Årsregnskap for Sivilombudsmannen
2015
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 2015 i sine årsmeldinger, Dokument nr. 4 (2015-2016)
og Dokument nr. 4.1 (2015-2016). 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 kr 70.052.000 på eget budsjettkapittel.
Samlet tildeling på kapittel 43 post 01 består av opprinnelig tildeling for 2015, tilleggsbevilgning i
2015, kompensasjon for lønnsoppgjør, samt overført mindreforbruk fra 2014, jf.
bevilgningsrapporteringen og note A. I tillegg har Sivilombudsmannen disponert
belastningsfullmakter på til sammen kr 1.306.276 fra andre budsjettkapitler, jf.
bevilgningsrapporteringen.
Etter justering for offentlige refusjoner på kr 1.819.962 har ombudsmannen en mindreutgift på
kr 6.304.470. Det maksimale beløpet som kan overføres er kr 3.400.000, jf. beregninger i note B, som
er søkt overført til 2016.
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Mindreforbruket som overføres gjelder enkelte forsinkede prosjekter som ikke ble sluttført i 2015.
Dette omfatter bl.a. oppgradering av saks- og arkivsystemet Ephorte, integrasjon for digital
postforsendelse, ny grafisk profil og nye nettsider.
Øvrig mindreforbruk er knyttet til lønnsutgifter. For 2015 ble det bevilget midler til nødvendig
ledelsesavlastning og koordineringsoppgaver ved ombudsmannens kontor, uten at det skulle
innføres et nytt ledelsesledd med samme fullmakter som ombudsmannen selv. Det tok noe tid å
planlegge hvordan disse funksjonene skulle organiseres, da det i løpet av 2015 ble gjennomført et
større omorganiseringsprosjekt ved kontoret hvor også de nye ledelsesfunksjonene ble inntatt.
Midlene til ledelsesstøtteoppgavene ble derfor ikke omsatt i 2015. Den nye organiseringen av disse
funksjonene blir isteden operativ i 2016.
Videre er det noe mindreforbruk av lønnsmidler knyttet til Forebyggingsenheten. Det ble gitt
tilleggsbevilgning for å ivareta en økning av dette arbeidet i 2015. Rekrutteringsprosessen tok
imidlertid lenger tid enn antatt, og de nyansatte tiltrådte først i 2016.
Øvrig mindreforbruk skyldes et lavere lønnsforbruk som følge av lønnsendringer ved skifte av
arbeidstakere, vakanser som står udekket i påvente av nyansettelser, og sykefraværsrefusjoner som
ikke er erstattet med særskilte vikarer.
Utgifter til merverdiavgift er belastet statens felleskapittel 1633 i tråd med nettoordningen for mva i
staten.
Belastningsfullmakter
Stortinget vedtok i 2014 at den nye Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)
skulle samlokaliseres med og være administrativt tilknyttet Sivilombudsmannen. Virksomheten ved
NIM ble igangsatt i 2015. En betydelig del av utgiftene til NIM dette året fremkommer i
ombudsmannens artskontorapportering med tilhørende noter. I etableringsfasen i 2015 har
Sivilombudsmannen belastet NIMs bevilgning, kapittel 45 Nasjonal institusjon for
menneskerettigheter, post 01, med kr 947.884.
Sivilombudsmannen har videre benyttet en belastningsfullmakt fra Utenriksdepartementets kapittel
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter, post 72, på kr 358.392. 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.
Nærmere om utbetalinger til lønn, investeringer og annen drift
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter beløp seg til kr 45.151.030, mot kr 42.931.115 i 2014.
Økningen på kr 2.219.914 skyldes bl.a. at nyopprettede stillinger ble bemannet i 2015, samt
lønnskompensasjon for ansatte (note 2). I det regnskapsførte beløpet inngår lønnsutbetalinger på
andre budsjettkapitler. Lønnsandel av driftsutgiftene er om lag 69 prosent.
Det er utbetalt kr 1.013.126 til investeringer på post 01 (note 3), en økning på kr 605.297 i forhold til
2014. Beløpet omfatter forbruk hos Sivilombudsmannen og utlegg ifm. etableringen av Nasjonal
institusjon for menneskerettigheter. Hos Sivilombudsmannen er det spesielt foretatt investeringer i
nye servere, og IT-utstyr ifm. innføring av fjernarbeidsløsninger for ansatte. Det er for øvrig normal
utskifting av kontor- og IT-utstyr.
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Andre utbetalinger til drift beløp seg til kr 20.706.765, en økning på kr 393.059 i forhold til 2014
(note 4). Spesielt utgiftene til konsulenter og andre tjenester fra eksterne (note 4) er økt. Disse
utgiftene utgjør kr 5.575.672, en økning på kr 615.089 i forhold til 2014, omfatter bl.a. utgifter til ITstøtte, ekstern ekspertise til Forebyggingsenheten, vikartjenester. Om lag halvparten av økningen er
knyttet til etableringen av NIM, det resterende er variasjoner i aktivitet og behov. Istandsetting av
kontorlokaler for NIM inngår også andre utbetalinger til drift. For øvrig fulgte utgiftene til leie av
kontorlokaler, maskiner, inventar og liknende i hovedsak et forventet forløp (note 4).
Andre forhold
Grunnet en feil i det underliggende kontooppsettet som beklageligvis ikke er blitt rettet opp,
fremkommer det en finansinntekt på kr 65,- som ikke er reell (jf. note 1). Beløpet er i realiteten en
rentekostnad. Sum utbetalinger skulle da vært kr 65,- høyere, dvs. kr 65.05.806 i stedet for kr
65.053.741. Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer er uendret som følge av dette, og
summerte seg til kr 65.053.806.
Mellomværende med statskassen
Mellomværende med statskassen utgjorde pr. 31.12.2015 kr 2.261.789. Oppstillingen av
artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværendet består av. Foruten
rapportert mellomværende hadde Sivilombudsmannen en påløpt leverandørgjeld på kr 4.919 som
ikke er betalt og derfor ikke fremkommer som utgift i årsregnskapet. I tillegg er det mottatt NAVrefusjoner på til sammen kr 24.327 for mye i 2015. Dette er korrigert i 2016. Jf. opplysninger om
avregning med statskassen i note 7. Sivilombudsmannen har ikke kapitalposter i statens
kapitalregnskap.

