
  

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2016  

Ledelseskommentarer  

Innledning 
I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har 
vedtatt for Sivilombudsmannen, legges det fram et årsregnskap i tråd med kravene som gjelder 
for departementer, jf. økonomiregelverkets bestemmelser pkt. 2.3.3 og 3.4. Sivilombudsmannen 
rapporterer til Stortinget om virksomheten i 2016 i sine årsmeldinger, Dokument nr. 4 (2016-
2017) og Dokument nr. 4.1 (2016-2017). Virksomheten fører regnskap iht. kontantprinsippet. 

Formål 
Sivilombudsmannen er et av Stortingets eksterne kontrollorganer og utfører sin virksomhet i 
tråd med Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannsloven) av 22. 
juni 1962 og Stortingets instruks for ombudsmannen av 19. februar 1980. Virksomheten har 
som formål å arbeide for at det i den offentlige forvaltning ikke blir gjort urett mot den enkelte 
borger og at embets- og tjenestemenn og andre som virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil 
eller forsømmer sine plikter. Ombudsmannen besøker også steder der mennesker er 
frihetsberøvet for å forebygge tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. 

Bekreftelse 
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4 og 
Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters 
årsregnskap. Regnskapet gir et dekkende bilde av Sivilombudsmannens disponible bevilgninger, 
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.  

Vesentlige forhold 
Sivilombudsmannen har samlet disponert tildelinger på 78,5 millioner kroner på eget 
budsjettkapittel. Samlet tildeling på kapittel 43 post 01 består av opprinnelig tildeling for 2016, 
kompensasjon for lønnsoppgjør, samt overført mindreforbruk fra 2015, jf. 
bevilgningsrapporteringen og note A. I tillegg har Sivilombudsmannen disponert 
belastningsfullmakter fra andre budsjettkapitler, jf. bevilgningsrapporteringen. Til sammen er 
det benyttet ca 0,63 millioner kroner på andre budsjettkapitler.  

Med tillegg av offentlige refusjoner på 2,94 millioner kroner har ombudsmannen en 
mindreutgift på ca 8,06 millioner kroner. Det maksimale beløpet som kan overføres er ca 3,76 
millioner kroner, jf. beregninger i note B. Dette beløpet er søkt overført til 2017. 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det er har vært lavere lønnsutbetalinger enn forutsatt. 
Spesielt to forhold har vært medvirkende: Det ene er sykepengerefusjoner, det andre er 
vakanser. Mindreforbruket av lønnsmidler i 2016, inkludert midler som ble tilført fra NAV, var 
på 5,1 millioner kroner. I 2016 var det høyere sykefravær (og dermed reduserte 
lønnsutbetalinger og økte sykepengerefusjoner) enn ønskelig. Vakanser ifm. høy turnover blant 
saksbehandlere har vært utfordring for ombudsmannen i flere år, og dette har vært merkbart 
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også i 2016. I tillegg var en stilling vakant ifm. utlån til Stortinget store deler av 2016, samt at 
noen nyansatte tiltrådte senere enn budsjettert. Det er i tillegg et mindreforbruk ift. budsjett for 
andre driftsutgifter på ca 2,96 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i enkelte 
store prosjekter som skulle hatt større utbetalinger i 2016, bl.a. moduler til saks- og 
arkivsystemet Ephorte, ny IT-driftskontrakt, samt nye nettsider. 

Utbetalinger til lønn og annen drift i 2016 
Lønnsutgifter 
Utbetalinger til lønn beløp seg til ca 43,47 millioner kroner, mot 39,33 millioner kroner i 2015 
(note 2). Økningen på ca kr 4,14 millioner kroner ift. året før skyldes bl.a. at nyansettelser hadde 
høyere lønnskostnad enn stillinger som ble erstattet, samt at nye stillinger ble oppbemannet i 
2016. Det ble også gitt spesiell lønnskompensasjon i 2016 som et virkemiddel for å motvirke 
turnover i utsatte ansattgrupper. Årsverkforbruket fremstår som noenlunde likt i 2016 og 2015, 
men i årsverktallet inngår det også at flere ansatte arbeider i redusert stilling samtidig som det 
var flere nyansettelser. Lønnsandel av driftsutgiftene er om lag 66 prosent. 

Andre driftsutgifter 
Andre utbetalinger til drift utgjorde ca 24,2 millioner kroner, mot 20,7 millioner kroner i 2015. 
Økningen fra fjoråret er på ca 3,47 millioner kroner (note 3). Det er utgifter til konsulenter og 
vikarer (kjøp av fremmede tjenester), ombygging av kontorlokaler, husleie og øvrige 
driftsutgifter som er økt. 

