Årsregnskap 2019

Fellesforbundet
ÅRSBERETNING 2019
1. Virksomhetens art
Forbundets virkeområde er innenfor bransjer knyttet opp til tekstil-, trikotasje-, konfeksjons-, sko-, lær- og
sportsartikkelindustrien, seilmakere, pelsbedrifter, garveribedrifter, landbruk, skogbruk, oppdrettsnæring,
byggevirksomhet, bygge industri, elektroteknisk industri, mekanisk industri, skipsindustri, on- og
offshoreindustri, flyrelatert virksomhet, treforedling, gjenvinning, bilservice, grafisk industri, aviser og
avistrykkerier, kartonasje- og emballasjebedrifter, media- og kommunikasjonsindustri, overnattings-,
serverings-/cateringvirksomhet, logistikk- transportvirksomheter og områder som er beslektet med disse. I
tillegg hører arbeidsmarkedsbedriftene og VTA-bedrifter (varig tilrettelagt arbeid) inn under forbundets
virkeområde.

•

•

arbeidstakere innenfor nye fag, yrker og bransjer som skapes av samfunnsutviklingen eller av den
teknologiske utviklingen, og som har forankring i næringer, bransjer og bedrifter som er knyttet til
forbundets nåværende virkeområde
elever i videregående opplæring og studenter som tar høyere utdanning innenfor forbundets
virkeområde

Fellesforbundet har hovedkontor i Oslo med distriktskontorer i Sarpsborg, Oslo, Moelv, Drammen, Tønsberg,
Skien, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Molde, Trondheim, Steinkjer, Bodø og Tromsø.
2. Fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret bekrefter at forutsetningen er
til stede. Til grunn for dette ligger resultatprognoser for året 2020 og langsiktige prognoser for årene
fremover. Forbundet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.
3. Arbeidsmiljø og personale
Fellesforbundets internkontrollsystem sørger for at det blir en årlig systematisk gjennomgang av ulike sider
ved helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og personalsituasjonen i Fellesforbundet. Det gjennomføres
årlige vernerunder og rullering av interne handlingsplaner. Dette gir viktig informasjon og danner grunnlag
for å utarbeide konkrete planer for oppfølging og forbedring av arbeidsmiljøet. I internkontrollsystemet
inngår rutiner for varsling og oppfølging av varslingssaker. Fellesforbundet har et godt samarbeid med både
bedriftshelsetjenesten og andre naturlige samarbeidspartnere for å sikre et godt HMS-arbeid.
Som IA-bedrift settes det hvert år av ressurser til forebygging av sykefravær. Dette arbeidet har vært et
prioritert område de siste årene og målet for forbundets IA-arbeid er at sykefraværet skal være lavere enn
5,1%. I 2019 var det et samlet sykefravær på 4,4%. Det laveste Fellesforbundet har hatt på flere år.
I 2017 fikk forbundet nye etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i alle forbundets organisasjonsledd.
Alle nye ansatte får en introduksjon til disse. Mot slutten av 2018 ble det gjennomført en
arbeidsmiljøundersøkelse blant alle forbundets ansatte. Resultatene fra denne ble fulgt opp i 2019 både på
avdelingsnivå og for forbundet sett under ett. På bakgrunn av resultatene er det bl.a. jobbet med lokal
lønnspolitikk for kontorsektoren og det ble planlagte et opplegg for risikokartlegging seksuell trakassering
som skal videreføres i 2020.
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Forbundet organiserer også:

Fellesforbundet
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) behandler sykefraværsstatistikk i alle sine møter. Tilsvarende holdes AMU
orientert om eventuelle arbeidsulykker, men det har ikke forekommet uhell av alvorlig grad i 2019. For
ansatte som i tidligere jobber kan ha vært eksponert for asbeststøv og ansatte som ved besøk på
arbeidsplasser kan bli utsatt for dette, er det lagt opp til jevnlig oppfølging av disse i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten.
Medvirkning og medbestemmelse for forbundets ansatte ivaretas igjennom faste partssammensatte møter
og de ansatte er representert i styret med to representanter. AMU møtes 4 - 5 ganger i året.
Fellesforbundet er medlem av Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening, samt AKAN kompetansesenter
(arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Fellesforbundet har et eget AKANutvalg som møtes jevnlig.
4. Likestilling og diskriminering
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Fellesforbundet har følgende nedfelt i sin formålsparagraf i vedtektene:
Forbundet skal gjennom et nasjonalt og internasjonalt faglig og politisk engasjement, basert på ideen om
den demokratiske sosialismen, sørge for økonomisk og sosial utjevning, gode og velfungerende
velferdsordninger og levekår til beste for arbeidstakere uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisitet,
livssyn, bosted og kulturell bakgrunn.
I arbeidet for å hindre diskriminering legger Fellesforbundet følgende prinsipper og retningslinjer til grunn:
•
•
•

