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Regnskapsloven krever at regnskapene er avgitt og godkjent innen 
1. juli hvert år. Samtlige regnskaper er derfor godkjent av 
landsstyret med endelig virkning, jf. vedtektenes § 14 nr. 4. 
Regnskapene legges fram for landsmøtet kun til orientering, jf. 
vedtektene § 11 nr. 6. 
 
Oppsett og presentasjonsform på regnskapene tilfredsstiller 
Regnskapslovens krav, og samtlige regnskap er oversendt 
Brønnøysundregistrene. For å gi medlemmer og tillitsvalgte 
tilstrekkelig oversikt over forbruket på forbundets ulike fonds, er det 
utarbeidet forbundsinterne tilleggsdokumenter til regnskapet hvor 
dette framgår. 
 
Følgende dokumenter er offentlige og oversendt 
Brønnøysundregistrene: 
- Årsberetning 
- Årsregnskap med balanse 
- Noter til regnskapet m/tilleggsinfo 
- Kontantstrømoppstilling 
- Revisjonsberetning 
 
Tilleggsdokumenter: 
- Oversikt over forbruk i fondene (avdelingsregnskap) 
- Kontrollnemndas beretning om regnskapene 
 
INNSTILLING: 
Årsberetninger og regnskap for 2014, 2015, 2016 og 2017 tas til 
orientering. 
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NORSK TJENESTEMANNSLAG

ARseenETNrNG 2014

Virksomhetens art
Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund som forhandler lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i

staten og virksomheter med offentlig tilknytning. Medlemmene kommer fra store virksomheter som
departementer, direktorater, statlige etater, universiteter og høgskoler, fristilte virksomheter som NRK,
studentsamskipnader og forskningsinstitutter itillegg til en rekke mindre virksomheter både i og
utenfor staten.

Forbundet har sitt hovedkontor i leide lokaler i Oslo sentrum og har ingen distriktskontorer.

Fortsatt drift
Regnskapet tor 2014 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter at denne
forutsetningen er til stede.

Arbeidsm i liø og personale
Sykefraværet blant forbundskontorets medarbeidere var på 3,3 o/o i 2014. Forbundet følger utviklingen
i sykefraværet nøye. Forbundet har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv og er tilknyttet egen
bedriftslegeordning.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert yrkesskader eller -sykdom i løpet av året.

Behov for fysiske tilrettelegginger er fortløpende dekket. AMU legger årsplaner for å ivareta forbundets
ansvar for medarbeidernes arbeídsmiljø og følger fortløpende opp innmeldte saker.

Som forebyggende helsemessig tiltak har medarbeiderne mulighet for treninger to ganger i uka i

husets trimrom med delvis bruk av arbeidstid. Forbundet dekker også deler av treningsutgifter og alle
medarbeidere er tilsluttet LOs bedriftsidrettslag. Det er gjennomført førstehjelps kurs og
hjerte/lungeredning.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fire møter i 2014

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt tíl driften av for-
bundet.

AKAN-arbeid
Forbundskontoret har vedtatt en AKAN-avtale med vedlegg. Hensikten med AKAN i NTL er å
opprettholde et rusfritt miljø, og å hjelpe medarbeidere med eventuelle rusproblemer og
spillavhengighet. Ved å ha en konsekvent holdning til rusmidler og arbeid, ønsker forbundet å
forebygge at medarbeidere utvikler rusmiddelproblemer.

Forbundet har et eget AKAN-utvalg. Det er ikke meldt inn saker til AKAN utvalget i 2014 og utvalget
har ikke hatt møter i2014.

Ytre miljø
Forbundets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Forbundskontoret forurenser ikke
det ytre miljøet. Forbundskontoret driver miljøinnsamling av papir, glass og utdatert PC-utstyr. Det er i

verksatte en prosess for å bli sertifisert som "grønt kontor".



menn kvinner

Totalt antall ansatte t 15

Herav deltid 0 1

Herav vikar/ midlertidig ansatt 0 0

Herav i foreldrepermisjon 0 0

J

Likestilling mellom kiønnene

Status pr desember 2014 inkl vikarer

Arslønn 31.12.2014 for ansatte i NTL inkl vikarer:

Rapportering om planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling

På grunnlaq av kjønn:
Begge kjønn har lik mulighet til videreutdanning og deltakelse i kompetansehevende tiltak. Begge
kjønn har lik mulighet til å ta ut foreldrepermisjon. Ut over dette er det ikke planlagt ytterligere tiltak for
å fremme likestilling på grunnlag av kjønn.

På qrunnlaq av etnisitet:
NTL Forbudskontoret er rasismefrisone og arbeider aktivt for å inkludere personer med annen etnisk
bakgrunn enn norsk.

Ved ledighet oppmuntres personer med annen etnisk bakgrunn til å søke og disse blir innkalt til
stillingsintervju så fremt de er kvalifisert til stillingen.

På qrunnlaq av nedsatt funksionsevne:
Forbundskontoret er lokalisert i et bygg med adgangsmuligheter for rullestolbrukere. Det er heis i

bygget som også er tilrettelagt for svaksynte.

NTL har god tilgjengeligheten for personer med funksjonshemminger til kontorer og møterom.

Gjennom arbeidet med lA-avtalen, har forbundet et bevisst forhold til å inkludere personer med
nedsatt funksjonsevne i forbindelse med ledige stillinger osv. Det arbeides også aktivt med
tilrettelegging for medarbeidere, dersom de rammes av sykdom eller skader.

Reqnskap oq finansiell risiko

Forbundet hadde i 2014 et driftsoverskudd på kr 3 751 921 og et årsresultat som viser et overskudd
pà kr 7 288 229. I 2013 var tallene henholdsvis et driftsunderskudd pà kr 4 557 373 og et
årsunderskudd på kr 558 080.

Totale kontingentinntekter er kr 159 694 879 dette utgjør 88,78 o/o av driftsinntektene.
12013 var tallene henholdsvis kr 154 439 851 og 89,4 %. Medlemstall4. kvartal2014 var på 50724
medlemmer, noe som er 485 flere enn samme tidspunkt 2013.

Ansatte Gjennomsnittlig årslønn
kvinner

Gjennomsnittlig årslønn
Menn

Personal og/eller fagledere Antall: 4
Snittlønn: 597 263

Antall: 0

Lønnsgruppe 5-6 Antall:4
Snittlønn: 542 513

Antall: 3
Snittlønn: 567 383

Lønnsgruppe 3-4 Antall: 7
Snittlønn: 448 243

Antall: 2
Snittlønn: 452 500
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Totale driftskostnader har gått ned fra kr 177 300 256 i 2013 til kr 176 119 271 i 2014. Nedgangen
skyldes i hovedsak at forbundet har lavere aktivitet i år hvor forbundet avholder landsmøter og det íkke
er stor politisk aktivitet som ved Stortingsvalg.

Et større driftsoverskudd enn 2013, skyldes íall hovedsak en økning av kontingentinntektene, men
også noe høyere inntekter fra ou-fond. Kontingent beregnes ved o/o av lønn, og kontingentinntektene
øker i takt med lønnsøkningen.

Arets resultat har økt med kr 7 846 309 i forhold til 2013

Forbundets midler er hovedsakelig plassert på konto i Bank 1 Oslo AS. En mindre del er plassert i

aksjer og obligasjoner, hvorav innskuddene i Sparebank 1 Gruppen AS og i AS Statstilsattes hus
utgjør størstedelen. Forbundets pengeplassering har en profil med lav risiko, likviditeten må
karakteriseres som god.

Annen egenkapital er økt med kr 7 288 229 fra2013. Forbundet har en fri egenkapital (kr 75 107 800)
og avsetning i fonds (kr 101 064 358). Ut fra total omsetníng er egenkapitalandelen høy. En lengre
streik, eller flere streiker over et kortere tidsrom vil imidlertid raskt kunne endre situasjonen. Det
samme gjelder dersom medlemstallet synker, og aktiviteten fortsetter på dagens nivå. En god
egenkapitaldekning er derfor en forutsetning for å kunne sikre videre drift over et lengre tidsrom.

Framtidiq utviklinq

Norsk Tjenestemannslags virksomhet er en non-profit virksomhet, forbundets inntekter kommer
hovedsakelig fra medlemskontingenten. De Økonomiske ressursene brukes til å fremme
medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter.

Til tross for store og omfattende omstillingsprosjekter innenfor forbundets organisasjonsområde har
medlemstallet holdt seg noenlunde stabilt. Vi ser imidlertid at antall pensjonerte medlemmer øker i

forhold til antall yrkesaktive medlemmer..

Framtidig utvikling innenfor forbundets organisasjonsområde vil variere fra område til område, og
forbundet driver sin virksomhet i sterk konkurranse med andre arbeidstakerorganisasjoner. Både i

overenskomstsektoren og innenfor staten medfører omstillingen at stadig flere av de tilsatte har
høyere eller akademisk utdanning. Disse blir ofte rekruttert inn i profesjonsforbund allerede mens de
er studenter.

NTLs landsmøteli2014 har vedtatt at forbundet skaletablere sin egen ungdomsorganisasjon. NTL
Ung skal bidra til forbundets satsing rettet mot unge arbeidstakere og studenter, noe som på sikt vil
øke medlemsvekst blant yrkesaktive medlemmer.

Arsresultat oq disponeringer

Forbundsstyret foreslår at årets overskudd pà kr 7 288 229 overføres til styrking av forbundets
kampfond.

i2015

Oftebro

6+rftot-
Bjørh Halvorsen

ø)"Ø
Ellen Dalen-Anita umann

anne N Sølberg

n "4o,än4"for Cail Marius Mi



6
NORSK TJENESTEMANNSLAG

DRIFTSINNTEKTER

Kontingent
Annen driftsinntekt

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Forsikrings- og kontingentkostnad
Lønnskostnad
Avskrivníng
Annen driftskostnad

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

SUM FINANSINNTEKTER

FINANSKOSTNADER
Annen rentekostnad

SUM FINANSKOSTNADER

ARSReSULTAT

RESULTATREGNSKAP 2014

NOTE

1

1

2014

159 694 879
20 179 313

91 116210
32 597 602

1 867 285
50 541 174

2 954 753
586 468

2013

154 439 851
18 303 032

89 433 878
31 180 656

1 860 281
54 825 441

2752 537
1 253 411

179 874192 172742883

3+4
5+6
3+4

176 122271 177 300256

3 751 921 -4 557 373

7

3 541 221 4 005 948

4 913 6 655

4 913 6 655

7 288 229 -558 080
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Balanse pr. 31. desember

NOTE 2014

ANLEGGSMIDLER

lmmateriel le eiendeler

lT-utvikling

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tjenesteleiligheter
Kontormaskiner, inventar

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

lnvesteringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Pensjonsmidler

Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Fordringer

Bankinnskudd
Bankinnskudd og kontanter

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

2013

2833892 3 665 840

2833 892 3 665 840

6

5
5

717 452
1 113 411

21 861 047
24723 574

260 434

555 000
1 553 298

21 861 047
30 866 942

1 392 152

r 830 863 2108298

7

4
8+9

2

46 845 055 54 120 141

51 509 809 59 894 280

3 035 312 4226629

144 406 107 1 34 600 480

147 441 419 138827 109

198 951 228 198721 388
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Balanse pr. 31. desember

EGENKAPITAL

Opptient egenkapital

Annen egenkapital

GJELD

Avsetn inger for forpliktelser

Pensjon og andre forpliktelser
Avsetning til landsmøtet

Sum avsetninger for forpliktelser

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE 2014 2013

11 176 172 159 168 883 930

4 2 856 758
10

2 856 768 9 983 740

1 843 755
2 248 184

1 5 830 363

2 543 740
7 440 000

2 597 571
2219 060

15 037 087

19922302 t9 853 718

198951 228 198721 388
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KO NTANTSTRøM O P PSTI L LI N G

Kontantstrøm fra operasjone I le aktiviteter
Arets resultat
Ord inære avskrivninger
I n ntektsfø rt utbytte f ra i nveste ri n g sa ktivítete r
Endring ifordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn/-utbetalinger i pensjonsordninger
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto ko nta ntstrøm lra ope rasjone I le aktiviteter

Konta n tstrø m me r fra i nveste ri n gsa ktivitete r
Utbetalinger ved l<løp av varige driftsmídler
Utbetalinger ved $øp av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lån
Utbetalinger ved l<løp av andre investeringer (immateríelle
eiendeler)
lnnbetalinger ved innfrielse av ansvarlig lån
lnnbetalinger ved innfrielse av fondsobligasjon
lnnbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
lnnbetalinger ved utbytte fra investeringsaktiviteter
lnnbetalinger fra andre fordringer (lån til ansatte)
Netto ko n ta ntstr øm Íra i nvesteri n gsa ktivitete r

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens
begynnelse

2014

7 288 229
1 867 285
-586 468

1 191 317
-753 817

1 444746
-6 617 600
3 833 692

-466 527

-291 375

6 000 000

586 468
143 368

s 971 934

I 805 626
1 34 600 480

2013

-558 080
1 860 281

-1 253 411
-635 919

- 1 051 364

865 452
3 220 438
2 447 397

-373 940
-10 000 042
-15 000 000

-1 431 288
15 000 000

902 160
912 600
-308 734

-10 299 244

-7 851 847
142 452 327

Kontanter ved periodens slutt 144406106 134600480

Kontanter og kontantekvivalenter inneholder kontanter og bankinnskudd, herav
bankinnskudd for inntrukne skattetrekkmidler på kr 1 256 676.
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NORSK TJENESTEMAN NSLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014

Note 1 - Reqnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

lnntekter
Kontingentinntekter utgjør forbundets andel av opptjent kontingent for regnskapsåret 2014. lnntektene
fra Opplysnings- og Utviklingsfondet dekker kostnader til opplysningsvirksomheten. Disse er presen-
tert brutto i resultatregnskapet. Det innebærer at mottatte OU-midler inngår i posten Annen driftsinn-
tekt, mens anvendelsen av midlene er en del av driftskostnadene.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler (fordringer, bankinnskudd og kontanter) og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller
til betaling innen ett àr. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nom inelt beløp pâ etableringstidspu nktet.

Anleggsmidler (i hovedsak aksjer, obligasjoner, andeler, tjenesteleilighet, maskiner og annet utstyr på
forbundskontoret) vurderes til anskaffelseskost. Disse nedskrives til virkelig verdi, dersom verdifall ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt (faktisk) beløp på etablerings-
tidspunktet.

Fordringer
Fordringer i balansen er oppført til pålydende.