Kjøp av fremmede tjenester beløp seg til 7,05 millioner kroner, en økning på ca 1,47 millioner 
kroner fra året før. En betydelig andel av fremmede tjenester er utgifter til IT-drift, men det 
inngår også ekstern ekspertise til Forebyggingsenheten, annen konsulentbistand og vikarer. 
Økningen skyldes større utgifter til konsulentbistand ifm. anskaffelser og rekruttering enn året 
før. I tillegg har det vært utgifter til grafisk formgivning ifm. bytte av ombudsmannens visuelle 
utrykk. Forbruket til vikartjenester var uvanlig stort i 2016 pga sykefravær og en ledig stilling 
som midlertidig er erstattet fra vikarbyrå.  

Beløpet som er ført for vedlikehold og ombygging av leide lokaler er økt med 0,85 millioner 
kroner. I hovedsak er økningen knyttet til enkelte sikkerhetstiltak, samt kontortilpasninger ifm. 
omorganiseringen i 2016. Også husleiekostnaden har økt noe, ca 0,31 millioner kroner, bl.a. som 
en konsekvens av samlokaliseringen med Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, 
fjernlager for arkiv, samt noe alminnelig husleieøkning. 

Øvrige driftsutgifter er økt som følge av variasjon i aktivitet og behov. 

Forbruket knyttet til leie av maskiner, inventar o.l., samt reiseutgifter, er redusert ift. i fjor.  

Det er utbetalt 0,28 millioner kroner til investeringer på post 01 (note 5), en nedgang på 0,73 
millioner kroner forhold til 2015. Reduksjonen skyldes primært vesentlig lavere 
investeringsbehov ifm. samlokaliseringen med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter enn 
året før, som var et oppstartår for NIM. Hos Sivilombudsmannen er det for øvrig normal 
utskifting av kontor- og IT-utstyr.  

I de regnskapsførte beløpene inngår utbetalinger på andre budsjettkapitler enn 
Sivilombudsmannen, og som gjelder andre formål enn ombudsmannens egen drift. 
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Belastningsfullmakter 
I 2016 har Sivilombudsmannen, i tråd med Stortingets vedtak i 2014, ytt administrative 
tjenester til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Tjenestene omfatter 
bl.a. økonomi-, lønn- og personalforvaltning, IT- og kontordrift, resepsjonstjeneste og 
administrativ rådgivning. 

Utgiftene til NIM i 2016 som er belastet NIMs bevilgning fremkommer i Sivilombudsmannens 
artskontorapportering med tilhørende noter. I 2016 har Sivilombudsmannen belastet NIMs 
bevilgning, kapittel 45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, post 01, med ca 0,38 
millioner kroner. 

Sivilombudsmannen har videre benyttet en belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementets 
kapittel 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter, post 72, på ca 0,25 millioner 
kroner. Tiltaket viderefører et samarbeid mellom Sivilombudsmannen og kinesiske justis- og 
fengselsmyndigheter for å styrke kunnskapsnivået hos rettshåndhevere i Kina, og finansierer en 
deltidsansatt som har dette som arbeidsoppgave.  

Mellomværende med statskassen 
Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12.2016 ca 2,86 millioner kroner. Oppstillingen 
av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværendet består av. Foruten 
rapportert mellomværende hadde Sivilombudsmannen påløpt leverandørgjeld på ca 0,18 
millioner kroner som ikke er betalt og derfor ikke fremkommer som utgift i årsregnskapet. Jf. 
opplysninger om avregning med statskassen i note 8. Sivilombudsmannen har ikke kapitalposter 
i statens kapitalregnskap. 

Tilleggsopplysninger 
Riksrevisjonen er ekstern revisor for Sivilombudsmannen. Årsregnskapet for 2016 er ikke ferdig 
revidert, men revisjonsberetningen antas å foreligge innen utløpet av 2. kvartal 2017. 

 

Oslo, 15. mars 2017 
 

Aage Thor Falkanger (sign.) 
sivilombudsmann  
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Prinsippnote til årsregnskapet 
Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer 
fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”). Årsregnskapet er i 
henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets 
rundskriv R-115 av november 2016. 

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med 
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: 

a) Regnskapet følger kalenderåret 
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret 
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp 
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet 

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme 
prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i 
bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet.  
Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge oppstillingene.  