at alle skal ha samme rettigheter, muligheter og tilbud, uavhengig av kjønn, alder og kulturell og
sosial bakgrunn
at ingen har rett til å trakassere andre på grunnlag av kjønn, seksuell legning, hudfarge, kulturell
bakgrunn, religion eller politisk oppfatning
at utnytting av arbeidskraft gjennom sosial dumping anses som en trussel mot likeverd

Fellesforbundets mål for likestillings- og mangfolds arbeidet er å jobbe for en god kjønnsbalanse,
tilrettelegge for mangfold i organisasjonen med hensyn til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne, samt
unngå diskriminering av noe slag. Vi skal ha tiltak som sikrer likestilling, likeverd og gode og rettferdige
arbeidsvilkår.
Av Fellesforbundets 164 521 medlemmer er 16,9 % kvinner per 31.12.2019. Representantskapet har en
kvinneandel på 20% og forbundsstyret har en kvinneandel på 17,5%. Den landsmøtevalgte ledelsen består av
seks menn og to kvinner.
Den administrative ledelsen består av 17 personer og kvinneandelen er på 35%. I administrasjonen som
helhet er det 160 personer hvor 63% er menn og 37% er kvinner. Dette har vært relativt stabilt gjennom
flere år. Fellesforbundet ønsker et mangfold på arbeidsplassen som gjenspeiler befolkningen med hensyn til
kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.
Fellesforbundet som arbeidsgiver er pålagt en aktivitet- og redegjørelsesplikt iht. likestillings- og
diskrimineringslovverket. Dette arbeidet nedfelles i en rapport som vedlegges vår årlige personalstatistikk og
som inngår i den systematiske internkontrollgjennomgangen i forbundet. Rapporten er tilgjengelig på våre
hjemmesider.
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5. Miljø
Fellesforbundet har som et av sine formål definert at vi skal arbeide aktivt for å opprette og bevare et rent
ytre miljø både nasjonalt og globalt.
Avfallet blir kildesortert og det er avtale med renovasjonsfirma for regelmessig avfallshåndtering.
6. Framtidig utvikling
Fellesforbundets virksomhet er en non-profittvirksomhet hvor forbundets økonomiske ressurser brukes til å
fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter.

Norsk og global økonomi er ved avslutning av 1. tertial 2020 sterkt påvirket av tiltakene for å begrense
koronapandemien. Effekten av restriksjoner i Norge og globalt vil kunne påvirke verdiene på forbundets
investeringer. Mange av forbundet medlemmer permittertes. Varigheten og omfanget vil påvirke
lønnsmassen og dermed kontingentinntektene.
Forbundet vurderer løpende nødvendige tiltak for å bistå medlemmene. Forbundet har soliditet og likviditet
til å kunne opprettholde drift og aktivitetsnivå for å ivareta medlemmenes interesser på kort og lang sikt.
7. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet
Fellesforbundets årsresultat for 2019 er MNOK 158, en økning på 26,7 mill. fra 2018.
I juni 2019 ble Norsk Transportarbeiderforbundet en del av Fellesforbundet og forbundet 15 103 fullt
betalende medlemmer. Ved utgangen av 2019 var antall fullt betalende medlemmer økt til 18 324. De
største driftsinntektene påvirkes av medlemsutvikling og lønnsutviklingen til forbundets medlemmer. Positiv
medlemsutvikling og god lønnsutvikling for medlemmene ga dette en økning i kontingentinntektene på
MNOK 90,8 sammenlignet med 2018.
Ikke yrkesaktive medlemmer fritas for kontingent dersom de har minst 25 års sammenhengende
medlemskap i forbund tilsluttet Landsorganisasjonen. De får dermed dekket nærmere angitte
forsikringsordninger vederlagsfritt. Sammenslutningen med Norsk Transportarbeiderforbund er
hovedårsaken til at forpliktelse økte med MNOK 35,6. Se for øvrig forklaring i note 11.
Det ble utbetalt MNOK 27,4 i tilskudd til avdelingene i 2019, en økning på MNOK 1,7 sammenlignet med
2018.
Resultatregnskapet blir påvirket av at det hvert år gjennomføres en rekke store aktiviteter. Det utarbeides
egen beretning om den faglige aktiviteten.
Den største enkeltaktiviteten i 2019 var gjennomføringen av landsmøte. Landsmøte ble avholdt i Folkets Hus
i Oslo perioden 11. oktober til 16. oktober. På landsmøte deltok 520 delegater samt gjester fra inn og utland.
Sammenslutningen med Norsk Transportarbeiderforbund var en annen stor og viktig hendelse som medførte
at vi fikk 16 nye avdelinger, 19 947 medlemmer og 18 nye ansatte.
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Det har vært god vekst i norsk økonomi de siste årene. Utviklingen i norsk og global økonomi påvirker
aktiviteten innenfor de områder forbundet rekrutterer medlemmer. Sammenslutningen med Norsk
Transportarbeiderforbund og god rekruttering i 2019 ga forbundet 21 930 nye medlemmer.