Avsetting landsmøtet
Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over
landsmøteperioden. Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et
driftsresultat som gjenspeiler forbundets løpende drift.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Kontormaskiner med levetid
over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15 000. lnventar med levetid over 4 år og har en kostpris
som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet.

lmmaterielle eiendeler
Programvare til forbundets it-utstyr og utvikling av programvare klassifiseres som immaterielle eien-
deler, dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseføring av kostnadene skjer, dersom
verdien vurderes å være vesentlig og forventes å ha varig verdi. Balanseførte programvarekostnader
avskrives over anslått levetid.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Ved regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene legges til grunn både en opptjeningsprofil med et likt
beløp per år (lineært) og medarbeidernes antatte sluttlønn på pensjoneringstidspunktet. Eventuelle
endringer i pensjonsytelsene (pensjonsplanen) med derpå følgende økning i pensjonsforpliktelsene
føres i regnskapene over flere år (amortiseres) i forventet, gjenværende opptjeningstid. Det samme
gjelder avvik fra de antatte forpliktelsene, hvis avviket overstiger 10 o/o av den største av pensjonsfor-
pliktelsene og - midlene (såkalt korridor).

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen gir oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklarer likviditetsendringer. Den
er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr. 1 256 676.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte oq valqte, qodtqiørelser, lån til valqte
m.v.

Lønnskostnad 20'14 2013
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

25 364 692
3 838 859
2849 534

544 517

24 282796
3 658 135
2 666 354

573 471

Sum 32597 602 31 180 656

Gjennomsnittlig antall ansatte og valgte

Ytelser til ledende personer

41 41

Forbundsleder Forbundsstyret
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

878 ô90
0

16 419

0
0

34200

Tillitsvalgte har lån i forbundet på til sammen kr 415 064,- Alle lån er gitt i samsvar med de vilkår som
er fastsatt av NTLs landsstyre.

Forbundsleder er medlem i Statens Pensjonskasse, og forbundet har ikke ansvar for framtidige pen-
sjonsytelser eller løpende premieinnbetaling til denne ordningen.

Forbundsleder, nestlederne, hovedkasserer og forbundssekretærene er alle valgt av forbundets lands-
møte. Hvis de trekker seg på et landsmøte, har de krav på to måneders etterlønn med arbeidsplikt.
Hvis de stiller til gjenvalg, men ikke blir gjenvalgt, har de krav på inntil fire måneders etterlønn, forut-
satt at dette er den eneste lønnsinntekten i denne perioden. Tillitsvalgte med mer enn åtte års tjeneste
på forbundskontoret og som ikke blir gjenvalgt, har krav på seks måneders etterlønn, forutsatt at det
er eneste lønnsinntekt i perioden. I de to siste tilfellene kan det stilles krav om arbeidsplikt.

Revisor
Lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 223 000,- attestasjonsoppgaver med kr 16 552,- og andre
tjenester kr. 19 367,- Alle beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

Note 4 - Samlede pensions- og andre forpliktelser
Pensjonsordn in ger for ansatte og tillitsvalgte
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon og
pensjonsordningene oppfyller kravene iht. loven.

Forbundets 20 ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte framtidige pensjons-
ytelser. Forbundet har ikke ansvar for de framtidige pensjonsytelsene som de tillitsvalgte har
opparbeidet seg i Statens Pensjonskasse. Dette gjelder også for forbundsleder.

Pensjonsordningen for de ansatte er dekket gjennom en kollektiv forsikringsordning i SpareBank 1

Livsforsikring AS. En tidligere tillitsvalgt og en tidligere ansatt har pensjonsavtale i Den Norske Fag-
organisasjons Pensjonskasse (DNFP). De tillitsvalgte ved forbundskontoret er tilmeldt Statens
Pensjonskasse.

Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjons-
alder. Dagens verdi av antatte, framtidige pensjonsytelser er basert på forsikringstekniske prinsipper

For personalforsikringen i SpareBank I Livsforsikring er det innbetalt pensjonsmidler til dekning av de
fremtidige pensjonsytelsene. Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi.



I DNFP er det ikke pensjonsmidler til å dekke de løpende utbetalingene. Forbundet dekker 213 av
de løpende utbetalingene, og fra og med 1993 har Landsorganisasjonen i Norge dekket l/3. I be-
regningen nedenfor inngår bare forbundets andel av pensjonsforpliktelsen.

2014

I2

2013

Arets opptjente pensjonsrettig heter
Rentekostnad på opptje nt pen sjonsretti g heter
Avkastning av pensjonsmidler
Administrasjonskostnader

1 671 577
795 850

-570 451
105 573

924 896
596 627

-397 052
91 404

Pen sjonskostnad fø r resu ltatfø rte stø rrelser
Resultatførte planendrin ger
Avkortning loppgjør
Aktuariel gevinst ved avkortning/oppgjør
Resultatførte estimatavvik

2 002 549

846 985

I 215 875

1 450 479
Beregnet pensionskostnad 2 849 534 2666 354

Opptjente pensjonsforpliktelser
Pensjonsm idler (til markedsverdi)

Midler >forpliktelse
- 20 779 738

14 116 224

2014
Midler <forpliktelse

-17 235 490
12 412707

Differanse mot aktuar - faktiske innbetalinger
Netto påløpne pensjonsforpliktelser
lkke resultatført virkning av estimatavvik
=Balanseført netto pensj.forpl.elkskl. AGA
Periodisert arbeidsgiveravgift

- 6 663 514
6 923 949

260 434

- 4 822783
6 214 935
1 392 152

Netto pensjonsforpliktelse/ midler (inkl. AGA) 260 434 1 392 152

Økonom iske forutsetninqer
Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Arlig lønnsvekst
Arlig G-regulering
Arlig regulering av pensjoner under utbet.

Samlede pensjons- og andre forpliktelser

Brutto pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpl iktelser

Note 5 - Variqe driftsmidler

2014
2,30%
3,20 Yo

2,75 %
2,50 0/o

2,50 0/o

2013
4,40 %
4,00%
3,75%
3,50 %
3,50 0/o

31.12.2014

-20 779 738
14 116 224

260 434

31.12.2013

-17 235 490
12 412707

1 392 152

lnventar/
Kontormaskiner

Tjenesteleiligheter Total

Anskaffelseskost 01 .01.14
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang/utrangering driftsm id ler

3 708 566
292 471
523 459

555 000
174 056

4 263 566
466 527
523 549

Anskaffelseskost 3 I .12.1 4
Akkumulerte avskrivnin ger 1 .1.1 4
Akkumulerte avskrivnin g 31 .12.1 4
Avgang akkumulerte avskrivninger

3 477 578
2 155 268
2 364 167

523 549

729 056
0

11 604

4206 634
2 155 268
2 375 771

523 459
Balanseført verdi 31 .12.14 1 113 411 717 452 1 830 863

Arets avskrivning
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

732 358
3-5år
Lineær
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Note 6 - lmmaterielle eiendeler

lT-utvikling Totalt

Anskaffelseskost 1.1. 14
Tilgang
Avgang/utrangering

6 152 067
291 375
472238

6 152 067
291 375
472238

Anskaffelseskost 3 1 .12.1 4
Akkumulerte avskrivninger 1 .1 .1 4
Akkumulerte avskrivning 31.12.14
Avgang akkumulerte avskrivninger

5 971 204
2 486 227
3137 3't2

472238

5 971 204
2 486227
3 137 312

472238
Balanseført verdi 31 .12.14 2 833 892 2 833 892

Arets avskrivning
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Billån tillitsvalgte

1 123 323
5år

Lineaer

Note 7 - Aksier oq andeler i andre foretak m.v.

Eierandel Anskaffelseskost
Anleqqsmidler
SpareBank I Gruppen AS
Bank 1 Oslo og Akershus AS
AS Statstilsattes Hus
Sørmarka AS
Andeler
Forsvarets Personellservice
Tele-Service
Kristne Arbeidere
Oslo Kongressenter
Folkets Hus BA
Forsvarets Boligbyggelag

Sum anleggsmidler 21 861 047

Note 8 - Fordrinqer med forfall senere enn et år

0,13 %
0,55 0/o

3,20 0/o

0,53 %

I 574 116
11 940 094

16 000
200 000

90
1

1 000

128 746
1 000

Balanseført verdi

I 574 116
11 940 094

16 000
200 000

90
1

I 000

128 746
1 000

21 861 047

2014
415 064

2013
536 432

Fordringer med forfall kortere enn ett år er ikke tatt med ioppstillingen.
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Note 9 - Obliqasioner

AS Statstilsattes Hus, innskudd
A/L Folkets Hus
AS Statstilsattes Hus, ansvarlig
lånekapital
Sparebank 1 Gruppen AS,
evigvarende lån
Bank I Oslo og Akershus AS
ansv.oblig.lån
Sum

Anskaffelses-
kost

6 150 586
120 994

2 593280

443 650

15 000 000

Balanseført verdi

6 150 586
120 994

2 593 280

443 650

1 5 000 000

Rente

0,0%
2,5 0/o

0,0%

4,9 vo

4,47 0/o

24 308 510 24 308 510

Forbundets fondsobligasjonslån til Bank I Oslo og Akershus på kr 6 mill ble frigjort av Bank 1 Oslo
Akershus desember 201 4.

Note l0 - Andre avsetninqer for forpliktelser

Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over
landsmøteperioden. Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et
driftsresultat som gjenspeiler forbundets løpende drift.

Note 11 - Eqenkapital

Egenkapitalbevegelsene i 2014 forklares slik

ANNEN EK
Egenkapital 31.12.13
Arets resultat

r68 883 930
7 288229

Eqenkapital 31.12.14 176 172 159

Annen egenkapital består av
Forsikringsfond
Kampfond
Aktivitetsfond
Opplysnings- og utviklingsmidler
Friegenkapital

20 241 033
39 369 594
22724165
18 729 566
75 107 800

Annen eqenkapital 176 172 159

2015

T"JtLt&b^
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Ernst & Young AS

Dronning Eufem¡as gale 6, NO-o191 Oslo
Oslo Atrium, P O Box 20, NO-005'1 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24002400
Fax: +47 24 00 29 01

www.ey no
Medlemmer av den norske revisorforeningBuilding a better

working world

Til landsstyret i Norsk Tjenestemannslag

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Tjenestemannslag, som består av balanse per 31. desember
2014, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

F o fu u n d ssty rets og fo ñ u n dets I ede rs a n sva r fo r å rsreg n skapet

Forbundsstyret og forbundets leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik
intern kontroll som forbundsstyret f¡nner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revrsors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for forbundets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av forbundets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet
av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

A member firm of Ernst & Young Global L¡m¡ted
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Building a better
working world

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Norsk Tjenestemannslag avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2O14 og av dets resultater
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konkl usjon om ärsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfo¡ mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon), mener vi at forbundsstyret og forbundets leder har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversíktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 21. mai 2015
Enrusr & Youruc AS

statsautorisert

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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REGNSKAP FOR 2014

Kontrollkomitéen har gått gjennom Norsk Tjenestemannslags regnskap for 2OI4.
Kontrollkomitéen har også deltatt i et møte i forbundsstyret der revisor
orienterte om sin gjennomgang av regnskapet.

Regnskapet er satt opp i henhold til Norsk Tjenestemannslags vedtekter og etter
prinsippene i regnskapsloven. Revisor hadde ingen merknader til regnskapet.

Revisor har også vurdert risiko for viktige punkter med henblikk på den
framtidige regnskapsoppfølginga. Kontrollkomitéen deler revisors oppfatning av
at det bør være spesiell oppmerksomhet på sårbarhet når det gjelder personell for
viktige funksjoner, spesielt regnskap og IKT, og at regnskapsprosessene bør
formaliseres og dokumenteres ytterligere.

Kontrollkomitéen har ut over dette ingen merknader til det avlagte regnskapet
og vil anbefale at det forelagte regnskapet fastsettes som Norsk
Tjenestemannslags regnskap for 2014.
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NORSK TJEN ESTEMANNSLAG

FORSIKRINGSFONDET

Beholdning 1.1.
Renter
Overført tilgode til medlem
Overført premie koll hjemforsikring

Beholdning 1.1.
Overført fra fri egenkapital

Driftskostnader
Meldingsblader
Overført til Forbundskassa/opplysn.virks.
Bevilgning organisasjonsledd
Bevilgn ing lokale nettsider
Bevi lgn in g Fylkesutvalg/Stedsutvalg
Reiser/forhandlinger avd. tillitsvalgte
Spesielle faglige tiltak
Sum driftskostnader

Reduksjon(-)/økning i fondet

Saldo 1.1 Aktivitetsfondet

AVDELI NGSREG NSKAP 201 4

2014
20 244 033
276 812,50

3 000,00
276 812,50

2013
20 244 032,54

261253,00

261253,00

Beholdning 31 .12 20 241 032,54 20 244 032,54

Forbundets tidligere Forsikringskasse (dvs begravelsesstønaden til etterlatte etter avdøde medlem-
mer) ble nedlagt per 01.01.03 etter vedtak på landsmøteti 2002. Forsikringskassas fond ble overført
til et nytt Forsikringsfond. Rentene av Forsikringsfondet tas ut til delvis dekning av utgiftene til LOfavør
Kollektiv Hjemforsikring for pensjonerte medlemmer.

KAMPFONDET

2014 2013
32 081 365,I I 13 905 764,08
7 288229,00 18 175 601.03

Beholdning 31.12 39 369 594,1 1 32 081 365,1 1

Per 3l .12.14 er beholdningen bak hvert yrkesaktivt medlem kr 1 208.92 ifr. vedtektenes $ 19 pkt.A.1 .

Ved beregningene er medlemmene i de internasjonale styrker og studentmedlemmer ikke tatt med, da
disse medlemmene ikke har streikerett.

AKTIVITETSFONDET

2014 2013
Driftsinntekter
Avsetning
Sum driftsinntekter

10 806 381,94
10 806 381,94

10 452 389.47
10 452389,47

761 938,19
3 700 000,00
3245 406,00

24 500,00
556 923,00
386762,83

1611323.79
10 286 853,81

637 956,00
3 200 000,00
3 938 098,30

28229,00
471 871,00
179 127,51
2 399 863

10 855 144,81

519 528 13 -402 755.34

22204 636,00 22607 392,56

Saldo 31 . I 2 Aktivitetsfondet 22724 165,12 22204636,00
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OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSMIDLER

Driftsinntekter
Fondsmidler
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Ukekurs
Kortkurs/forbundet
Kortk u rs/o rg a n isa sj o n s I edd
Dagskonferanser
Reiser kortku rs/dag skonferanser
Eksterne kurs/forbundskontoret
Kursmateriell
Kurs Fylkesutvalg/Stedsutvalg
Opplæri ngskonferanser
Lønn- og sosiale utgifter
Admin istrasjonskostnader
Samarbeidsavtale LO-kompetanse

Reduksjon (-)/økning i fondet

Saldo 1.1 Opplysnings- og utviklingsmidler

Saldo 31 .12 Opplysnings- og utviklingsmidler

21 442105.69 19 457 192.02

-1 318 239.69 -1 154160.02

2014

20 123 866.00
20 123 866,00

2013

r8 303 032,00
18 303 032,00

1 459 414,68
6 476 435,44
5 018 472,19

602 808,15
641413,34
660 729,00
202 177,02
319 527,60
138 741,27

4 444 510,00
1 038 934,00

438 943,00

I 171964,59
6 144 714,35
5 209 632,90

428 289,32
841 576,49
309 150,89
248 563,00
301 255,00
340 308,20

3 223 897,00
761 870,00
475 970,28

20 047 805.37

18 729 565.68

21201965.39

20 047 805,37
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NORSK TJENESTEMANNSLAG

ARseenETNtNG 2o1s

Virksomhetens art
Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund som forhandler lønns- og arbeidsvilkår for
medlemmer i staten og virksomheter med offentlig tilknytning. Medlemmene kommer fra
statlige virksomheter som departementer, direktorater, etater, universiteter og høgskoler,
fristilte tidligere statlige virksomheter som NRK, studentsamskipnader og forskningsinstitutter
i tillegg til en rekke mindre virksomheter både i og utenfor staten.