Virksomheten er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i 
bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året 
men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte 
oppgjørskonto ved overgang til nytt år.  

Bevilgningsrapporteringen  
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med 
bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført 
med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som virksomheten har 
rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet 
virksomheten har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har 
fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i 
tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser virksomheten står oppført med i statens 
kapitalregnskap.   

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) 
vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. 
Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, 
og vises i kolonnen for regnskap. 

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og 
rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte belastningsfullmakter 
bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor 
ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til 
bevilgningsoppstillingen. 

Artskontorapporteringen  
Oppstillingen av artskontorapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser 
eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorapporteringen viser 
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regnskapstall virksomheten har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for 
statlige virksomheter. Virksomheten har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. 
Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen. 

 



Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og 
mindreutgift

0043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 01 Driftsutgifter A, B 78 500 000 70 441 786 8 058 214
0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 01 Driftsutgifter 0 379 370
0163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 72 Tilskudd 0 250 603
1633 Nettoføring for mva i staten 01 Driftsutgifter 0 3 451 097
Sum utgiftsført 78 500 000 74 522 856

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merinntekt og 
mindreinntekt(-)

5309 Tilfeldige inntekter 29 Ymse 0 82 547
5700 Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift 0 5 734 638

Sum inntektsført 0 5 817 185

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 68 705 671
Kapitalkontoer
60049601 Norges Bank KK/innbetalinger 2 940 361
60049602 Norges Bank KK/utbetalinger -71 046 997
716107 Endring i mellomværende med statskassen -599 035
Sum rapportert 0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
2016 2015 Endring

716107 Mellomværende med statskassen -2 860 824 -2 261 789 -599 035

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.

716107 3 2261789
716107 4 599035,2

Sivilombudsmannen

Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016



Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

Sivilombudsmannen

Kapittel og post  Overført fra i 
fjor Årets tildelinger Samlet 

tildeling

4301 3 400 000 75 100 000 78 500 000

Årets tildelinger består av opprinnelig tildeling for 2016 på kr 74, 1 mill, 
samt kompensasjon ifm. lønnsoppgjør

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter



Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

Kapittel og post Stikkord  Merutgift(-)/ 
mindre utgift

Utgiftsført av andre iht. 
avgitte belastnings-

fullmakter(-)

 Merutgift(-)/ mindreutgift 
etter avgitte 

belastningsfullmakter

Merinntekter / 
mindreinntekter(-) iht. 
merinntektsfullmakt

Omdisponering fra post 
01 til 45 eller til post 

01/21 fra neste års 
bevilgning

Innsparinger(-) Sum grunnlag for overføring Maks.  overførbart beløp *
Mulig overførbart beløp 

beregnet av 
virksomheten

4301 8 058 214 0 8 058 214 8 058 214 3 755 000 3 755 000
0 0

"kan nyttes under post 01" 0 0
0 0

"kan overføres" 0 0
0 Ikke aktuell Ikke aktuell Ikke aktuell Ikke aktuell

"overslagsbevilgning" 0 Ikke aktuell Ikke aktuell Ikke aktuell Ikke aktuell

Note B  Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 0129, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter
Sivilombudsmannen belaster Norges nasjonale insitusjon for menneskerettigheter på kapittel 45 post 01 for utgifter ifm. samlokalisering og administrative tjenester. 
Sivilombudsmannen belaster Utenriksdepartementets kapittel 163 post 72 for menneskerettighetsarbeid i Kina.
Til sammen er det belastet kr 629.972 på andre budsjettkapitler.

Stikkordet «kan overføres»

Stikkordet «kan benyttes under»

Stikkordet «overslagsbevilgning»

Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter 

Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilginger under samme budsjettkapittel

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår 

Innsparing i regnskapsåret som følge av bruk av fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår

Romertallsvedtak

Mulig overførbart beløp



Sivilombudsmannen

Note 2016 2015
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Innbetalinger fra gebyrer 1 0 0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 1 0 0
Salgs- og leieinnbetalinger 1 0 0
Andre innbetalinger 1 0 0

Sum innbetalinger fra drift 0 0

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn 2 46 578 199 43 331 068
Andre utbetalinger til  drift 3 24 202 924 20 706 765

Sum utbetalinger til drift 70 781 123 64 037 833

Netto rapporterte driftsutgifter 70 781 123 64 037 833

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetaling av finansinntekter 4 0 -65

