant annet ved bruk av hjem
mekontor og enesamtaler med utsatte og pårørende
på telefon og video.

Oversikt over antall henvendelser
Enesamtale (over 20 minutt) på telefon
Taus telefon
Andre telefonhenvendelser
Epost, brev, SMS
Sosiale medier/chat
I alt
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2020

371
120
296
1 384
30
2 201

I løpet av våren og sommeren kunne vi åpne igjen,
med enkelte tilpasninger. I november ble det en
ny nedstengning, med begrenset aktivitet og antall
personer på senteret. Senteret har forholdt seg til
nasjonale, kommunale og Bufdirs retningslinjer.

I periodene med nedstengning har senteret hatt
utvidet telefontid. Mange av enestamtalene har
vært på telefon. Tabellen nedenfor viser at vi
har hatt flere samtaler i 2020 sammenlignet
med året før:

På grunn av smittesituasjonen har Nok. Oslo hatt
færre besøkende på senteret i 2020.

2019

208
66
243
1201
21
1739

Et utvalg av statistikken
Antall unike brukere

131

Herav helt nye brukere

44 / 34%

Brukere som er pårørende

18 / 19%

Brukere som har blitt utsatt
Brukere som både er utsatt og pårørende

64 / 65%
11 / 12%

->

Statistikk 2020 forts.

I statistikken kommer det fram at hele 82 % av de
svarte gir uttrykk for at ingen kontaktet hjelpeappa
ratet i tiden da overgrepene skjedde. Dette for
teller oss hvor viktig det er at vi fortsetter å jobbe
forebyggende ved å drive opplysningsarbeid blant
ansatte i hjelpeapparatet, men også befolkningen
for øvrig. Bare slik kan vi hjelpe de som utsettes
i dag, og hindre at flere blir utsatt i framtiden.
Vi er glade for at vi har hatt en stor andel helt nye
brukere ved senteret i 2020, og håper på mye aktivi
tet og deltakelse i året som kommer.

Brukertilbud - gratis advokathjelp

Fra 2019 til 2020 har vi hatt 33 % flere brukere som
har fått gratis advokathjelp gjennom vårt tilbud,
5 flere kvinner og 9 flere menn. Det forteller oss
hvor viktig det er at brukere har mulighet til å
hente kunnskap og informasjon om spørsmål knyt
tet til anmeldelse, straff, straffeprosess og erstat
ning i saker som gjelder seksuelle overgrep og vold
i nære relasjoner. I 2020 har vi hatt 42 brukere som
har registrert behov for rettshjelptilbud. 29 kvinner
og 13 menn har benyttet seg av tilbudet. En stor del
av våre brukere lever i vanskelige livssituasjoner.

Oversikt over antall advokatvaktsamtaler
		

Kvinner
Menn
I alt
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2020
29
13
42

2019

24
4
28

Det er en høy terskel for å oppsøke ordinær juridisk
bistand. Mange av våre brukere har lav inntekt.
Gratis advokatvakthjelp er et samarbeid mellom
Nok. Oslo og Advokatbyrå Salomon Johansen AS
og gjennomføres med tilskuddet fra Statens sivil
rettsforvaltning.

Økonomi

Foto: Dan Cook/Unsplash
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Økonomi 2020

Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep
er fullfinansiert av Oslo kommuneog Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir).

Tilskudd til ordinær senterdrift
fra kommunen skal til sammen
dekke minst 20 prosent av
driftsutgiftene. Det utløser et
statlig tilskudd på inntil 80 %.
Prosjekttilskudd og andre
tilskudd som ikke er knyttet
til ordinær drift utløser ikke
statlig tilskudd. I 2020 mottok
vi kr 2 724 200 fra Oslo kom
mune og kr 10 896 800 fra
Bufdir. I tillegg mottok vi
midler fra Statens sivilretts
forvaltning for å dekke utgifter
til advokatvakten vi har i sam
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arbeid med Advokatfirmaet
Salomon Johansen AS. I 2020
mottok vi kr 102 680.
Vi mottok i 2020 kr 44 729
i andre inntekter.
I 2020 fikk vi noe økning i
driftsmidler fra Oslo kom
mune og Bufdir. Tidligere har
manglende prisjustert økning
medført utfordrende drift,
mens vi i år opplevde at det var
pandemien som traff landet
tidlig i 2020 som gjorde driften
krevende.

I tillegg til sterkt redusert
aktivitet og brukertilbud
som følge av smittesituasjonen
i Oslo, har vi hatt mye syke
fravær som også har bidratt til
årets overskudd.

Resultatregnskap
Resultatregnskap

Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

2020

2019

25 360

0

13 665 729

13 400 861

Sum driftsinntekter

1

13 691 089

13 400 861

Lønnskostnad

2

9 632 682

9 708 313

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

4

2 400

0

3 209 862

3 564 483

12 844 943

13 272 795

846 146

128 065

Annen driftskostnad

2, 3

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt

4 354

6 074

Annen rentekostnad

4 468

2 367

-114

3 707

Ordinært resultat før skattekostnad

846 032

131 772

Ordinært resultat

846 032

131 772

846 032

131 772

Resultat av finansposter

Ekstraordinære inntekter og kostnader
Årsresultat
Overføringer
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
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1, 7, 8

0

17 001

Avsatt til annen egenkapital

846 032

114 772

Sum overføringer

846 032

0
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Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep
Eiendeler

Note

2020

2019

Anleggsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

85 885

0

Sum varige driftsmidler

4

85 885

0

Sum anleggsmidler

85 885

0

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer

0

5 196

395 056

242 949

395 056

248 145

3 212 664

2 520 838

Sum omløpsmidler

3 607 720

2 768 983

Sum eiendeler

3 693 605

2 768 983

Andre kortsiktige fordringer

6

Sum fordringer
Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Egenkapital og gjeld

Note

2020

2019

Innskutt egenkapital
Grunnkapital

797 725

797 725

Sum innskutt egenkapital

797 725

797 725

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

178 562

114 772

Sum opptjent egenkapital

178 562

114 772

976 287

912 497

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

311 287

267 626

Skyldig offentlige avgifter

708 442

693 854

Egenkapital

Sum egenkapital

7

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld
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1 697 590

895 007

Sum kortsiktig gjeld

2 717 319

1 856 486

Sum gjeld

2 717 319

1 856 486

Sum egenkapital og gjeld

3 693 605

2 768 983
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Oslo, 28.02.2021
Styret i Nok. Oslo - Senter mot incest og seksuelle overgrep

Anette Clausen

Hanne Elizabeth Ege

Annett Berntsberg Eck

styreleder

styremedlem

styremedlem

Gunn Karin Holt

Jon Gangdal

Usman Muhammad Chaudhry

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Farankeh Yaya Colley

Trude Barstad

Hilde Benedikte Kapstad

styremedlem

styremedlem

daglig leder

Regnskapet har blitt signert elektronisk med BankID.
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Sammen
finner vi
veien
videre.
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Foto: Carlos Lindner/Unsplash
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