Forbundet har sitt hovedkontor i leide lokaler i Oslo sentrum og har ingen distriktskontorer

Fortsatt drift
Regnskapetfor 2O15 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter
at denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiliø og personale
Sykefraværet blant forbundskontorets medarbeidere var pà 4,8 o/o i 2015. Forbundet følger
utviklingen i sykefraværet nøye. Forbundet har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv og
er tilknyttet bedriftslegeordning.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert yrkesskader eller -sykdom i løpet av året.

Behov for fysiske tilrettelegginger er fortløpende dekket. Det er gjennomført vernerunder.
AMU legger årsplaner for å ivareta forbundets ansvar for medarbeidernes arbeidsmiljø, og
tølger fortløpende opp innmeldte saker. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er gjennomgått
med verneombud, tillitsvalgte og forbundets kontaktperson ved NAVs arbeidslivssenter.

Som forebyggende helsemessig tiltak har medarbeiderne mulighet for treninger to ganger i

uka i husets trimrom med delvis bruk av arbeidstid. Forbundet dekker også deler av
treningsutgifter og alle medarbeidere er tilsluttet LOs bedriftsidrettslag. Det er gjennomført
førstehjelpskurs og sertifisering av noen medarbeidere i hjerte/lungeredning med bruk av
hjertestarter. Forbundet har hjertestarter i lokalene.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fire møter i 2015

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til
driften av forbundet.

AKAN-arbeid
Forbundskontoret har en AKAN-avtale hvor hensikten er å opprettholde et rusfritt miljø, og å
hjelpe medarbeidere med eventuelle rusproblemer og spillavhengighet. Ved å ha en
konsekvent holdning til rusmidler og arbeid, ønsker forbundet å forebygge at medarbeidere
utvikler rusm iddelproblemer.

Forbundet har et eget AKAN-utvalg. Det er ikke meldt inn saker til AKAN utvalget i 2015.
Utvalget har hatt to møter. Utvalget har gjennomgått NTLs ruspolitikk, retningslinjer og AKAN
avtalen. Det er avhold et møte for medarbeiderne med tema "alkohol på arbeidsplassen"
med innleder fra AKAN..
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Ytre miljø
Forbundets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Forbundskontoret foru-
renser ikke direkte det ytre miljøet. Forbundskontoret ble etter en grundig prosess sertifisert
som Miljøfyrtårn i desember 2015.

Likestilling mellom kjønnene

Status pr desember 2015 inkl vikarer

menn kvinner

Totalt antall ansatte 5 15

Herav deltid 0 1

Herav vikar I midlertidig
ansatt

0 0

Herav i foreldrepermisjon 0 0

Arslønn 31.12.2015 for ansatte i NTL inkl vikarer:

Rapportering om planlagte og gjennomÍørte tiltak som fremmer likestilling

På orunnlaq av kiønn:
Begge kjønn har lik mulighet til videreutdanning og deltakelse i kompetansehevende tiltak.
Begge kjønn har lik mulighet til å ta ut foreldrepermisjon. Forbundet gjennomgår
lønnsinnplassering årlig i det partsammensatte stillingsutvalget, for å sikre at kriteriene for
lønnsfastsettelse er basert på oppgaver og ansvar i stillingen. Ut over dette er det ikke
planlagt ytterligere tiltak for å fremme likestilling på grunnlag av kjønn.

På orunnlaq av etnisitet:
NTL er rasismefri sone og arbeider aktivt for å inkludere personer med annen etnisk
bakgrunn enn norsk.

Ved ledighet oppmuntres personer med annen etnisk bakgrunn til å søke og disse blir innkalt
til stillingsintervju så fremt de er kvalifisert til stillingen.

På grunnlao av nedsatt funksionsevne:
Forbundskontoret er lokalisert i et bygg med adgangsmuligheter og fasiliteter tilpasset
rullestolbrukere. Det er heis i bygget som også er tilrettelagt for svaksynte. NTL har god
tilgjengeligheten for personer med funksjonshemminger til kontorer og møterom.

Gjennom arbeidet med lA-avtalen, har forbundet et bevisst forhold til å inkludere personer
med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med ledige stillinger osv. Det arbeides også aktivt
med tilrettelegging for medarbeidere, dersom de rammes av sykdom eller skader.

Ansatte Gjennomsnittlig årslønn
kvinner

Gjennomsnittlig årslønn
Menn

Personal og/eller fagledere Antall: 4
Snittlønn: 614 415

Antall: 0

Lønnsgruppe 5-6 Antall: 4
Snittlønn: 545 045

Antall: 3
Snittlønn: 574 307

Lønnsgruppe 3-4 Antall: 7
Snittlønn: 455 851

Antall: 2
Snittlønn: 454755
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Reqnskap oq finansiell risiko

Forbundet hadde i 2015 et driftsunderskudd pà kr 2 721 427 , og et årsresultat som viser et
overskudd på kr 1 472 599. Til sammenligning var det i 2014 henholdsvis et driftsoverskudd
på kr 3 751 921o9 et årsresultat pàkr7 288229.

Totale kontingentinntekter er kr 165 625 511, dette utgjør 88,8 % av driftsinntektene.
I 2014 var kontingentinntektene kr 159 694 879, som også utgjorde 88,8 % av
driftsinntektene. NTL hadde 50 867 medlemmer pr 31 .12.2015, noe som er 143 flere enn
samme tidspunkt 2014.

Totale driftskostnader har øktfrakr 176 122271 i 2014 til kr 189 276 422i 2015.

Medlemskontingenten er beregnet i prosent av medlemmers lønn med et tillegg for kollektive
forsikringer. Dette gir at kontingentinntektene øker itakt med lønnsøkningen.

Arets resultat har gått ned med kr 5,8 mill i forhold fl 2014. Nedgangen skyldes en økning i

driftskostnadene som har blant annet har sammenheng med økt aktivitet og oppstart av NTL
Ung. NTL Ung er etablert med to frikjøpte stillinger i NTL Ungs ledelse og tre delvis frikjøpte
studenttillitsvalgte. I tillegg er forbundskontoret styrket med ytterligere en valgt medarbeider
fra2015. Endring av prosenten som styrer tilbakeføring av kontingentinntekt til NTLs
organisasjonsledd, bidro tilfinansiering av NTL Ung

Forbundets midler er hovedsakelig plassert på konto i Bank 1 Oslo Akershus AS. En mindre
del er plassert i aksjer og obligasjoner, hoveddelen i Bankl Oslo og Akershus AS,
Sparebank 1 Gruppen AS og iAS Statstilsattes hus. Forbundets pengeplassering har en
profil med lav risiko, og mulighet til raskt å ha pengene tilgjengelig. Likviditeten
karakteriseres som god.

Annen egenkapital er økt med kr 1 472 599 fra 2014. Forbundet har en fri egenkapital
(kr 82 663 445) og avsetning ifonds (kr 94 981 312). Det gjøres nå endringer i retningslinjer
for tildeling fra fondene, med den hensikt at disse skal bygges noe ned over tid.

Ut fra total omsetning er egenkapitalandelen høy. En lengre streik, eller flere streiker over et
kortere tidsrom vil imidlertid raskt kunne endre situasjonen. Det samme gjelder dersom
medlemstallet synker, støtteordninger forsvinner samtidig som aktiviteten fortsetter på
dagens nivå. En god egenkapitaldekning er derfor en forutsetning for å kunne sikre videre
drift over et lengre tidsrom.

Framtidis utviklinq

Norsk Tjenestemannslags virksomhet er en non-profit virksomhet, forbundets inntekter
kommer hovedsakelig fra medlemskontingenten. De økonomiske ressursene brukes til å
fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter.

Det er store og omfattende omstillingsprosjekter innenfor forbundets organisasjonsområde
som vil kunne påvirke medlemstallet. Medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt, og
forbundet har potensial til vekst gitt god rekruttering av nye medlemmer. Vi ser imidlertid at
den relative andel pensjonerte medlemmer øker jevnt, men svakt.

Framtidig medlemsvekst innenfor forbundets organisasjonsområde vil være avhengig av den
forvaltningspolitikk den til en hver tid sittende regjering fører. Forbundet forventer at presset
for mer privatisering vil øke under sittende regjering, noe som medfører at medlemmer flyttes
ut av NTLs organisasjonsområde.
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NTL driver sin virksomhet i sterk konkurranse med andre arbeidstakerorganisasjoner. Både i

overenskomstsektoren og innenfor staten medfører omstillingen at stadig flere av de tilsatte
har høyere eller akademisk utdanning. Disse blir ofte rekruttert inn i profesjonsforbund
allerede mens de er studenter. Forbundet satser derfor på studentverving gjennom
opprettelse av NTL Ung våren 2015 og tre studentprosjekter som ble etablert høsten 2015.

Arsresultat oq dis DOner¡noer

Forbundsstyret foreslår at årets overskudd på kr 1 472 599 overføres til styrking av
forbundets kampfond.

Oslo, mai 2016
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6;,1 U*¿- l't:J'L

rsok
ndsleder
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NORSK TJENESTEMANNSLAG

DRIFTSINNTEKTER

Kontingent
Annen driftsinntekt

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Forsikrings- og kontingentkostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

SUM FINANSINNTEKTER

FINANSKOSTNADER
Annen rentekostnad

SUM FINANSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP 2015

NOTE

1

1

2015

165 625 51 1

20 929 484

92 368 068
34 027 285
2 161 183

60 719 886

2 289 223
1 914 649

2014

1 59 694 879
20 179 313

91 116210
32 597 602

1 867 285
50 541 174

2 954 753
586 468

186 554 995 179874192

3+4
5+6
3+4

189276 422 176 122271

-2721 427 3751 921

7

4203872 3 541 221

9 846

I 846

AnsnesuLTAT 1 472 599 7 288 229
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ANLEGGSMIDLER

lmmaterielle eiendeler

lT-utvikling

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tjenesteleiligheter
Kontormaskiner, inventar

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

lnvesteringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Pensjonsmidler

Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER

Fordringer
Fordringer

Bankinnskudd
Bankinnskudd og kontanter

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

Balanse pr. 31. desember

NOTE 2015

3 518 845

3 518 845

4 470 560
768 801

6

21 861 047
24 654 251

2014

2 833 892

2 833 892

717 452
1 113 411

21 861 047
24 723 574

260 434

5
5

5 239 361 1 830 863

7

4
8+9

2

46 515 298 46 845 055

51 509 80955 273 504

2 445 981 3 035 312

146 845 098 144 406 107

149291 079 147 441 419

204 564 583 198951 228
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Balanse pr. 31. desember

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

GJELD

Avsetninger for forpl i ktelser

Pensjon og andre forpliktelser
Avsetning til landsmøtet

Sum avsetninger for forpliktelser

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE 2015 2014

11 177 644757 176172159

4 2 608 240
2 800 000

2 856 758
10

5 408 240 2 856 768

3 034 825
2 307 571

16 169 188

1843755
2 248 184

15 830 363

21 511 584 19922302

204 564 583 198 951 228
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KO NTANTSTRøMOPPSTI LLI NG

Kontantstrøm fra operasjonel le aktiviteter
Arets resultat
Ordinære avskrivn inger
I n nte ktsfø rt utbytte f ra i nveste ri n gsaktivitete r
Gevinst ved salg d riftsmid ler/eiendom
Endring ifordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn/-utbetalinger i pensjonsordninger
Økt avsetning landsmøte
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto ko ntantstrøm lra o pe rasjonel Ie a ktiviteter

Ko nta ntstrøm me r fra i nveste ri n gsa ktiv itete r
Utbetalínger ved l<løp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer (immaterielle
eiendeler)
Utbetalinger ved l<løp av ny leilighet i Sofienberg gate
lnnbetalinger ved innfrielse av byggelån
Utbetalinger til andre fordringer (lån til ansatte)
lnnbetalinger ved innfrielse av fondsobligasjon
lnnbetalinger ved salg av eiendom
lnnbetalinger ved utbytte fra investeringsaktiviteter
lnnbetalinger fra andre fordringer (lån til ansatte)
N etto ko nta ntstrøm lra i nveste ri n gsa ktivitete r

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens
begynnelse

2015

1 472 599
2 161 183

-1 914 649
-1 647 891

589 331
1 231 100

2 438 991
144 406 106

2014

7 288 229
1 867 285
-586 468

1 191 317
-753 817

586 468
143 368

5 971 934

I 805 626
1 34 600 480

11 906
2 800 000

369 225
5 072804

1 444 746

-6 617 600
3 833 692

-297 392 -466527

-2 262 360
-4 412 325

1 09 994
-202 000

-291 375

6 000 000
2 365 343
I 914 649

150 329
-2 633 812

Kontanter ved periodens slutt

Kontanter og konta ntekviva lenter i n neholder kontanter og
bankinnskudd, herav bankinnskudd for inntrukne
skattetrekkmidler på kr 1 178 811,00.

146 845 098 144406106
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NOTER TIL REGNSKAPET

Note I - Reqnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

lnntekter
Kontingentinntekter utgjør forbundets andel av opptjent kontingent for regnskapsåret 2015. lnntektene
fra Opplysnings- og Utviklingsfondet (OU)dekker kostnader til opplysningsvirksomheten. Disse er
presentert brutto i resultatregnskapet. Det innebærer at mottatte OU-midler inngår i posten Annen
driftsinntekt, mens anvendelsen av midlene er en del av driftskostnadene.

I kontingentinntekter inngår medlemmenes betaling for kollektiv hjem forsikring og kollektiv
reiseforsikring. Kostnadene forbundet betaler i premie for disse kollektive forsikringene føres under
kontingent- og forsikringskostnader.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler (fordringer, bankinnskudd og kontanter) og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller
til betaling innen ett âr. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler (i hovedsak aksjer, obligasjoner, andeler, tjenesteleilighet, maskiner og annet utstyr på
forbundskontoret) vurderes til anskaffelseskost. Disse nedskrives til virkelig verdi, dersom verdifall ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt (faktisk) beløp på etablerings-
tidspunktet.