Fellesforbundet
Fellesforbundet har mange og omfattende juridiske saker for medlemmer som omhandler lønns- og
arbeidsvilkår. Driftskostnader knyttet til de juridiske sakene ble belastet årets regnskap med MNOK 7,7. I
2019 har Fellesforbundet vunnet frem i mange av sakene og mottatt MNOK 2,7 i tilkjente saksomkostninger.
Nettokostnaden for juridiske saker er MNOK 4,9 en liten økning på MNOK 0,3 fra 2018.
Fellesforbundet har ikke egne forsknings- eller utviklingsaktiviteter.
Resultat netto finans var i 2019 på MNOK 126,2, en økning på MNOK 13 fra 2018. Finansinntekter i 2019 er
MNOK 3,8 mill. høyere enn for 2018. Økningen i 2019 ble påvirket av at det ble bokført et ekstraordinært
utbytte fra SB1 gruppen på 31,2 mill. i 2019, og at realiserte gevinster og bokført reversert kursendring fra
investeringsporteføljen var på henholdsvis 19 mill. og 7,8 mill. Fellesforbundets samlede finanskapital
omfatter bankinnskudd for daglig drift og konfliktberedskap samt separat investeringsportefølje definert
som langsiktig investert kapital. I tillegg er kapital plassert ut fra strategiske eller organisatoriske hensyn.
Kapitalen er plassert under forutsetning om forsvarlig risiko, herunder at de fleste av midlene er likvide på få
dager.
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Forbundsstyret delegerer til forbundsleder å administrere forbundets kapitalforvaltning. Forbundsleder
delegerer arbeidsoppgavene videre. Herunder til en investeringskomite med regelmessige møter.
Forbundets midler overvåkes daglig.
Økonomisk rapportering gjøres til forbundsledelsen hver måned og til forbundsstyret hvert kvartal.
Strategien for kapitalforvaltning vurderes i hver landsmøteperiode.
Fellesforbundets bankbeholdning per 31.12.2019 var MNOK 1 257. Forbundet har plassert MNOK 1 334 til
aktiv forvaltning for å oppnå en bedre avkastning på forbundets midler. Pengeplasseringene til aktiv
forvaltning ble bokført etter laveste verdis prinsipp. Ikke bokførte urealiserte gevinster var MNOK 343
utgangen av 2019. Plasseringene har en spredning i ulike aktiva klasser (aksjer og rentebærende
verdipapirer), herunder også fordeling mellom norske og internasjonale kapitalmarkeder. Forbundet har en
langsiktig tidshorisont på plasseringene og over tid bidrar spredningen til reduksjon av den totale risikoen.
Fellesforbundet hadde en kortsiktig gjeld på MNOK 57,5 hvorav MNOK 17,3 er avdelingenes andel av
kontingent for desember, og MNOK 11,8 er skyldig skatt og arbeidsgiveravgift. Forbundets egenkapital var
på MNOK 2 519,8.
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8. Årsresultat og disponeringer
Forbundsstyret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Fellesforbundet:
Tilført annen egenkapital
Tilført annen egenkapital ved sammenslutningen med NTF
Belastet annen egenkapital estimatavvik
Totalt disponert