Tilleggsopplysninger
Riksrevisjonen er ekstern revisor for Sivilombudsmannen. Årsregnskapet for 2015 er ikke ferdig
revidert, men revisjonsberetningen antas å foreligge innen utløpet av 2. kvartal 2016.

Oslo, 15. mars 2016

Aage Thor Falkanger (sign.)
sivilombudsmann
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Prinsippnote årsregnskapet
Årsregnskap for Sivilombudsmannen 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 2015.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:
a)
b)
c)
d)

Regnskapet følger kalenderåret
Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
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 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. Avgitte fullmakter ville framkommet i note B til bevilgningsoppstillingen.
Sivilombudsmannen har ikke avgitt belastningsfullmakter.
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
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.
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Rapporteringsperiode: 2015

Sivilombudsmannen

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2015
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

0043
1633
0045
0163
Sum utgiftsført

Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Nettoføring for mva i staten
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
UD - Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

Inntektskapittel

Kapittelnavn

5309
5700
Sum inntektsført

Tilfeldige inntekter
Arbeidsgiveravgift

Post
01
01
01
72

Post
29
72

Posttekst

Note

Samlet tildeling

Regnskap 2015

Driftsutgifter
Driftsutgifter
Driftsutgifter
Tilskudd

A, B

70 052 000

70 052 000

63 747 530
3 040 583
947 884
358 392
68 094 389

Samlet tildeling

Regnskap 2015

0

80 646
5 362 118
5 442 764

Posttekst
Ymse
Arbeidsgiveravgift

Merinntekt og
mindreinntekt (-)

62 651 625

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet
Kapitalkontoer
60049601
Norges Bank KK/innbetalinger
60049602
Norges Bank KK/utbetalinger
716101
Endring i mellomværende med statskassen
716107
Endring i mellomværende med statskassen
Sum rapportert

1 845 311
-64 206 808
0
-290 127
0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto
Tekst
6260
Aksjer
716107
Mellomværende med statskassen

716107
716101
716107

Merutgift (-) og
mindreutgift
6 304 470
-3 040 583

2015
0
-2 261 789

3 -2E+06
4
0
4 -290127

2014
0
-1 971 662

Endring
0
-290 127

Sivilombudsmannen
Note A Forklaring av samlet tildeling
Kapittel og
post
4301

Overført fra i fjor
2 052 000

Årets tildelinger
68 000 000

Samlet tildeling
70 052 000

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

Stikkord

Merutgift(-)/ mindre
utgift

Utgiftsført av andre i hht
avgitte belastningsfullmakter

6 304 470

0

4301

Merutgift(-)/ mindreutgift
etter avgitte belastningsfullmakter

Merinntekter 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

6 304 470
6 304 470
3 400 000
3 400 000
0
0
"kan nyttes under post 01"
0
0
0
0
"kan overføres"
0
0
0
0 Ikke aktuell
Ikke aktuell
Ikke aktuell
Ikke aktuell
"overslagsbevilgning"
0 Ikke aktuell
Ikke aktuell
Ikke aktuell
Ikke aktuell
*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se rundskriv R-2/2013 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter
Mottatte belastningsfullmakter
Stikkordet «kan overføres»
Stikkordet «kan benyttes under»
Stikkordet «overslagsbevilgning»
Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)
Fullmakt til å bruke standard refusjoner av lønnsutgifter til å overskride utgifter

Fra 2015 er merinntekt i form av lønnsrefusjoner (syke- og foreldrepengerefusjoner) fra NAV en del av utgiftskapitlet.
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