Fordringer
Fordringer i balansen er oppført til pålydende

Avsetting landsmøtet
Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over
landsmøteperioden. Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et
driftsresultat som gjenspeiler forbundets løpende drift.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Kontormaskiner med levetid
over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15 000. lnventar med levetid over 4 àr og har en kostpris
som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet. Avskrivninger beregnes for hele året uavhengig av anskaffelsestidspunkt.

lmmaterielle eiendeler
Programvare til forbundets it-utstyr og utvikling av programvare klassifiseres som immaterielle eien-
deler, dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseføring av kostnadene skjer, dersom
verdien vurderes å være vesentlig og forventes å ha varig verdi. Balanseførte programvarekostnader
avskrives over anslått levetid.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Ved regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene legges til grunn både en opptjeningsprofil med et likt
beløp per år (lineært) og medarbeidernes antatte sluttlønn på pensjoneringstidspunktet. Eventuelle
endringer i pensjonsytelsene (pensjonsplanen) med derpå følgende økning i pensjonsforpliktelsene
føres i regnskapene over flere år (amortiseres) i forventet, gjenværende opptjeningstid. Det samme
gjelder avvik fra de antatte forpliktelsene, hvis avviket overstiger 10 o/o av den største av pensjonsfor-
pliktelsene og - midlene (såkalt korridor).
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen gir oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklarer likviditetsendringer. Den
er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr. 1 178 811

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte oq valqte, qodtqiørelser, lån til valqte
vm

Lønnskostnader

Lønninger

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre ytelse

Gjennomsnittlig antall ansatte og valgte

34027 284 32597 602

41

Forbundsleder Forbundsstvret

2015

27 259 910

4 190 289

2029709
547 376

2014

25 364 692

3 838 859

2849 534

544 517

42

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

874 205
0

17 335

0
0

61 650

Tillitsvalgte har lån i forbundet på til sammen kr 466 735,- Alle lån er gitt i samsvar med de vilkår som
er fastsatt av NTLs landsstyre.

Forbundsleder er medlem i Statens Pensjonskasse, og forbundet har ikke ansvar for framtidige pen-
sjonsytelser eller løpende premieinnbetaling til denne ordningen.

Forbundsleder, nestlederne, hovedkasserer og forbundssekretærene er alle valgt av forbundets lands-
møte. Hvis de trekker seg på et landsmøte, har de krav på to måneders etterlønn med arbeidsplikt.
Hvis de stiller til gjenvalg, men ikke blir gjenvalgt, har de krav på inntil fire måneders etterlønn, forut-
satt at dette er den eneste lønnsinntekten i denne perioden. Tillitsvalgte med mer enn åtte års tjeneste
på forbundskontoret og som ikke blir gjenvalgt, har krav på seks måneders etterlønn, forutsatt at det
er eneste lønnsinntekt i perioden. I de to siste tilfellene kan det stilles krav om arbeidsplikt.

Revisor
Lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 209 000,- attestasjonsoppgaver med kr 0,- og andre
tjenester kr. 5 943,- Alle beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

Note 4 - Samlede pensions- oq andre forpliktelser

Pensjonsordninger for ansatte og tillitsvalgte
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon og
pensjonsordningene oppfyller kravene iht. loven.

Forbundets 20 ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte framtidige pensjons-
ytelser. Forbundet har ikke ansvar for de framtidige pensjonsytelsene som de tillitsvalgte har
opparbeidet seg i Statens Pensjonskasse. Dette gjelder også for forbundsleder.
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Pensjonsordningen for de ansatte er dekket gjennom en kollektiv forsikringsordning i SpareBank I
Livsforsikring AS. Én tidligere tillitsvalgt og en tidligere ansatt har pensjonsavtale i Den Norske Fag-
organisasjons Pensjonskasse (DNFP). De tillitsvalgte ved forbundskontoret er tilmeldt Statens
Pensjonskasse.

Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjons-
alder. Dagens verdi av antatte, framtidige pensjonsytelser er basert på forsikringstekniske prinsipper

For personalforsikringen i SpareBank 1 Livsforsikring er det innbetalt pensjonsmidler til dekning av de
fremtidige pensjonsytelsene. Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi.

I DNFP er det ikke pensjonsmidler til å dekke de løpende utbetalingene. Forbundet dekker 213 av de
løpende utbetalingene, og fra og med 1993 har Landsorganisasjonen i Norge dekket 1/3. I beregnin-
gen nedenfor inngår bare forbundets andel av pensjonsforpliktelsen.

2015 2014
Arets opptjente pensjonsrettigheter
Rentekostnad på opptjent pen sjonsretti g heter
Avkastning av pensjonsmidler
Ad ministrasjonskostnader

1 825 837
535 802
-463 479
141 974

1 671 577
795 850
-570 451
I 05 573

Pen sjons kostnad fø r resu ltatfø rte stø rrelser
Resultatførte planendrin ger
Avkortning I oppg¡ør
Aktuariel gevinst ved avkortning/oppgjør
Resu ltatførte estimatavvik

2 040 133

-10 424

2002 549

846 985
Bereg net pensjonskostnad 2 029 709 2849 534

O pptjente pensjonsforpl i ktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)

2015

-22 961 679
16 255 032

2014

- 23749 208
14 116 224

Differanse mot aktuar - faktiske innbetalinger
Netto påløpne pensjonsforpliktelser
I kke resu ltatførte virkninger av planendringer
lkke resultatført virkning av estimatavvik

-6 706 647

4 098 404

- 9 632 984

7 036 551

=Balanseført netto pensj.forpl.elkskl. AGA
Period isert arbeidsg iveravg ift

-2608240 - 2 596 333

Netto iktelse/ midler nkl

Økonom iske forutsetn inqer
Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Arlig lønnsvekst
Arlig G-regulering
Arlig regulering av pensjoner under utbet.

Samlede pensjons- og andre forpliktelser

Brutto pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpl iktelser

-2608240 -2 596 333

2015
2,50 0/o

3,30 o/o

2,50 o/o

2,25 0/o

2,25 0/o

2014
2,30%
3,20%
2,75%
2,50%
2,50%

31.12.2015

-22 961 679
16 255 032
-2608 240

31.12.2014

-23 749 208
14 116 224
-2 596 333
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Note 5 - Varise driftsmidler

lnventar/
Kontormaskiner

Tjenesteleiligheter Total

Anskaffelseskost 01.01. I 5
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang/utrangering driftsmidler

3 477 576
239 157
774 690

729 056
4 470 560

729 056

4 206 632
4 709 717
1503746

Anskaffelseskost 3 I .12.1 5

Akkumulerte avskrivninger 1 .1 .1 5

Akkumulerte avskrivning 31.12.1 5
Avgang akkumulerte avskrivninger

2942043
2 364 167
2 173 241

774 690

5 199 616
11 604

729 056

I 141 659
2 375 771

2 396 769
1503746

Balanseført verdi 31 .12.15 768 802 4 470 560 5239 362

Arets avskrivning
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 6 - lmmaterielle eiendeler

583 764
3-5år
Lineær

lT-utviklinq Totalt

Anskaffelseskost I .1 .1 5

Tilgang

Avqanq/ utrangering

5 971 204
2262360

353 51ô

5 971 204
2262360

353 516

Anskaffelseskost 3 I .12.1 5

Akkumulerte avskrivninger 1 .1 .1 5

Akkumulerte avskrivninger 31.12.15

Avqang akkumulerte avskrivninger

7 BB0 048

3 137 312
4 361 206

353 516

7 880 048

3 137 312
4 361 206

353 516

Balanseført verdi 31 .12.15 3518842 3518842

Arets avskrivninger

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

1 577 410

5år
Lineær
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Note 7 - Aksier oq andeler i andre foretak m.v.

Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi

0,53 %

Note I - Fordrinqer med forfall senere enn et år

Billån tillitsvalgte

Anleqqsmidler
SpareBank 1 Gruppen AS
Bank 1 Oslo og Akershus AS
AS Statstilsattes Hus
Oslo Kongressenter
Folkets Hus AS
Sørmarka AS
Andeler
Forsvarets Personellservice
Tele-Service
Kristne Arbeidere
Forsvarets Boligbyggelag

Sum anleggsmidler

AS Statstilsattes Hus, innskudd
AS Statstilsattes Hus, ansvarlig
lånekapital
Sparebank 1 Gruppen AS,
evigvarende lån
Bank 1 Oslo og Akershus AS
ansv.oblig.lån
Sum

0,13 %
0,55 %
3,20 %

I 574 116
11 940 094

16 000

128 746
200 000

90
1

1 000
1 000

I 574 116
11 940 094

16 000

128 746
200 000

90
1

1 000
I 000

21 861 047 21 861 047

Fordringer med forfall kortere enn ett år er ikke tatt med i oppstillingen

Note 9 - Obliqas¡oner

Anskaffelses-
kost

Anleqqsmidler

2015
449 071

20'14
415 064

0,0 %
0,0 0/o

4,05%

4,13 %

Balanseført verdi Rente

6 150 586
2 593280

443 650

15 000 000

6 150 586
2 593 280

443 650

15 000 000

24 187 516 24 187 516
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Note l0 - Andre avsetninqer for forpliktelser

Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over
landsmøteperioden. Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et
driftsresultat som gjenspeiler forbundets løpende drift.

Note ll - Eqenkapital

Egen kapitalbevegelsene i 201 5 forklares slik:

ANNEN EK
Egenkapital 31.12.14
Arets resultat

't76172159
1 472 599

Egenkapital 31.12.15 177 644757

Annen egenkapital består av
Forsikringsfond 20 241 033
Kampfond 40 842193
Aktivitetsfond 21 587 669
Opplysnings- og utviklingsmidler 12 310 417

82663 445Friegenkapital
Annen egenkapital 177 644757
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REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Tjenestemannslag, som består av balanse per 31. desember
2015, resultatregnskap og kontantstrømoppstill¡ng for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en

beskrivelse av vesentl¡ge anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Forbundsstyrets og forbundets leders ansvar for ärsregnskapet

Forbundsstyret og forbundets leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik

intern kontroll som forbundsstyret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revrsors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

relevant for forbundets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk

for en mening om effektiviteten av forbundets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering

av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet

av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

A member firm of Ernst & Young clobðl Limited
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Building a better
working world

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Norsk Tjenestemannslag avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og gir et rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2015 og av dets resultater
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Kon kl u sjon om årsbe retn i nge n

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at forbundsstyret og forbundets leder har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 12. mai2016
Enrusr & You AS

statsautorisert

A member firm of Ernst & Younq Global Limited
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RDGNSKAP FOR 2015

Kontrollkomitéen har gått gjennom Norsk Tjenestemannslags regnskap for 2015
Kontrollkomitéens leder har også deltatt i et møte i forbundsstyret der revisor
orienterte om sin gjennomgang av regnskapet.

Regnskapet er satt opp i henhold til Norsk Tjenestemannslags vedtekter og etter
prinsippene i regnskapsloven. Revisor hadde ingen merknader til regnskapet.

Revisor har også vurdert risiko for viktige punkter med henblikk på den
framtidige regnskapsoppfølginga. Kontrollkomitéen deler revisors oppfatning av
at det bør være spesiell oppmerksomhet på sårbarhet når det gjelder personell for
viktige funksjoner, spesielt regnskap og IKT, og at regnskapsprosessene bør
formaliseres og dokumenteres ytterligere.

Kontrollkomitéen har ut over dette ingen merknader til det avlagte regnskapet
og vil anbefale at det forelagte regnskapet fastsettes som Norsk
Tjenestemannslags regnskap for 20 15.

7. juni 2016

Øystein Nesje
leder

Merete Fagerbekk Bente Næss Holt

BERETNINGEN ER GODKJENT VED ELEKTRONISK BEHANDLING.
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FORSIKRINGSFONDET

Beholdning 1.1

Renter
Overtøft premie koll hjemforsikring

AVDELI NGSREG NSKAP 201 5

2015

20 241 032,54
21 1 185,00

2014

20 241 032,54
276 812,15
276 812,15211 185 00

Beholdning 31.12 20 241 032 54 20 241 032,54

Forbundets tidligere Forsikringskasse (dvs begravelsesstønaden til etterlatte etter avdøde medlem-
mer) ble nedlagt per 01.01.03 etter vedtak på landsmøteti 2002. Forsikringskassas fond ble overført
til et nytt Forsikringsfond. Rentene av Forsikringsfondet tas ut til delvis dekning av utgiftene til LOfavør
Kollektiv Hjemforsikring for pensjonerte medlemmer.

KAMPFONDET

Beholdning 1.1

Overført fra egenkapital

Beholdning 31.12 39 369 594,11

Per 3l .12.15 er beholdningen bak hvert yrkesaktivt medlem kr I 263,13 ifr. vedtektenes $ 19 pkt.A.1.
Ved beregningene er medlemmene i de internasjonale styrker og studentmedlemmer ikke tatt med, da
disse medlemmene ikke har streikerett.

20'15

39 369 594,11

1 472 599,00

40 842193.00

2014

32 081 365,1 1

7 288229,00
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Driftsinntekter
Avsetning

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Meldingsblader
Overført til Forbundskassa/opplys. virks.

Bevilgning organisasjonsledd

Bevilgning lokale nettsider

Bevilgn in g Fylkesutvalg/Stedsutvalg

Reiser/forhand I i nger avd.ti I I itsva lgte

Spesielle faglige tiltak

Sum driftskostnader

Reduksjon(-)/ økning i fondet

Saldo 1.1 Aktivitetsfondet

Saldo 31 .12 Aktivitetsfondet

OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSMIDLER

Driftsinntekter
Fondsmidler

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Ukekurs

Kortkurs/forbundet
Kortkurs /organ isasjonsledd

Dagskonferanse

Reise r kortku rs/dagskonfera nse

Eksterne kurs /forbundskontoret

Kursmateriell

Kurs Fylkesutvalg/Stedsutvalg

Opplæri ngskonferanser

Lønn- og sosiale utgifter

Ad m inistrasjonskostnader

Samarbeidsavtale LO- kompetanse

Reduksjon (-)/ økning i fondet

Saldo 1.1 Opplysnings- og utviklingsmidler

12287 548,32 10 286 853,81

-1 136 495,81 519 528,13

22724165,12 22204636,00

21 587 669,3r 22724165.12

2015 2014

19 281 593,00

19 281 593 00

2015

11 151052.51
11 151 052,51

843 210,80

3 800 000,00

4 010 464,00
24 990,00

553 831,00

489 148,96

2 565 903,56

2014

10 806 381 ,94

10 806 381 ,94

761 938,19

3 700 000,00

3245 406,00

24 500,00

556 923,00

386 762,83

1611323.79

20 123 866,00

20123 866.00

I 343 040,30

7 845182,17
6 176 290,51

616 689,20

821843,72
877 071,31

276 626,85

401033,28

595 899,54

5 211 393,00

1 112 543,45

423128.50

25 700 741.83

1 459 414,68

6 476 435,44

5 018 472,19

602 808,15

641 413,34

660 729,00

202177,02
319 527,60

138 741,27

4 444 510,00

1 038 934,00

438 943,00

21 442105,69

-6 419 148,83 -1 318 239,69

18 729 565,68 20 047 805.37

Saldo 31.12 Opplysnings- og utviklingsmidler 12 310 416.85 18 729 565,68
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NORSK TJENESTEMANNSLAG

AnseeRETNtNG 2016

Virksomhetens art
Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund som forhandler lønns- og arbeidsvilkår for
medlemmer i staten og virksomheter med offentlig tilknytning. Medlemmene kommer fra
statlige virksomheter som departementer, direktorater, etater, universiteter og høgskoler,
fristilte tidligere statlige virksomheter som NRK, studentsamskipnader og forskningsinstitutter
i tillegg til en rekke mindre virksomheter både i og utenfor staten.