TNOK
TNOK
TNOK
TNOK

158 045
34 287
-20 050
172 282

Godkjent elektronisk
Jørn-Henning Eggum
Forbundsleder

Godkjent elektronisk
Steinar Krogstad
Nestleder

Godkjent elektronisk
Clas Haarek Delp
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Dag-Einar Sivertsen
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Hege Skulstad Espe
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Kine Asper
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Knut Antvard Øygard
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Per Skau
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Adrian Lindgren

Godkjent elektronisk
Arne Otto Rogne

Godkjent elektronisk
Atle Tranøy

Godkjent elektronisk
Bernhard Brunes

Godkjent elektronisk
Cecilie Søllesvik

Godkjent elektronisk
Christian Justnes

Godkjent elektronisk
Endre Lie

Godkjent elektronisk
Halvor Been

Godkjent elektronisk
Ivar Dahlen

Godkjent elektronisk
Jan Wiggo Hageløkken

Godkjent elektronisk
Jarl Kurud

Godkjent elektronisk
Joachim Espe

Godkjent elektronisk
John Erik Molin
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31. desember 2019
Oslo, 25. mai 2020
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Godkjent elektronisk
Jorge Dahl

Godkjent elektronisk
Julie Wilhelmsen

Godkjent elektronisk
Kyrre Nestby

Godkjent elektronisk
Merethe Solberg

Godkjent elektronisk
Nina Risinggård

Godkjent elektronisk
Oskar Lindøe

Godkjent elektronisk
Pål Aronsen

Godkjent elektronisk
Roald Stykket

Godkjent elektronisk
Roar Abrahamsen

Godkjent elektronisk
Roger Moum

Godkjent elektronisk
Rolf Geir Hillestad

Godkjent elektronisk
Steffen Høiland

Godkjent elektronisk
Ståle Lund

Godkjent elektronisk
Terje Håland

Godkjent elektronisk
Tom-Magne Nordli

Godkjent elektronisk
Tommy Rannov Nystad

Godkjent elektronisk
Vidar Schei

Godkjent elektronisk
Terje Johansen

Penneo Dokumentnøkkel: 38MA0-IHPDT-OSEVG-KBIG5-50VDU-0EONU

Fellesforbundet

Godkjent elektronisk
Tove Olsen
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Beløp vises i tusen kr

Note

2019

17

567 465
58 674
626 139

476 661
53 255
529 916

252 544
153 729
2 289
158 343
566 905

213 775
128 553
3 456
140 226
486 011

Driftsresultat før tilskudd til avdelingene
Tilskudd til avdelingene

59 234
27 384

43 905
25 708

Driftsresultat etter tilskudd til avdelingene

31 850

18 197

67
133 594
0
7 465
126 195

67
129 832
9 550
7 173
113 176

158 045

131 374

158 045

131 374

Driftsinntekter
Kontingentinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Forsikrings- og kontingentkostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Annen finansinntekt
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Annen finanskostnad
Netto finansposter

11
2
7
16, 17

14
9

Årsresultat
Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

15

2018
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Resultatregnskap
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Balanse

Beløp vises i tusen kr

Note

2019

2018

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger m.m
Påkostning leide lokaler
Driftsløsøre, inventar, verktøy ol
Sum varige driftsmidler

7
7
7

7 372
844
5 327
13 543

100
1 328
3 037
4 465

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Obligasjoner og andre fordringer
Aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

8
12
9

500
80 916
271 000
352 415

500
109 442
232 687
342 629

365 958

347 094

25 268
2 684
27 952

40 144
2 671
42 815

Sum anleggsmidler
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Anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Kundefordringer på selskap i samme konsern
Sum fordringer

8, 14

Investeringer
Markedsbaserte verdipapirer
Sum investeringer

10

1 334 479
1 334 479

1 303 576
1 303 576

Bankinnskudd, kontanter ol

6

1 257 437

1 071 741

Sum omløpsmidler

2 619 868

2 418 133

Sum eiendeler

2 985 826

2 765 227
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Balanse

Beløp vises i tusen kr

Note

2019

2018

15

2 519 781
2 519 781

2 347 499
2 347 499

2 519 781

2 347 499

119 539
289 054
408 592

95 482
268 104
363 586

16 021
11 800
29 632
57 453

10 691
8 854
34 597
54 141

466 045

417 728

2 985 826

2 765 227

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

3, 4, 5
11

6, 11
11

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
31. desember 2019
Oslo, 25. mai 2020.
Godkjent elektronisk
Jørn-Henning Eggum
Forbundsleder