Sum investerings- og finansinntekter 0 -65

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling til investeringer 5 284 400 1 013 126
Utbetaling til kjøp av aksjer 5,8B 0 0
Utbetaling av finansutgifter 4 6 235 2 783

Sum investerings- og finansutgifter 290 636 1 015 909

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter 290 636 1 015 974

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m. 6 0 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader 7 0 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) 82 547 80 646
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) 5 734 638 5 362 118
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) 3 451 097 3 040 583

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler -2 366 088 -2 402 182

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 68 705 671 62 651 625

Oversikt over mellomværende med statskassen

Eiendeler og gjeld 2016 2015
Fordringer 0 -24 327
Kasse 0 0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank 0 0
Skyldig skattetrekk -2 879 233 -1 771 420
Skyldige offentlige avgifter -1 198 -1 112
Annen gjeld 19 607 -464 930
Sum mellomværende med statskassen 8 -2 860 824 -2 261 789

Oppstilling av artskontorapporteringen 2016



Sivilombudsmannen

Note 1 Innbetalinger fra drift
2016 2015

Innbetalinger fra gebyrer

Sum innbetalinger fra gebyrer 0 0

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 

Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer 0 0

Salgs- og leieinnbetalinger

Sum salgs- og leieinnbetalinger 0 0

Andre innbetalinger

Sum andre innbetalinger 0 0

Sum innbetalinger fra drift 0 0



Sivilombudsmannen

Note 2 Utbetalinger til lønn
2016 2015

Lønn 43 468 784 39 326 803
Arbeidsgiveravgift 5 734 638 5 362 118
Pensjonsutgifter* 0 0
Sykepenger og andre refusjoner (-) -2 941 813 -1 819 962
Andre ytelser 316 591 462 108
Sum utbetalinger til lønn 46 578 199 43 331 068
* Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK.

Antall årsverk: 50,61 50,53



Sivilombudsmannen

Note 3 Andre utbetalinger til drift
2016 2015

Husleie 7 902 036 7 588 132
Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 1 601 314 753 337
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 1 438 567 1 570 943
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 0 0
Mindre utstyrsanskaffelser 214 812 273 332
Leie av maskiner, inventar og lignende 779 862 1 050 405
Kjøp av fremmede tjenester 7 045 499 5 575 672
Reiser og diett 340 043 476 441
Øvrige driftsutgifter 4 880 790 3 418 502
Sum andre utbetalinger til drift 24 202 924 20 706 765



Sivilombudsmannen

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter
2016 2015

Innbetaling av finansinntekter
Renteinntekter 0 -65
Valutagevinst 0 0
Annen finansinntekt 0 0
Sum innbetaling av finansinntekter 0 -65

2016 2015
Utbetaling av finansutgifter
Renteutgifter 6 235 2 783
Valutatap 0 0
Annen finansutgift 0 0
Sum utbetaling av finansutgifter 6 235 2 783



Sivilombudsmannen

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer
2016 2015

Utbetaling til investeringer
Immaterielle eiendeler og lignende 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Beredskapsanskaffelser 0 0
Infrastruktureiendeler 0 0
Maskiner og transportmidler 0 0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 284 400 1 013 126
Sum utbetaling til investeringer 284 400 1 013 126

2016 2015
Utbetaling til kjøp av aksjer
Kapitalinnskudd 0 0
Obligasjoner 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Sum utbetaling til kjøp av aksjer 0 0



Sivilombudsmannen

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
2016 2015

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0



Sivilombudsmannen

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
2016 2015

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0



Sivilombudsmannen

Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2016 31.12.2016

Spesifisering av bokført 
avregning med statskassen

Spesifisering av rapportert 
mellomværende med 

statskassen

Forskjell

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler* 0 0 0
Obligasjoner 0 0 0
Sum 0 0 0

Omløpsmidler
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Bankinnskudd, kontanter og lignende 0 0 0
Sum 0 0 0

Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Sum 0 0 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -177 522 0 -177 522
Skyldig skattetrekk -2 879 233 -2 879 233 0
Skyldige offentlige avgifter -1 198 -1 198 0
Annen kortsiktig gjeld 19 607 19 607 0
Sum -3 038 346 -2 860 824 -177 522

Sum -3 038 346 -2 860 824 -177 522
* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Årets resultat i selskapet

Balanseført egenkapital i 
selskapet

Balanseført verdi i 
regnskap*

Aksjer
Balanseført verdi 31.12.2016 0
* Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.
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