Forbundet har sitt hovedkontor i leide lokaler i Oslo sentrum og har ingen distriktskontorer.

Fortsatt drift
Regnskapelfor 2016 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter
at denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiliø oq personale
Sykefraværet blant forbundskontorets medarbeidere var på 5,8 o/o i 2016. Forbundet følger
utviklingen i sykefraværet nøye. Forbundet har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv og
er tilknyttet bedriftslegeord ning.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert yrkesskader eller -sykdom i løpet av året.

Behov for fysiske tilrettelegginger er fortløpende dekket. Det er gjennomført vernerunder.
AMU legger årsplaner for å ivareta forbundets ansvar for medarbeidernes arbeidsmiljø, og
følger fortløpende opp innmeldte saker.

Som forebyggende helsemessig tiltak har medarbeiderne mulighet for treninger to ganger i

uka i husets trimrom med delvis bruk av arbeidstid. Forbundet dekker også deler av
treningsutgifter og alle medarbeidere er tilsluüet LOs bedriftsidrettslag. Det er medarbeidere
ved kontoret som er sertifisert i hjerte/lungeredning med bruk av hjertestarter. Forbundet har
hjertestarter i lokalene.

Det er utarbeidet konflikthåndteringsrutiner som er gjort kjent for medarbeidere og
forbundsstyret.

Det er utarbeidet generell risiko- og sårbarhetsrutiner for kontoret og særskilte for
kontingentavdelingen, regnskapsavdelinger og lT funksjoner.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fire møter i 2016.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til
driften av forbundet.

AKAN-arbeid
Forbundskontoret har en AKAN-avtale hvor hensikten er å opprettholde et rusfritt miljø, og å
hjelpe medarbeidere med eventuelle rusproblemer og spillavhengighet. Ved å ha en
konsekvent holdning til rusmidler og arbeid, ønsker forbundet å forebygge at medarbeidere
utvikler rusmiddelproblemer. Retningslinjene for forbundets AKAN-arbeid er gjennomgått og
oppdatert i 2016.
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Forbundet har et eget AKAN-utvalg. Det er ikke meldt inn saker til AKAN utvalget i 2016
Utvalget har hatt fire møter.

Ytre miljø
Forbundets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Forbundskontoret foru-
renser ikke direkte det ytre miljøet. Forbundskontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Likestilling mellom kjønnene

Status pr desember 2016 inkl vikarer.

menn kvinner

Totalt antall ansatte 5 17

Herav deltid 0 1

Herav vikar/ midlertidig
ansatt

0 2

Herav i foreldrepermisjon 0 0

Arslønn pr 31.12.2016 for ansatte i NTL inkl vikarer:

Ansatte Gjennomsnittlig årslønn
kvinner

Gjennomsnittlig årslønn
Menn

Personal og/eller fagledere Antall:3
Snittlønn: 619 830

Antall:0

Lønnsgruppe 5-6 Antall:6
Sniftlønn: 576 597

Antall:3
Sniftlønn: 592 867

Lønnsgruppe 3-4 Antall: I
Snittlønn: 476 322

Antall:2
Snittlønn: 477 865

Rapportering om planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling

På orunnlaq av kiønn:
Alle kjønn har lik mulighet til videreutdanning og deltakelse i kompetansehevende tiltak. Alle
kjønn har lik mulighet til å ta ut foreldrepermisjon. Forbundet gjennomgår lønnsinnplassering
årlig i det partsammensatte stillingsutvalget, for å sikre at kriteriene for lønnsfastsettelse er
basert på oppgaver og ansvar i stillingen. Ut over dette er det ikke planlagt ytterligere tiltak
for å fremme likestilling på grunnlag av kjønn.

På orunnlaq av etnisitet:
NTL er rasismefri sone og arbeider aktivt for å inkludere personer med annen etnisk
bakgrunn enn norsk.

Ved ledighet oppmuntres personer med annen etnisk bakgrunn til å søke og disse blir innkalt
til stillingsintervju så fremt de er kvalifisert til stillingen.

Det er tre ansatte som har annen etnisk bakgrunn enn norsk tilsatt pr 31.12.2016.

På qrunnlag av nedsatt funksionsevne:
Forbundskontoret er lokalisert i et bygg med adgangsmuligheter og fasiliteter tilpasset
rullestolbrukere. Det er heis i bygget som også er tilrettelagt for svaksynte. NTL har god
tilgjengeligheten for personer med funksjonshemminger til kontorer og møterom.
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Gjennom arbeidet med lA-avtalen, har forbundet et bevisst forhold til å inkludere personer
med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med ledige stillinger osv. Det arbeides også aktivt
med tilrettelegging for medarbeidere, dersom de rammes av sykdom eller skader.

Reqnskap oq finansiell risiko

Forbundet hadde i 2016 et overskudd(årsresultat) på kr 7 404 569, og et driftsunderskudd
(før finansinntekter/utgifte| på kr. 4 451 336. T¡l sammenligning var det i 2015 henholdsvis
et driftsunderskudd pàkr 2721 427o9 et årsresultat på kr 1 472 599.

Totale kontingentinntekter er kr 167 311789, dette utgjør 88,8 % av driftsinntektene.
12015 var kontingentinntektene kr 165 625 511, som også utgjorde 88,8 % av
driftsinntektene. NTL hadde 50 618 medlemmer pr 31 .12.2016, noe som er 249 færre enn
samme tidspunkt 2015.

Medlemskontingenten er beregnet i prosent av medlemmers lønn med et tillegg for kollektive
forsikringer. Dette gir at kontingentinntektene øker i takt med lønnsøkningen, og at vi har
økning i disse inntektene selv om det reelle antallet medlemmer som betaler kontingent går
svakt ned.

Totale driftskostnader har økt med kr 3 641 411 siste år. Økningen skyldes lønns- og
prisstigning, helårsvirkning av NTL Ung og studiestedsprosjekter og innkjøp av artikler som
støtter forbundets verve og profileringsarbeid.

Finansinntektene har økt med kr 7 765 069 fra 2015. Økningen skyldes både høyere utbytte
på forbundets aksjer, men også salg av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus og kjøp av
egenkapitalbevis fra Sparebank Hedmark. Verdien av egenkapitalbevisene regnskapsføres
med en høyere verdi enn aksjene og differansen angis her som annen finansinntekt.

Forbundets midler er hovedsakelig plassert på konto i Bank I Oslo Akershus AS. En mindre
del er plassert i aksjer og obligasjoner, hoveddelen i Bankl Oslo og Akershus AS,
Sparebank 1 Gruppen AS og iAS Statstilsattes hus. Forbundets pengeplassering har en
profil med lav risiko, og mulighet til raskt å ha pengene tilgjengelig. Likviditeten
karakteriseres som god.

Annen egenkapital er økt med kr 7 404 569 fra 2015. Forbundet har en fri egenkapital
(kr 88 490 793) og avsetning i fonds (kr 96 558 533). Fondene kan kun brukes tilformål gitt i

egne retningslinjer. Det gjennomføres en planlagt nedbygging av to av fondene.

Ut fra total omsetning er egenkapitalandelen høy. En lengre streik, eller flere streiker over et
kortere tidsrom vil imidlertid raskt kunne endre situasjonen. Det samme gjelder dersom
medlemstallet synker, støtteordninger forsvinner samtidig som aktiviteten fortsetter på

dagens nivå. En god egenkapitaldekning er derfor en forutsetning for å kunne sikre videre
drift over et lengre tidsrom og for å sikre forbundet gjennomføringsevne i eventuelle
konflikter.

Framtidiq utviklinq

Norsk Tjenestemannslags virksomhet er en non-profit virksomhet, forbundets inntekter
kommer hovedsakelig fra medlemskontingenten. De økonomiske ressursene brukes til å
fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter.

Det er store og omfattende omstillingsprosjekter innenfor forbundets organisasjonsområde
som vil kunne påvirke medlemstallet. Medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt, og
forbundet vurderer selv å ha potensial til vekst.
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Framtidig medlemsvekst innenfor forbundets organisasjonsområde vil være avhengig av
den forvaltningspolitikk den til en hver tid sittende regjering fører. Ved større planlagte
nedbemanninger, slik som det nå er skissert for Forsvaret, vil dette ha betydning for
forbu ndets medlemsutvikling.

Arsresultat oq disponer¡nqer

Forbundsstyret foreslår at årets overskudd på kr 7 404 569 overføres til styrking av
forbundets kampfond.

Osl 2017

n Lei Fredrik Oftebro
rbu

Anita Busch

Halvorsen

anne N

Siv Merete Baumann

Rune Kle n

lberg

Ellen Dalen

//,,.t-
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DRIFTSINNTEKTER

Kontingent
Annen driftsinntekt

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Forsikrings- og kontingentkostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

SUM FINANSINNTEKTER

FINANSKOSTNADER
Annen rentekostnad

SUM FINANSKOSTNADER

AnsnesuLTAT

RESULTATREGNSKAP 2016

NOTE

1

1

2016

167 311 789
21 154708

92 993 002
34 811 243

2620 847
62 492741

2 168 111
I 800 830

2015

165 625 51 1

20 929 484

92 368 068
34 027 285
2 161 183

60 719 886

2 289 223
1 914 649

r88 466 497 186 554 995

3+4
5+6
3+4

192917 833 189276422

4451 336 -2721 427

7

1l 968 941 4 203 872

113036

113 036

7 404 569 1 472599

9 846

9 846
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Balanse pr. 31. desember

NOTE 2016

ANLEGGSMIDLER

lmmaterielle eiendeler

lT-utvikling

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tjenesteleiligheter
Kontormaskiner, inventar

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

lnvesteringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER

Fordringer
Fordringer

Bankinnskudd
Bankinnskudd og kontanter

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

4 452003 2 445 981

6 4 428 118

4 428 118

4 470 560
434 703

4 905 263

28 365 825
24 635 395

53 001 220

62 334 601

2015

3 518 845

3 518 845

4 470 560
768 801

5 239 361

21 861 047
24 654 251

46 515 298

55 273 504

Ç'\o 
-

146 845 098

149 291 079

åbí(W'

5
5

7
8+9

Kt\\

2 149 959 541

154 411 544

216746 171 204 564 583
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Balanse pr. 31. desember

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

GJELD

Avsetn inger for forpl i ktelser

Pensjon og andre forpliktelser
Avsetning til landsmøtet

Sum avsetninger for forpliktelser

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE 2016 2015

11 r85 049 326 177 644757

4 2 680 268
5 600 00010

5 229 526
2 465 431

15 721 620

2608 240
2 800 000

3 034 825
2307 571

16 169 188

8 280 268 5408240

23 416 577 21 511 584

216 746 171 204 564 583
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KONTANTSTRøMOPPSTI LLI NG

Kontantstrøm fi¡a operasjonel le aktiviteter
Arets resultat
Ordinære avskrivninger
I n ntektsfø rt utbytte fra i nvesteri n gsa ktiviteter
Gevinst ved salg driftsmidler/eiendom
Endring ifordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn/-utbetalinger i pensjonsordninger
Økt avsetning landsmøte
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm lra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer (immaterielle
eiendeler)
Utbetalinger ved kjøp av ny leilighet i Sofienberg gate
lnnbetalinger ved innfrielse av byggelån
Utbetalinger til andre fordringer (lån til ansatte)
lnnbetalinger ved salg av eiendom
lnnbetalt utbytte fra investeringsaktiviteter
lnnbetalinger fra andre fordringer (lån til ansatte)
Netto ko nta ntst ¡øm f ¡ a i nveste ri n gsa ktivitete r

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens
begynnelse

2016

7 404 569
2620 847

-9 800 830

-2 006 023
2 154 671

72028
2 800 000

-248 904
2 996 358

-2937 002

-125 000

3 296 052
143 056
118 086

3 114 443
146 845 098

1 472 599
2 161 183

-1 914 649
-1 647 891

589 331
1 231 100

2015

11 906
2 800 000

369 225
5 072804

-259020 -297 392

-2262360
-4 412 325

109 994
-202000

2 365 343
1 914 649

1 50 329
- 2 633 812

2 438 991
144 406 106

Kontanter ved periodens slutt

Konta nter og kontantekvivalente r i n neholder ko ntanter og
bankinnskudd, herav bankinnskudd for inntrukne
skattetrekkmidler på kr I 281057,00.

r49 959 541 146 845 098



10
NORSK TJENESTEMANNSLAG

NOTER TIL REGNSKAPET

Note I - Reqnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

lnntekter

Kontingentinntekter utgjør forbundets andel av opptjent kontingent for regnskapsåret 2016. lnntektene
fra Opplysnings- og Utviklingsfondet (OU)dekker kostnader til opplysningsvirksomheten. Disse er
presentert brutto i resultatregnskapet. Det innebærer at mottatte OU-midler inngår i posten Annen
driftsinntekt, mens anvendelsen av midlene er en del av driftskostnadene.

I kontingentinntekter inngår medlemmenes betaling for kollektiv hjem forsikring og kollektiv
reiseforsikring. Kostnadene forbundet betaler i premie for disse kollektive forsikringene føres under
kontingent- og forsikringskostnader.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler (fordringer, bankinnskudd og kontanter) og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller
til betaling innen ett àr. Øurige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler (i hovedsak aksjer, obligasjoner, andeler, tjenesteleilighet, maskiner og annet utstyr på
forbundskontoret) vurderes til anskaffelseskost. Disse nedskrives til virkelig verdi, dersom verdifall ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt (faktisk) beløp påt etablerings-
tidspunktet.

Fordringer
Fordringer i balansen er oppført til pålydende

Avsetting landsmøtet
Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over
landsmøteperioden. Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et
driftsresultat som gjenspeiler forbundets løpende drift.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Kontormaskiner med levetid
over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15 000. lnventar med levetid over 4 år og har en kostpris
som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt
med driftsmidlet.

lmmaterielle eiendeler
Programvare tilforbundets it-utstyr og utvikling av programvare klassifiseres som immaterielle eien-
deler, dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseføring av kostnadene skjer, dersom
verdien vurderes å være vesentlig og forventes å ha varig verdi. Balanseførte programvarekostnader
avskrives over anslått levetid.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
Ved regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene legges til grunn både en opptjeningsprofil med et likt
beløp per år (lineært) og medarbeidernes antatte sluttlønn på pensjoneringstidspunktet. Eventuelle
endringer i pensjonsytelsene (pensjonsplanen) med derpå følgende økning i pensjonsforpliktelsene
føres i regnskapene over flere år (amortiseres) i forventet, gjenværende opptjeningstid. Det samme
gjelder avvik fra de antatte forpliktelsene, hvis avviket overstiger 10 Vo av den største av pensjonsfor-
pliktelsene og - midlene (såkalt korridor).
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen gir oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklarer likviditetsendringer. Den
er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr. 1 281 057.

m.v.

