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Att: Nina Heggen

Avtalte kontrollhandlinger vedrørende endringer i merverdiavgiftsregime

Vi har gjennomført de nedenfor beskrevne kontrollhandlinger knyttet til beregninger SATS Norge AS
har utført i forbindelse med forslag om nytt merverdiavgiftsregime. Kontroll-handlingene er utført i
samsvar med SBT 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

1. Etterse at total omsetning for SATS Norge AS oppgitt til TNOK  441.819 stemmer med
årsregnskapet for 2006.

2. Etterse at avgiftsfri omsetning for SATS Norge AS oppgitt til TNOK 408.634 for  2006 stemmer med
konti for avgiftsfri  omsetning i saldobalansen.

3. Etterse at sum økt merverdiavgiftsfradrag oppgitt til TNOK 16.784  for 2006 stemmer med eget
regneark.

4. Etterregne at beløp oppgitt som inntektsreduksjon på TNOK 30.269 for 2006 stemmer med
beregningen som viser 8% merverdiavgift på treningsavgift. Beregningen forutsetter at prisene til
medlemmene holdes konstant.

5. Etterse at tilganger av anleggsmidler oppgitt til TNOK 33.000 stemmer med tilganger i
årsregnskapet for 2006.

6. Etterse at tilganger på treningsutstyr oppgitt til TNOK 12.650 stemmer med årsregnskapet for 2006.

7. Etterse at tilganger på oppussing av lokaler /  tilretteleggelse av lokaler oppgitt til TNOK 13.323
stemmer med årsregnskapet for 2006.

8. Etterregne matematisk riktighet av oppsummert effekt oppgitt i notatet til TNOK 6.970 for en 8% /
25% modell og TNOK 58.427 for en 25% / 25 % modell.

9. Etterregne matematisk riktighet av oppsummert effekt oppgitt i notatet på 2 % prisøkning ved
samme inntjening for en 8% / 25% modell og 18% for en 25% / 25 % modell.
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Med hensyn til handlingene beskrevet ovenfor har vi funnet følgende:

1. Ingen avvik.

2. Ingen avvik.

3. Ingen avvik.

4. Ingen avvik.

5. Avvik på TNOK 223  mellom oppgitte tilganger av anleggsmidler beregningen og tilganger av
anleggsmidler årsregnskapet.

6. Ingen avvik.

7. Ingen avvik.

8. Ingen avvik. Tall i notatet er ikke ettersett mot annet grunnlag enn det regneark som danner
grunnlag for  notatet.

9. Ingen avvik. Tall i notatet er ikke ettersett mot annet grunnlag enn det regneark som danner
grunnlag for notatet.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar
med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk  for noen sikkerhet for at beregningene ikke inneholder

vesentlige feil eller at de forutsetninger som er benyttet er rimelige.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i
samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt
rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten
og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de
handlingene som er spesifisert overfor og omfatter ikke regnskapene for SATS Norge AS i sin helhet.

Oslo, 7. mars 2008
PricewaterhouseCoopers AS

H ard  S. Abrahamsen
Statsautorisert revisor
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