Oppstilling av artskontorapporteringen for 2015
2015

2014

1
1
1
1
1

0
0
0
0
-65
-65

0
0
0
0
-11 364
-11 364

2
2
3

45 151 030
-1 819 962
1 013 126
0
20 706 765
2 783
65 053 741

42 931 115
-1 653 322
407 829
0
20 313 706
0
61 999 328

65 053 806

62 010 691

Note
Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger
Andre innbetalinger
Innbetaling av finansinntekter
Sum innbetalinger
Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Utbetalt til investeringer
Utbetalt til kjøp av aksjer
Andre utbetalinger til drift
Utbetaling av finansutgifter
Sum utbetalinger

4
4

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

5

0
0

0
0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre

6

0
0

0
0

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m)
1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler

5 362 118
80 646
-3 040 583
2 402 182

5 115 684
74 524
0
5 190 208

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

62 651 625

56 820 483

31.12.2015
-24 327
0
0
-1 771 420
-1 112
-464 930
-2 261 789

01.01.2015
0
0
0
-1 957 401
0
-14 261
-1 971 662

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld
Fordringer (legg til linjer og vis på konto)
Kasse (legg til linjer og vis på konto)
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank (legg til linjer og vis på konto)
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter (legg til linjer og vis på konto)
Annen gjeld (legg til linjer og vis på konto)
Sum mellomværende med statskassen

7
7
7
7
7
7

Sivilombudsmannen
Note 1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 2015
2015

2014

Innbetalinger fra gebyrer
Gebyrer
Tilsynsavgift elsikkerhet
Gebyrer / avgift omsetning produksjon sprengstoff første omsetningsledd

0
0
0

0
0
0

Sum innbetalinger fra gebyrer

0

0

0

0

0

0

0

0

Innbetaling av finansinntekter
Renteinntekter
Valutagevinst (agio)
Annen finansinntekt

-65
0
0

-11 364
0
0

Sum innbetaling av finansinntekter

-65

-11 364

Sum inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

-65

-11 364

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer
Salgs- og leieinnbetalinger
Sum salgs- og leieinnbetalinger
Andre innbetalinger

Sum andre innbetalinger

Sivilombudsmannen
Note 2 Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger av offentlige refusjoner vedrørende lønn 2015
2015
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Lønninger
39 326 803
Arbeidsgiveravgift
5 362 118
Pensjonsutgifter*
0
Andre ytelser
462 108
45 151 030
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
* Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK.
Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Sykepenger og andre refusjoner
Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn
Antall årsverk 1):

1)

2014
37 521 663
5 115 684
0
293 768
42 931 115

1 819 962
1 819 962

1 653 322
1 653 322

51

49

Tidligere årsverksrapporter benyttet ikke DFØs definisjon for årsverk. Årsverktallet
for 2014, generert på samme måte som for 2015, skal være 49 årsverk.

Sivilombudsmannen
Note 3 Utbetalt til investeringer 2015
2015
Immaterielle eiendeler og lignende
0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
0
Beredskapsanskaffelser
0
Infrastruktureiendeler
0
Nasjonaleiendom og kulturminner
0
Maskiner og transportmidler
0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
1 013 126
Andre utgiftsførte investeringer (*)
0
Sum utbetalt til investeringer
1 013 126
(*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

2014
0
0
0
0
0
0
407 829
0
407 829

Note 4 Andre utbetalinger til drift og utbetaling av finansutgifter 2015
Andre utbetalinger til drift
Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne
Reiser og diett
Øvrige driftsutgifter (*)
Sum andre utbetalinger til drift

2015

2014

7 588 132
0
753 337
1 570 943
0
273 332
1 050 405
5 575 672
476 441
3 418 502
20 706 765

7 795 968
0
533 028
1 486 979
0
336 321
850 281
4 960 583
457 203
3 893 343
20 313 706

Utbetaling av finansutgifter
Renteutgifter
2 783
Agiotap
0
Andre finansutgifter
0
Sum utbetaling av finansutgifter
2 783
(*) Bør spesifiseres ytterligere dersom det er vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet

0
0
0
0

Sivilombudsmannen
Note 5 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 2015

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

2015

2014

0

0

Note 6 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 2015

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

2015

2014

0

0

Sivilombudsmannen
Note 7 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 2015
Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
2015
Spesifisering av bokført
avregning med statskassen
Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler*
Sum
Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer
Kasse og bank
Sum
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum
Langsiktige forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum

2015
Spesifisering av rapportert
mellomværende med
statskassen

Forskjell

0
0

0
0

0
0

0
-24 327
0
-24 327

0
0
0
0

0
-24 327
0
-24 327

-4 919
-1 771 420
-1 112
-464 930
-2 242 381

0
-1 771 420
-1 112
-489 257
-2 261 789

-4 919
0
0
24 327
19 408

0
0

0
0

0
0

-2 266 708
-2 261 789
Sum
* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 7 B

-4 919

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler
Forretningskontor

Antall
aksjer

Årets resultat i
selskapet

Balanseført
egenkapital i Balanseført verdi
selskapet
i regnskap*

Ervervsdato
Eierandel
Stemmeandel
Aksjer
Selskap 1
Selskap 2
Balanseført verdi 31.12.2015
* Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.
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