Lønnskostnader

Lønninger

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre ytelse

Antall årsverk ansatte og valgte

2016

27 759 817

4 295 612

2 344 328

411 486

2015

27 259 910

4 190 289

2 029 709

547 376

34 811 243 34027 284

Forbundsleder Forbundsstyret

4244

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

881 848
0

16 834

0
0

49 850

Tillitsvalgte har lån i forbundet på til sammen kr 447 879,- Alle lån er gitt i samsvar med de vilkår som
er fastsatt av NTLs landsstyre.

Forbundsleder er medlem i Statens Pensjonskasse, og forbundet har ikke ansvar for framtidige pen-
sjonsytelser eller løpende premieinnbetaling til denne ordningen.

Forbundsleder, nestlederne, hovedkasserer og forbundssekretærene er alle valgt av forbundets lands-
møte. Hvis de trekker seg på et landsmøte, har de krav på to måneders etterlønn med arbeidsplikt.
Hvis de stiller til gjenvalg, men ikke blir gjenvalgt, har de krav på inntil fìre måneders etterlønn, forut-
satt at dette er den eneste lønnsinntekten i denne perioden. Tillitsvalgte med mer enn åtte års tjeneste
på forbundskontoret og som ikke blir gjenvalgt, har krav på seks måneders etterlønn, forutsatt at det
er eneste lønnsinntekt i perioden. I de to siste tilfellene kan det stilles krav om arbeidsplikt.

Revisor
Lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 269 693,- attestasjonsoppgaver med kr 17 000,- og andre
tjenester kr. 10 322,- Alle beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

Note 4 - Samlede pensions- oq andre forpliktelser

Pensjonsordn inger for ansatte og tillitsvalgte
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon og
pensjonsordningene oppfyller kravene iht. loven.

Forbundets 22 ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte framtidige pensjons-
ytelser. Forbundet har ikke ansvar for de framtidige pensjonsytelsene som de tillitsvalgte har
opparbeidet seg i Statens Pensjonskasse. Dette gjelder også for forbundsleder.
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Pensjonsordningen for de ansatte er dekket gjennom en kollektiv forsikringsordning i SpareBank 1

Livsforsikring AS. En tidligere tillitsvalgt og en tidligere ansatt har pensjonsavtale i Den Norske Fag-
organisasjons Pensjonskasse (DNFP). De tillitsvalgte ved forbundskontoret er tilmeldt Statens
Pensjonskasse.

Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjons-
alder. Dagens verdi av antatte, framtidige pensjonsytelser er basert på forsikringstekniske prinsipper.

For personalforsikringen i SpareBank 1 Livsforsikring er det innbetalt pensjonsmidler til dekning av de
fremtidige pensjonsytelsene. Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi.

I DNFP er det ikke pensjonsmidler til å dekke de løpende utbetalingene. Forbundet dekker 213 av de
løpende utbetalingene, og fra og med 1993 har Landsorganisasjonen i Norge dekket 1/3. I beregnin-
gen nedenfor inngår bare forbundets andel av pensjonsforpliktelsen.

2016 2015
Arets opptjente pensjonsrettigheter
Rentekostnad på opptjent pensjonsrettigheter
Avkastning av pensjonsmidler
Adm inistrasionskostnader

1 705 662
567 921

-557 637
185 577

1 825 837
535 802

-463 479
141 974

Pensjonskostnad fø r resultatfø rte stø rrelser
Resultatførte estimatavvik

1 901 523
442 806

2 040 133
-10 424

Bereqnet pensionskostnad 2 344 328 2 029 709

Opptjente pensjonsforpliktelser
Pensjonsm idler (til markedsverdi)

2016

-23 972 963
17 877 300

2015

-22961679
16 255 032

Netto påløpne pensjonsforpliktelser -6 095 663
3415395

- 6 706 647
4 098 408lkke resultatført av estimatavvik

=Balanseført netto pensi.forpl.elkskl. AGA -2 680 268 -2608
Netto pensjonsforpliktelse/ midler (inkl. AGA) -2 680 268 -2608 240

Herav arbeidsgiveravgift

Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Arlig lønnsvekst
Arlig G-regulering
Arlig regulering av pensjoner under utbet.

-331216

2016
2,60%
3,60 %
2,50 0/o

2,25 0/o

2,25 0/o

-322 315

2015
2,50%
3,30 0/o

2,50 0/o

2,25%
2,25 0/o



13

Note 5 - Variqe driftsmidler

lnventar/
Kontormaskiner

Tjenesteleiligheter Total

Anskaffelseskost 01 .01 .16

Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang/utrangering driftsm idler

2 942 051
259 020
311 773

4 470 560 2942051
4 729 580

311 773

Anskaffelseskost 31 .12.16
Akkumulerte avskrivninger 1.1 .16

Akkumulerte avskrivning 31 .12.16
Avgang akkumulerte avskrivninger

2 889 298
2 173 250
2 454 595

311 773

4 470 560 7 359 858
2641349
2 454 595

311 773

Balanseført verdi 31 .12.16 434 703 4 470 560 4 905 263

Arets avskrivning
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 6 - lmmaterielle eiendeler

593 118

3-5år
Lineær

Anskaffelseskost 1. 1.1 6

Tilgang

Avqanq/ utranqerinq

lT-utviklin Totalt

7 880 048

2937 002
7 880 048

2937 002

Anskaffelseskost 31 .12.16

Akkumulerte avskrivninger 1.1 .16

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16

Avqanq akkum ulerte avskrivninger

10 817 052
4 361 206

6 388 935

10817 052
4361 206
6 388 935

Balanseført verdi 31 .12.16 4 428 118 4 428 118

Arets avskrivninger

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

2 027 729
5år

Lineær
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Note 7 - Aksier oq andeler i andre foretak m.v.

Eierandel

0,13 0/o

0,280/o

3,20 0/o

0,53 %

I 574 116
18 444 825

16 000
128 746
200 000

I 574 116
18 444 825

16 000
128 746
200 000

Anskaffelseskost Balanseført verdi
Anleqqsmidler
SpareBank 1 Gruppen AS
Sparebanken Hedmark
Egenkapitalbevis
AS Statstilsattes Hus
Folkets Hus AS
Sørmarka AS
Andeler
Forsvarets Personellservice
Tele-Service
Kristne Arbeidere
Forsvarets Boligbyggelag

Sum anleggsmidler

90
1

000
000

90
1

000
000

1

1

28 365778 28 365778

Note 8 - Fordrinqer med forfall senere enn et år

2016
Billån tillitsvalgte 447 879

Fordringer med forfall kortere enn ett år er ikke tatt med i oppstillingen.

Note 9 - Obliqasioner

2015
449 071

Rente

o,o o/o

o,o o/o

3,83 %

3,83 %

Anleqqsmidler
AS Statstilsattes Hus, innskudd
AS Statstilsattes Hus, ansvarlig
lånekapital
Sparebank 1 Gruppen AS,
evigvarende lån
Bank 1 Oslo og Akershus AS
ansv.oblig.lån
Sum

Anskaffelses-
kost

6 150 586
2 593280

443 650

15 000 000

Balanseført verdi

6 150 586
2 593 280

443 650

1 5 000 000

24 187 516 24 187 516
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Note 10 - Andre avsetninger for forpliktelser

Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over
landsmøteperioden. Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et
driftsresultat som gjenspeiler forbundets løpende drift.

Note 11 - Eqenkapital

Egenkapitalbevegelsene i 2016 forklares slik

ANNEN EK
Egenkapital 01 .01 .16
Arets resultat

177 644 757
7 404 569

Egenkapital 31.12.16 1 85 049 326

Annen egenkapital består av
Forsikringsfond
Kampfond
Aktivitetsfond
Opplysnings- og utviklingsmidler
Fri egenkapital

20 241 033
48 246 762
19 869 143
8 201 595

88 490 793
Annen egenkapital 185 049 326

Osl i 2017

unds
Fredrik Oftebro

Ellen DalenSiv Merete Baumann

om une

Hanne Nordhaug S
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til landsstyret i Norsk Tjenestemannslag

Uttalelse om rev¡sjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Tjenestemannslag som består av balanse per 31. desember
2016, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
forbundets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Rey¡sors oppgaver og plikter ved revisjon av àrsregnskapet. Vi er uavhengige av
forbundet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i forbundets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Forbundets styre (ledelsen) er ansvarlig lor øvrig informasjon. Vår
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne tilfortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle forbundet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og pl¡kter ved rev¡sjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig

I
!.

A member lirm oF Ernst & Young Glob.rl Limited
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskíkk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

> identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
Íølge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

> opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av forbundets interne kontroll ;

> vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

> konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om forbundets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifìsere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på

revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at forbundets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

> vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav

Konklusjon om årsberetn¡ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om reg¡strering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon)), mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Oslo, 9. juni 2017
Enrusr & AS

statsautorisert

Uavhengig revisors beretning - Norsk Tjenestemannslag

A member firm of Ernst & Young Globai Limited
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KorurRollrou¡rÉENs BERETNTNG orvl Nonsr T¡eruesrEMANNsLAGs

REGNSKAP FoR 2OL6

Kontrollkomitéen har gått gjennom Norsk Tjenestemannslags regnskap for
201,6.

Regnskapet er satt opp i henhold til Norsk Tjenestemannslags vedtekter og

etter prinsippene i regnskapsloven. Revisor hadde ingen merknader til
regnskapet.

Revisor har også vurdert risiko for viktige punkter med henblikk på den

framtidige regnskapsoppfølginga. Kontrollkomitéen deler revisors oppfatning
av at det bør være spesiell oppmerksomhet på sårbarhet når det gjelder
personell for viktige funksjoner, spesielt regnskap og lKT, og at

regnska psp rosessen e bØr form a I iseres og doku menteres ytterl ígere.

Kontrollkomitéen har ut over dette ingen merknader til det avlagte regnskapet

og vil anbefale at det forelagte regnskapet fastsettes som Norsk

Tjenestema n nslags regnska p for 2016.

3. mai 2OL7

@ystein Nesje

leder
Merete Fagerbekk Bente Næss Holt

BERETNINGEN ER GODKJENT VED ELEKTRONISK BEHANDLING.
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NORSK TJEN ESTEMANNSLAG

FORSIKRINGSFONDET

Beholdning 1.1

Renter
Overført premie koll hjemforsikring

Beholdning I .1
Overført fra egenkapital

AVDELINGSREGNSKAP 2015

2016

Beholdning 31.12 20 241 032,54 20 241 032.54

Forbundets tidligere Forsikringskasse (dvs begravelsesstønaden til etterlatte etter avdøde medlem-
mer) ble nedlagt per 01.01.03 etter vedtak på landsmøtet i 2002. Forsikringskassas fond ble overført
til et nytt Forsikringsfond. Rentene av Forsikringsfondet tas ut til delvis dekning av utgiftene til LOfavør
Kollektiv Hjemforsikring for pensjonerte medlemmer.

KAMPFONDET

2016 2015

20 241 032,54
139 01 1,50

139 011,50

40 842 1 93,00
7 404 569,00

2015

20 241 032,54
21 1 185,00
211 185,00

39 369 594,11

1 472 599.00

Beholdning 31.12 48246762.00 40 842 193,00

Per 31 .12.16 er beholdningen bak hvert yrkesaktivt medlem kr 1 500,1 1 ifr. vedtektenes $ 19 pkt.A.1 .

Ved beregningene er medlemmene i de internasjonale styrker og studentmedlemmer ikke tatt med, da
disse medlemmene ikke har streikerett.
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AKTIVITETSFONDET

Driftsinntekter
Avsetning
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Meldingsblader

Overført til Forbundskassa/opplys.virks.
Bevilgning organisasjonsledd
Bevilgning lokale nettsider
Bevilgning Fylkesutvalg/Stedsutvalg

Reiser/forhandl inger avd.till itsvalgte

Spesielle faglige tiltak

Sum driftskostnader

Reduksjon(-) / økning i fondet

Saldo 1.1 Aktivitetsfondet

Saldo 31. I 2 Aktivitetsfondet

OPPLYSNINGS. OG UTVIKLINGSMIDLER

Driftsinntekter
Fondsmidler

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Ukekurs

Kortkurs/forbundet
Kortkurs /organisasjonsledd

Dagskonferanse

Reiser kortkurs/dagskonferanse

Eksterne kurs /forbundskontoret

Kursmateriell

Kurs Fylkesutvalg/Stedsutvalg

Opplæringskonferanser
Lønn- og sosiale utgifter

Ad m inistrasj onskostnader
Samarbeidsavtale LO- kompetanse

Reduksjon (-)/ økning i fondet

Saldo 1.1 Opplysnings- og utviklingsmidler

13 118 390.11 12287 548,32

-1718 526j2 - I 136 495,81

21 587 669, 22724165.12

19 869 143,19 21587 669.31

2016 20L5

2016

11 399 863,99

11 399 863,99

607 652,00

4 000 000,00
4 192 996,00

556 670,00
1 169 181 ,93
2 591 890,18

21 154708,00

21154708.00

2015

11 151 052,51

11 151 o52 51

843 210,80

3 800 000,00

4 010 464,00

24 990,00

553 831,00
489 148,96

2 565 903,56

19 281 593,00

19 281 593.00

1 335 360,43

7 449 209,44

5 376 903,00

770 259,00

721 606,00

2 099 900,36

219 672,10

132 250,24

775 920,26

4 597 027,00

1 099 999,87

685 391,90

25 263 529,60

1 343 040,30

7 845182,17
6 176 290,51

616 689,20

821 843,72

877 071,31

276 626,85

401033,28

595 899,54

5 211 393,00

1 112 543,45

423128,50

25 700 741 ,83

-4 108 821 ,60 -6 419 148,83

12 310 416.85 18 729 565.68

Saldo 31.12 Opplysnings- og utviklingsmidler I201 595 ,25 12 310 416,85
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NORSK TJENESTEMANNSLAG

ARseenETNrNG 2o1T

Virksomhetens art
Norsk Tjenestemannslag er et fagforbund som forhandler lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer
i staten og virksomheter med offentlig tilknytning. Medlemmene kommer fra statlige virksomheter
som departementer, direktorater, etater, universiteter og høgskoler, fristilte tidligere statlige
virksomheter som NRK, Avinor, Statskog og andre virksomheter som ikke hører inn under andre
LO-forbunds organisasjonsom råde.

Forbundet har sitt hovedkontor i leide lokaler i Oslo sentrum og har ingen distriktskontorer.

Fortsatt drift
Regnskapelfor 2017 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter at
denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiliø oq personale
Sykefraværet blant forbundskontorets medarbeidere var pà 9,7 o/o i 2017. 5,8 % av sykefraværet
er langtidsføvæt (fravær over 6 uker). Sykefravaeret følges opp i henhold til vedtatte rutiner og
bedriftshelsetjeneste involveres i tiltak der det er hensiktsmessig.

Forbundet føþer utviklingen i sykefraværet nøye. Forbundet har tegnet avtale om inkluderende
arbeidsliv og er tilknyttet bed riftslegeordni ng.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert yrkesskader eller -sykdom i løpet av året.

Behov for fysiske tilrettelegginger dekkes fortløpende. Det er gjennomført vernerunder. AMU
legger årsplaner for å ivareta forbundets ansvar for medarbeidernes arbeidsmiljø, ogfølger
fortløpende opp innmeldte saker.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv er gjennomgått med AMU og forbundets kontaktperson ved
NAVs arbeidsl ivssenter.

Som forebyggende helsemessig tiltak har medarbeiderne mulighet for treninger to ganger i uka i

husets trimrom med delvis bruk av arbeidstid. Forbundet dekker også deler av treningsutgifter og
alle medarbeidere er tilsluttet LOs bedriftsidrettslag. Det er tidligere gjennomført førstehjelpskurs
og sertifisering av noen medarbeidere i hjerte/lungeredning med bruk av hjertestarter. Forbundet
har hjertestarter i lokalene.

Det er gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse andre halvår, som følges opp i 2018.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg har avholdt fem møter i 2017

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften av
forbundet.

AKAN-arbeid
Forbundskontoret har en AKAN-avtale hvor hensikten er å opprettholde et rusfritt miljø, og å
hjelpe medarbeidere med eventuelle rusproblemer og spillavhengighet. Ved å ha en konsekvent
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holdning til rusmidler og arbeid, ønsker forbundet å forebygge at medarbeidere utvikler
rusmiddelproblemer.

Forbundet har et eget AKAN-utvalg. Det er ikke meldt inn saker t¡l AKAN utvalget i 2017. Utvalget
har hatt to møter. Forbundets rusmiddelpolitikk er gjennomgått i allmøte på kontoret.

Ytre miljø
Forbundets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Forbundskontoret forurenser
ikke direkte det ytre miljøet.

Forbundskontoret er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Likestilling mellom kjønnene blant forbu ndets ansatte medarbeidere:

Status pr desember 2017 inkludert midlertidig ansatte.

menn kvinner

Totalt antall ansatte 5 17

Herav deltid 0 1

Herav vika (prosjektstill in g) 0 2

Herav i foreldrepermisjon 0 1

Arslønn r 31.12.2017 for ansatte i NTL inkludert vikarer:

Rapportering om planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling

På qrunnlao av kiønn:
Begge kjønn har lik mulighet til videreutdanning og deltakelse i kompetansehevende tiltak. Begge
ßønn har lik mulighet til å ta ut foreldrepermisjon. For ansatte gjennomgås lønnsinnplassering
årlig, i det partssammensatte stillingsutvalget, for å sikre at kriteriene for lønnsfastsettelse er
basert på oppgaver og ansvar i stillingen. Det er planlagt ytterligere tiltak som sikrer forebygging
av- og gode varslingsrutiner om seksuell trakassering.

På orunnlao av etnisitet:
NTL er rasismefri sone og arbeider aktivt for å inkludere personer med annen etnisk bakgrunn
enn norsk.

Ved ledighet oppmuntres personer med annen etnisk bakgrunn til å søke og disse blir innkalt tif
stillingsintervju så fremt de er kvalifisert til stillingen. Det er det er tre ansatte som har annen
etnisk bakgrunn enn norsk.

Ansatte Gjennomsn ittlig årslønn
kvinner

Gjennomsnittlig årslønn
Menn

Personal ledere Antall: 2
Snittlønn: 652 699

Antall: 0

Lønnsgruppe 5-6 Antall: 7
Snittlønn: 585 929

Antall: 3
Snittlønn. 600 574

Antall: I
Snittlønn: 480 608

Lønnsgruppe 3-4 Antall: 2
Snittlønn: 484 077
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På grunnlao av nedsatt funksionsevne:

Forbundskontoret er lokalisert i et bygg med adgangsmuligheter og fasiliteter tilpasset
rullestolbrukere. Det er heis i bygget som også er tilrettelagt for svaksynte. NTL har god
tilgjengeligheten for personer med funksjonshemminger til kontorer og møterom.

Gjennom arbeidet med lA-avtalen, har forbundet et bevisst forhold til å inkludere personer med
nedsatt funksjonsevne i forbindelse med ledige stillinger osv. Det arbeides også aktivt med
tilrettelegging for medarbeidere, dersom de rammes av sykdom eller skader.

Reqnskap oq f¡nansiell risiko

Forbundet hadde i 2017 et driftsunderskudd på kr 10 827 173, og et årsresultat som viser et
underskudd på kr 6 736 450. Til sammenligning var det i 2016 henholdsvis et driftsunderskudd på
kr 4 451 337 og et årsoverskudd på kr7 404 568.

Totale kontingentinntekter er kr 169 452 916, dette utgjør 90,2o/o av driftsinntektene. 12016 var
kontingentinntektene kr 167 311 789, som utgjorde 88,8 % av driftsinntektene. NTL har fått kr
2726 075 mindre i overføringer av opplysnings- og utviklingsmidler i2017 enn i2016.

NTL hadde 50 558 medlemmer pr 31 .12.2017, noe som er 60 færre enn samme tidspunkt i 2016
Medlemskontingenten er beregnet i prosent av medlemmers lønn med et tillegg for kollektive
forsikringer. Dette gir at kontingentinntektene øker i takt med lønnsøkningen innenfor NTLs
organisasjonsområde. Andel yrkesaktive medlemmer i medlemsmassen er svakt synkende og
kan utgjør en risiko for lavere inntekter framover.

Driftskostnader har økt med 3 o/o fra 2016, noe som skyldes prisstigning , økte utgifter for materiell
til org ledd, økte personellutgifter ved vikarer i forbindelse med innføring av nytt medlemssystem
og en midlertidig utvidelse av valgte forbundssekretærer.

Forbundets midler er hovedsakelig plassert på konti i Bank 1 Østlandet. En mindre del er plassert
i egenkapitalbevis, aksjer og obligasjoner, hoveddelen i SpareBankl Østlandet og Sparebank 1

Gruppen AS. Forbundets pengeplassering har en profil med lav risiko, og mulighet til raskt å ha
pengene tilgjengelig. Likviditeten kan karakteriseres som god.

Annen egenkapital vil være redusert med kr 6 736 450 fra 2016. Forbundet har en fri egenkapital
(kr 91 362 297) og avsetning i fond (kr 86 950 579). Fondene kan kun brukes tilformål gitt i egne
retningslinjer, og det gjennomføres nå en planlagt nedbygging av to av fondene.

Ut fra total omsetning er egenkapitalandelen høy. En lengre streik, eller flere streiker over et
kortere tidsrom vil imidlertid raskt kunne endre situasjonen. Det samme gjelder dersom
medlemstallet for yrkesaktive medlemmer fortsetter å synke, støtteordninger forsvinner samtidig
som aktiviteten fortsetter på dagens nivå. En god egenkapitaldekning er derfor en forutsetning for
å kunne sikre videre drift over et lengre tidsrom.

Framtidiq utviklins

Norsk Tjenestemannslags virksomhet er en non-profit virksomhet, forbundets inntekter kommer
hovedsakelig fra medlemskontingenten. De økonomiske ressursene brukes til å fremme
medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter.

Det er store og omfattende omstillingsprosjekter innenfor forbundets organisasjonsområde som
vil kunne påvirke medlemstallet. Medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt, og forbundet har
potensial til vekst om satsingen på nyrekruttering lykkes. Vi ser også at antall pensjonerte
medlemmer øke.r svakt, men jevnt sett i forhold til antall yrkesaktive medlemmer. Pensjonerte
medlemmer har kontingentfritak, men rettigheter til medlemsblader og premiefritak for
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forsikringsordninger. Det er derfor uheldig om denne medlemsgruppen øker mer enn gruppen
yrkesaktive medlemmer.

Framtidig medlemsvekst innenfor forbundets organisasjonsområde vil være avhengig av den
forvaltningspolitikk den til en hver tid sittende regjering fører. Forbundet forventer at presset for
mer privatisering vil øke under sittende regjering, noe som medfører at medlemmer flyttes ut av
NTLs organisasjonsområde.

NTL driver sin virksomhet i sterk konkurranse med andre arþeidstakerorganisasjoner. De som
ansettes innenfor NTLs organisasjonsområde har høyere akademisk utdanning. NTL er i

konkurranse med flere profesjonsforbund om nyansatte, og ofte har denne gruppen allerede valgt
fagforening under studiene. Forbundet satser derfor videre på studentverving. I tillegg har
forbundet iverksatt en egne vervekampanje rettet imot arbeidstakere med akademisk utdanning
høsten 2017.

Arsresultat og disponerinoer

Forbundsstyret foreslår at årets underskudd dekkes inn av den frie egenkapitalen

2
Oslo, . mal
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NORSK TJENESTEMAN NSLAG

DRIFTSINNTEKTER

Kontingent
Annen driftsinntekter

SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER

Forsikrings- og kontingentkostnad
Lønnskostnad
Avskrivining
Annen driftskostnad

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

SUM FINANSINNTEKTER

FINANSKOSTNADER
Annen rentekostnad

SUM FINANSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP 2017

NOTE

1

1

20'|.7 2016

169 452916 167 311 789
18428633 21 154708

187 881 549 188 466 497

3+4
5+6
3+4

93 91 1 481
36 432252
2604 384

65 760 605

92 993 002
34 811 243
2620 847

62 492741

198708722

-'lo 827 173

192 917 833

-4 45r 336

7
2228 902
1 875 645

13 824

13 824

2 168 111
I 800 830

113 036

113 036

4 104 547 lr 968 941

ARSRESULTAT -6 736 450 7 404569
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Balanse pr. 31. desember

NOTE
ANLEGGSMIDLER
lmmaterielle eiendeler

lT-utvikling

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tjen estelei I i g heter/ Om byg g i n g

Kontormaskiner, inventar

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

lnvesteringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

SUM ANLEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER

Fordringer
Fordringer

Bankinnskudd
Bankinnskudd og kontanter

SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

6

2017

5 769 083

5 769 083

I 360 277
387 310

9747 587

28 365 825
25732280

54 098 105

69 614 775

3 840 519

139 097 384

142937 903

2',12 552705

20'16

4 428 118

4 428 118

4 470 560
434 703

4 905 263

28 365 825
24 635 395

53001220

62 334 601

4 452 003

149 959 541

154 411 544

216 746 171

5
5

7
8+9

2
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EGENKAPITAL

Opptient eqenkapital

Annen egenkapítal

GJELD

Avsetninger for forpliktelser

Pensjon og andre forpliktelser
Avsetníng til landsmøtet

Sum avsetninger for forpliktelser

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Balanse pr. 31. desember

NOTE

11

4

2017 2016

178312876 r85 049 326

10
2761 540
I 400 000

11 161 540

4 136 518
2 584 264

16 357 507

2 680 268
5 600 000

8 280 268

5 229 526
2 465 431

15 721 620

23 078 289 23 416 577

212 552705 216746171
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KONTANTSTRØM OP PSTI LLI NG

Kontantstrøm fra operasjonel le aktiviteter
Arets resultat
Ordinære avskrivn inger
lnntektsført utbytte fra investeringsaktiviteter
Gevinst ved salg driftsmidler/eiendom
Endring ifordringer
Endring i leverand ørgjeld
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn/-utbetalinger i pensjonsordninger
Økt avsetning landsmøte
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto konta ntstrøm Í¡a operasjonel le a ktivitete r

Konta ntstrøm mer fra i nvesteri n gsa ktivitete r
Utbetalinqer ved kiøp av variqe driftsmidler
Utbetalinqer ved kiøp av andre investerinqer (immaterielle
eiendeler)
Utbetalinqer ved ombvqqinq
Utbetalinqer ved kiøp av nv leiliqhet i Motzfeldts qate

Utbetalinger ved lgøp av obligasjoner Sparebank Marketl
Utbetalinqer til andre fordrinqer (lån til ansatte)
lnnbetalt utbvtte fra investerinqsaktiviteter
lnnbetalinqer fra andre fordrinqer (lån til ansatte)
Netto konta ntstrøm fra i nvesteri n gsa ktiviteter

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens
begynnelse

Kontanter ved periodens slutt

Kontanter og kontantekvivalenter inneholder kontanter og
bankinnskudd, herav bankinnskudd for inntrukne
skattetrekkmidler på kr 1 354 268,00.

-10 862 157 3 114 443

149 959 541 146 845 098

139 097 384 149 959 s41

2 017

-6 736 450
2 604 384

611 484
-1 093 008

81 271
2 800 000

754 720
-977 599

-341 262

2 016

7 404 569
2 620 847

-9 800 830

-2 006 023
2 154 671

72 028
2 800 000

-248 904
2 996 358

-259 020

-2 937 002

-125 000
3 296 0s2

143 056
I 18 086

-3 556
-37

-4 852
-1 205

-109

694
500
217

548

969

218 632
-9 884 558
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NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 - Reqnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk

lnntekter

Kontingentinntekter utgjør forbundets andel av opptjent kontingent for regnskapsåret 2017. lnntektene fra
Opplysnings- og Utviklingsfondet (OU)dekker kostnader til opplysningsvirksomheten. Disse er presentert
brutto i resultatregnskapet. Det innebærer at mottatte OU-midler inngår i posten Annen driftsinntekt, mens
anvendelsen av midlene er en del av driftskostnadene.

I kontingentinntekter inngår medlemmenes betaling for kollektiv hjem forsikring og kollektiv reiseforsikring.
Kostnadene forbundet betaler i premie for disse kollektive forsikringene føres under kontingent- og
forsikringskostnader.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler (fordringer, bankinnskudd og kontanter) og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til
betaling innen ett àr. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler (i hovedsak aksjer, obligasjoner, andeler, tjenesteleilighet, maskiner og annet utstyr på
forbundskontoret) vurderes til anskaffelseskost. Disse nedskrives til virkelig verdi, dersom verdifall ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt (faktisk) beløp på etableringstids-
punktet.

Fordringer
Fordringer i balansen er oppført til pålydende

Avsetting landsmøtet
Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over landsmøteperioden.
Avsetningene av disse ei' klassifiseft under d¡"iftskostnadei', for å få et driftsresultat som gjenspeiler forbun-
dets løpende drift.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Kontormaskiner med levetid over 3
år og en kostpris som overstiger kr 15 000. lnventar med levetid over 4 år og har en kostpris som
overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

lmmaterielle eiendeler
Programvare tilforbundets it-utstyr og utvikling av programvare klassifiseres som immaterielle eiendeler,
dersom kriteriene for balanseføring er oppfylt. Balanseføring av kostnadene skjer, dersom verdien vurderes
å være vesentlig og forventes å ha varig verdi. Balanseførte programvarekostnader avskrives over anslått
levetid.

Pensjonskostnader og pensjonsforpl iktelser
Ved regnskapsføring av pensjonsforpliktelsene legges til grunn både en opptjeningsprofil med et likt beløp
per år (lineært) og medarbeidernes antatte sluttlønn på pensjoneringstidspunktet. Eventuelle endringer i

pensjonsytelsene (pensjonsplanen) med derpå følgende økning i pensjonsforpliktelsene føres i

regnskapene over flere år (amortiseres) i forventet, gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder avvik
fra de antatte forpliktelsene, hvis avviket overstiger 10 o/o av den største av pensjonsforpliktelsene og -
midlene (såkalt korridor).
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Kontantstrømoppstill ing
Kontantstrømoppstillingen gir oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklarer likviditetsendringer. Den er
utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og
andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr.1 354268.

Note 3 - Lønnskostnader. antall ansatte og valgte. godtgiørelser. lån til valgte m.v.

Lønnskostnader
Lønninger

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre ytelse

PensJonsKostnader
Annen godtgJØrelse

2017

28 978 056

4 506 918

2294 033

653 245

2016

27 759 817

4 295 612
2 344 328

411 486

36 432252 34 811 243

Antall årsverk ansatte og valgte 47

Ytelser til ledende personer Forbundsleder Forbundsstyret

42

0
17 226

0
54 350

Tillitsvalgte har lån i forbundet på til sammen kr 339 216,- Alle lån er gitt i samsvar med de vilkår som er
fastsatt av NTLs landsstyre.

Forbundsleder er medlem i Statens Pensjonskasse, og forbundet har ikke ansvar for framtidige pen-
sjonsytelser eller løpende premieinnbetaling til denne ordningen.

Forbundsleder, nestlederne, hovedkasserer og forbundssekretærene er alle valgt av forbundets landsmøte
Hvis de trekker seg på et landsmøte, har de krav på to måneders etterlønn med arbeidsplikt. Hvis de stiller
til gjenvalg, men ikke blir gjenvalgt, har de krav på inntil fire måneders etterlønn, forutsatt at dette er den
eneste lønnsinntekten i denne perioden. Tillitsvalgte med mer enn åtte års tjeneste på forbundskontoret og
som ikke blir gjenvalgt, har krav på seks måneders etterlønn, forutsatt at det er eneste lønnsinntekt i

perioden. I de to siste tilfellene kan det stilles krav om arbeidsplikt.

Revisor
Lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 252 400,- attestasjonsoppgaver med kr 4 650,- og andre
tjenester kr. 15 966,- Alle beløp er oppgitt ekskl. merverdiavgift.

Note4-Samledepe s- oo andre foroliktelser

Pensjonsordninger for a nsatte og tillitsvalgte
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon og
pensjonsordn ingene oppfyl ler kravene i ht. loven.
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Forbundets 22 ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte framtidige pensjons-
ytelser. Forbundet har ikke ansvar for de framtidige pensjonsytelsene som de tillitsvalgte har opparbeidet
seg i Statens Pensjonskasse. Dette gjelder også for forbundsleder.

Pensjonsordningen for de ansatte er dekket gjennom en kollektiv forsikringsordning i SpareBankl
Livsforsikring AS. Én tidligere tillitsvalgt og en tidligere ansatt har pensjonèavtale i Óen Norske Fag-
organisasjons Pensjonskasse (DNFP). De tillitsvalgte ved forbundskontoret er tilmeldt Statens
Pensjonskasse.

Pensjonsytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder
Dagens verdi av antatte, framtidige pensjonsytelser er basert på forsikringstekniske prinsipper.

For personalforsikringen i SpareBankl Livsforsikring er det innbetalt pensjonsmidler til dekning av de
fremtidige pensjonsytelsene. Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi.

I DNFP er det ikke pensjonsmidler til å dekke de løpende utbetalingene. Forbundet dekker 213 av de
løpende utbetalingene, og fra og med'1993 har Landsorganisasjonen iNorge dekket 1/3. lberegningen
nedenfor inngår bare forbundets andel av pensjonsforpliktelsen.

Arets opptjente pensjonsrettig heter

Rentekostnad på opptjent pensjonsrettigheter

Avkastning av pensjonsmidler

Administrasjonskostnader

Pensjonstrekk ansatte

2017

1 806 353

618 963

(667 326)

187 759

2016
1 705 662

567 921

-557 637

185 577

Pen sjonskostnad Í ør resu ltatfø rte stø rre lse r

Resultatfø rte planend ringer

Avkortning/oppgJør

Aktuariel gevinst ved avkortning/oppgjør

Resu ltatførte esti matavvik

Periodisert arbeidsg iveravg ift

1 945749 1 901 523

114 183 442 806

Bereg net pensionskostnad 2 059 932 2344 328

Opptjente pensjon sfo rpl i ktelser
Pensjonsmidler (til markedsverdi)

2017

-25 018 414

19 492775

2016
-23 972 963
17 877 300

Differanse mot aktuar - faktiske innbetalinger

Netto påløpne pensjonsforpliktelser

lkke resultatførte virkninger av planendringer

lkke resultatførte virkninqer av estimatavvik

-5 525 639 -6 095 663

2764099 3 415 395
Balanseført netto pensj.forpl ekskl. AGA -2761540 -2680268
Periodisert arbeidsgive ravgift

Netto pensjonsforpliktelse/ midler (inkl AGA -2761 540 -2 680 268

Diskonteringsrente

Forventet avkastning pensjonsmidler

Arlig forventet lønnsvekst

Arlig forventet G-reg ulering

Arlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling

2017

2,40 0/o

4,10 %
2,50 %
2,25 %
2,25%

2016

2,60 %
3,60 %

2,50 %
2,25 %
2,25 %
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Note 5 - Varige driftsmidler
lnventar/

Kontormaskiner
Tjenesteleiligheter Total

Anskaffelseskost 01 .01.17 2 889 298 4 470 560 7 359 858

Tilgang kjøpte driftsmidler 341 262 4 852 217 5 193 479
Ombygging 37 500 37 500

Avoano/utranoerino driftsmidler 324 617 324 617

Anskaffelseskost 31 .12.17 2 943 443 1322777 12266 220
Akkumulerte avskrivninger 1.1.17 2 454 595 2 454 595
Akkumulerte avskrivning 31 .12.17 2 518 633 2 518 633
Avqanq akkumulerte avskrivninger 324 617 324 617

Balanseført verdi 31 .12.17 424 810 9322777 9747 587

Arets avskrivning
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Note 6- lmmaterielle eiendeler

388 655
3-5år
Lineær

lT-utvikling Totalt

Anskaffelseskost 1. l. I 7
Tilgang

Avgang/ utrangering

10 817 053

3 556 694

1 809 341

10 817 053

3 556 694

1 809 341

Anskaffelseskost 31 .12.17

Akkumulerte avskrivninge r 1 .1 .17

Akkumulerte avskrivninger 31 .12.17

Avgang akkumulerte avskrivninger

12 564 406

6 388 935

6 795 323

1 809 341

12 564 406

6 388 935

6 795 323
'1 809 341

Balanseført verdi 31 .12.17 5 769 084 5 769 083

Arets avskrivninger

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

2215 729

5år
Lineær
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Note 7 - aksier oo and i andre foretak m.v

Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi

Aksier
Sparebank 1 Gruppen AS

Sparebanken Hedmark Egenkapitalbevis

AS Statstilsattes Hus

Folkets Hus AS

Sørmarka AS 0,53 0/o

Andeler
Forsvarets Personellservice

Tele-Service

Kristne Arbeidere

Forsvarets Bolig byggelag

Sum anleggsmidler

Note 8- Fordringer med forfallsenere enn et år

Billån tillittsvalgte

Fordringer med forfall kortere enn ett år er ikke tatt med i oppstilling

Note 9 -Obliqasioner Anskaffelses
kost

28 778.00 28 365 778.00

2017 20'16

339 216 447 879

Balanseført verdi Rente

1,26 0/o

0,28 0/o

3,20 %

g 574 116

18 444 825
16 000

128746
200 000

I 574 116

18 444 825
'16 000

128 746
200 000

90

1

1 000

1 000

90

1

I 000

1 000

Anleqqsmidler
AS Statstilsattes Hus, innskudd

AS Statstilsattes Hus, ansavarlig

lånekapital

Sparebank 1 Gruppen AS,

evigvarende lån

Bank 1 Oslo AS ansv.oblig.lån

Fondsobligasjon LO Sparebankl
Sum

6 150 586

2 593280

443 650

I 5 000 000

1 205 548

6 150 586

2 593280

15 000 000

1 205 548

0,0 %

0,0 %

443 650 3,63 0/o

25 393 064 25 393 064

3,72 0/o



15

Note 10 - Andre a inoer for fornliktelser

Forbundets landsmøter avholdes hvert 4. år. Forventet kostnad avsettes lineært over landsmøteperioden.
Avsetningene av disse er klassifisert under driftskostnader, for å få et driftsresultat som gjenspeiler forbun-
dets løpende drift.

Note ll - Eqenkapital

Egenkapitalbevegelsene i 2017 forklares slik

7
Arets resultat -6 736 450
Eqenkapital 31.12.17 178 312 876

Annen egenkapital består av
Forsikringsfond
Kampfond
Aktivitetsfond
Opplysnings- og utviklingsmidler
Frieoenkapital

20 241 033
48 246 762
18 462784

0
91 362 297

Annen eoenkaoital 178 312 876

tna,L Ú4 lYOslo,

Anita

n ersti Barsok

Siv Merete Baumann

e metsen

I

SBffi-- Ø"."&,-
Ellen Dalen

Carl Marius Michelsen
C,l jlo""-l,ùt -

Hanne No
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til landsstyret i Norsk Tjenestemannslag

Uttalelse om rev¡sjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Tjenestemannslag som består av balanse per 31. desember
2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
forbundets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklus¡onen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av àrsregnskapet. Vi er uavhengige av
forbundet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i forbundets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Forbundets styre (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å awikle forbundet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og pl¡kter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
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dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

> identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

> opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av forbundets interne kontroll ;

> vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

> konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om forbundets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på

revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at forbundets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

> vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav

Konklusjon om årsberetn¡ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om reg¡strering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ¡kke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

14. 18
AS

statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Norsk Tjenestemannslag
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REGNSKAP FoR 2OT7

Kontrollkomitéen har gått gjennom Norsk Tjenestemannslags regnskap for
2017.

Regnskapet er satt opp i henhold til Norsk Tjenestemannslags vedtekter og

etter prinsíppene i regnskapsloven. Revisor hadde ingen merknader til
regnskapet.

Revisor har også vurdert risiko for viktige punkter med henblikk på den
framtidige regnskapsoppfølginga. Kontrollkomitéen deler revisors oppfatning
av at det bør være spesiell oppmerksomhet på sårbarhet når det gjelder
personell for viktige funksjoner, spesielt regnskap og lKT, og at
regnskapsprosessen e bør formaliseres og dokumenteres ytterligere.

Kontrollkomitéen har ut over dette ingen merknader til det avlagte regnskapet
og vil anbefale at det forelagte regnskapet fastsettes som Norsk
Tjenestemannslags regnskap tor 2OL7 .

23. mai 2OL8

Øystein Nesje Merete Fagerbekk Bente Næss Holt

leder

BERETNINGEN ER GODKJENT VED ELEKTRONISK BEHANDLING.



16
NORSK TJEN ESTEMANNSLAG

FORSIKRINGSFONDET

Beholdning 1.1

Renter

Overført premie koll hjemforsikrin g

Beholdning 1.1

Overført fra egenkapital

AVDELINGSREGNSKAP 2017

2017

Beholdning 31.'12 20 241 032,54 20 241 032.54

Forbundets tidligere Forsikringskasse (dvs begravelsesstønaden til etterlatte etter avdøde medlemmer) ble

nedlagt per 01.01.03 etter vedtak på landsmøtet i 2002. Forsikringskassas fond ble overført til et nytt
Forsikringsfond. Rentene av Forsikringsfondet tas ut til delvis dekning av utgiftene til LOfavør Kollektiv
Hjemforsikring for pensjonerte medlemmer.

KAMPFONDET

2 017 2016

20 241 032,s4

128 464,70

128 464,70

48 246762
0

2016

20 241 032,54

139 012

139 012

40 842 193,00

7 404 569

Beholdning 31.12 48 246 762 48 246 762,00

Per 31 .12.17 er beholdningen bak hvert yrkesaktivt medlem kr 1 481.42 jfr. vedtektenes $ 19 pkt.A.1. Ved
beregningene er medlemmene i de internasjonale styrker og studentmedlemmer ikke tatt med, da disse
medlemmene ikke har streikerett.
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AKTIVITETSFONDET

Driftsinntekter
Avsetning
Sum driftsinntekter

Drittskostnader
Meldingsblader
Overført til Forbundskassa/opplys.virks.
Bevilgn ing organisasjonsledd
Bevilgning lokale nettsider
Bevilgning Fylkesutvalg/Stedsutvalg
Reiser/forhandl i n ger avd. tillitsvalgte
Spesielle fag lige tiltak

Sum driftskostnader

Reduksjon(-) / økning i fondet

Saldo 1.1 Aktivitetsfondet

Saldo 31 . 12 Aktivitetsfondet

Driftsinntekter
Fondsmidler

Sum driftsínntekter

Driftskostnader
Ukekurs
Kortkurs/forbundet
Kortkurs /organisasjon sledd
Dagskonferanse
ReÍser kortku rs/dagskonferanse
Eksterne kurs iforbundskontoret
Kursmateriell
Ku rs Fylkesutvalg/Steds utvalg
Opplæri ngskonferan ser
Lønn- og sosiale utgifter
Adm i n istrasjonskostnader
Samarbeidsavtale LO- kom petanse

Reduksjon (-)/ økning i fondet

Saldo 1.1 Opplysnings- og utviklingsmid

13 005 660,16 13 118 390,11

1 406 359,16 -1 718 526j2

19 869 143.19 21 587 669.31

18 462 784,03 19 869 143,19

2017

18 428 632,50

f 8 428 632.50

2017

11 599 301,00
'11 599 301,00

2016

11 399 863,99
11 399 863,99

607 652,00
4 000 000,00
4 192 996,00

556 670,00
1 169181,93
2 591 890,18

642 931,00
4 000 000,00
3 617 047,00

719 822,00
I 540 338,43
2 485 521,73

2016

21 154 708,00

21154 708,00

1 300 501,76
8228 740,18
5 678 563,39

809 808,00
856 034,06

2180 463,54
195 094,55
386 828,79
957 663,32

4 732 990,00
1 071 570,00

813 741,09.

27 211998,68

1 335 360,43
7 449 209,44
5 376 903,00

770 259,00
721606,00

2 099 900,36
219 672,10
132250,24
775 950,26

4 597 027,00
I 099 999,87

685 391,90

25 263 529,60

-B 783 366,18 - 4 108 821,60

I201 595,25 12 310 416,85

Saldo 31 . 12 Opplysnings- og utviklingsn 000 8 201 595,25
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