Godkjent elektronisk
Steinar Krogstad
Nestleder

Godkjent elektronisk
Clas Haarek Delp
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Dag-Einar Sivertsen
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Hege Skulstad Espe
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Kine Asper
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Knut Antvard Øygard
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Per Skau
Forbundssekretær

Godkjent elektronisk
Adrian Lindgren

Godkjent elektronisk
Arne Otto Rogne

Godkjent elektronisk
Atle Tranøy

Godkjent elektronisk
Bernhard Brunes
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Gjeld

Godkjent elektronisk
Cecilie Søllesvik

Godkjent elektronisk
Christian Justnes

Godkjent elektronisk
Endre Lie

Godkjent elektronisk
Halvor Been

Godkjent elektronisk
Ivar Dahlen

Godkjent elektronisk
Jan Wiggo Hageløkken

Godkjent elektronisk
Jarl Kurud

Godkjent elektronisk
Joachim Espe

Godkjent elektronisk
John Erik Molin

Godkjent elektronisk
Jorge Dahl

Godkjent elektronisk
Julie Wilhelmsen

Godkjent elektronisk
Kyrre Nestby

Godkjent elektronisk
Merethe Solberg

Godkjent elektronisk
Nina Risinggård

Godkjent elektronisk
Oskar Lindøe

Godkjent elektronisk
Pål Aronsen

Godkjent elektronisk
Roald Stykket

Godkjent elektronisk
Roar Abrahamsen

Godkjent elektronisk
Roger Moum

Godkjent elektronisk
Rolf Geir Hillestad

Godkjent elektronisk
Steffen Høiland

Godkjent elektronisk
Ståle Lund

Godkjent elektronisk
Terje Håland

Godkjent elektronisk
Tom-Magne Nordli

Godkjent elektronisk
Tommy Rannov Nystad

Godkjent elektronisk
Vidar Schei

Godkjent elektronisk
Terje Johansen
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Godkjent elektronisk
Tove Olsen
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Kontantstrømoppstilling
Beløp vises i tusen kr

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Endringer i kostnadsavsetninger
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning finansielle eiendeler
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Effekt av sammenslåing med NTF*
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved investering i markedsbaserte
omløpsmidler
Innbetalinger ved salg av andre investeringer i
markedsbaserte omløpsmidler
Utbetaling ved investering i langsiktige aksjer og
andeler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Kontanter tilført ved sammenslåing med NTF*
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

Note

2019

2018

158 045
20 950
2 289
0
16 895
-25 626
172 553

131 374
11 730
3 456
9 550
-13 586
0
142 524

7

-4 607

-1 216

10

-133 666

-313 945

10

102 471

208 902

9

-9 786
-45 588

1 455
-104 804

0

0

58 731
185 696
1 071 741
1 257 437

0
37 721
1 034 020
1 071 741

7

*Norsk Transportarbeiderforbund - innfusjonert i Fellesforbundet fra og med 1. juni 2019.
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Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Datterselskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er
vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er til stede.
Konsolidering av datterselskap er utelatt da enhetene er vurdert å være uvesentlig.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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 vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd med ev. opprinnelige bindinger inntil
tre måneder eller mindre. I kontantstrømoppstillingen for konsernet er kontanter og kontantekvivalenter
definert som over og presentert netto etter trukket kassekreditt. Fellesforbundet har overført midler til
ekstern forvaltning som forestår forvaltningen av disse midlene. Det foretas kontinuerlig vurderinger av
investeringer med henblikk på kjøp og salg av disse. Bankbeholdningen tilknyttet midler til forvaltning er
klassifisert som kontanter og endringen i denne bankbeholdningen (som representerer netto av kjøp og salg
av investeringer) er presentert netto i kontantstrømoppstillingen. Kun overføring av midler mellom kontoen
hos ekstern forvalter og Fellesforbundet er behandlet som kontanttransaksjoner som bruttoføres i
kontantstrømoppstillingen.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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Kontingentinntekter og kontingentkostnader
Kontingentinntekter inntektsføres løpende gjennom året. Andre driftsinntekter inntektsføres i takt med
utførelsen av tjenester. Kontingentkostnader utgiftsføres i samme periode som tilhørende kontingentinntekt
iht. sammenstillingsprinsippet.

Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene
inntektsføres som annen finansinntekt.

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Pensjoner
Fellesforbundet dekker sine forpliktelser etter lov om obligatorisk tjenestepensjon gjennom tilskudd- og
ytelsesplaner. Forbundets ytelsesplaner er lukket. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes
etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger
herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig
avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.
Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i
forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Planendringer resultatføres gjennom året for endring av pensjonsplan. Estimatavvik føres løpende mot
opptjent egenkapital i tråd med IAS 19 om pensjoner. Forbundets tilskuddsplaner kostnadsføres etter
opptjening.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019

2018

112 501
18 970
15 145
7 114
153 729

93 140
15 557
14 178
5 678
128 553

Forbundet har i regnskapsåret sysselsatt i snitt 153 ansatte
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Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Ytelser til ledende personer i 2019

Forbundsleder

Lønn
1 108

Pensjonsutgifter
101

Andre
godtgjørelser
241

Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Lønn til forbundsleder fastsettes av forbundsstyret. Forbundsleder er innplassert i forbundets lønnssystem.
Det er utbetalt TNOK 805 i styrehonorar til øvrige styremedlemmer.

Ansatte i Fellesforbundet har lån på til sammen TNOK 8 268. Boliglån avdras over maksimum 20 år og billån
avdras over maksimum 8 år, rentesats for boliglån er 2,5 % og for billån 0,5 % per 31.12 2019. Rentesatsene
reguleres med bakgrunn i skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. For boliglånene gjelder at de er sikret
ved pant i fast eiendom.
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte
Forbundsleder har per 31.12.19 ikke lån i Fellesforbundet.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2019

2018

Honorar for lovpålagt revisjon
Honorar for utvidet finansiell revisjon
Honorar for andre attestasjonstjenester
Honorar andre tjenester utenfor revisjon
Sum

967
46
72
319
1 404

821
56
68
228
1 173

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret
Note 3 - Pensjoner sikret og usikret ordning tjenestepensjon
Beløp vises i tusen kr
Fellesforbundet er pliktig til a ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov, gjennom ytelsesplaner og
tilskuddsplaner.
Forbundet har lukkede ytelsespensjonsordninger som omfatter i alt 55 aktive og 152 pensjonister.
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket
gjennom et forsikringsselskap.
Valgte og ansatte fra og med 01.07.04 er omfattet av en tjenestepensjonsordning etter Lov om
innskuddspensjon. Pensjonsalder er 67 år. Pensjonsgrunnlag er all lønn (godtgjørelse for arbeid) begrenset
oppad til 12 G med fratrekk for 1 G. Månedlig spareinnskudd utgjør 1/12 av beregningsgrunnlaget.
Spareinnskuddet beregnes med 5 % av fast lønn mellom 1 G og 6 G og 8 % av fast lønn mellom 6 G og 12 G.
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Det er ikke inngått avtale med forbundsleder eller medlemmer av forbundsstyret om særskilt vederlag ved
opphør eller endring av vervet.

Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Valgte og ansatte fra før 01.07.04 er omfattet av en tjenestepensjonsordning etter Lov om
foretakspensjon. Pensjonsalder er 67 år. Pensjonen avkortes forholdsmessig ved kortere tjenestetid enn
30 år. Pensjonsgrunnlaget er fast lønn begrenset oppad til 12 G. En livsvarig ytelse fra 67 år fremkommer
som differansen mellom 70 % av pensjonsgrunnlaget og en beregnet alderspensjon fra Folketrygden.
Alderspensjonen utgjør 0,75 % av Folketrygdens grunnbeløp tillagt antatt tilleggspensjon beregnet etter
Finanstilsynets modell.

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet G-regulering
Forventet avkastning på fondsmidler
Forventet årlig lønnsvekst
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
Antatt uttakstilbøyelighet AFP

2019
1,80%
2,00%
1,80%
2,25%
2,00%
50,00%

2018
2,60%
2,50%
2,00%
2,75%
2,50%
50,00%

Sikret og usikret ordning
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Fradrag for forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført netto overføringer (overtakelse/oppkjøp NTF)
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad

2019
5 131
7 722
-6 134
6 273
1 685
14 649

2018
5 288
5 447
-3 868
0
1 626
8 493

Akkumulerte opptjente pensjonsrettigheter
Akkumulerte pensjonsmidler
Netto pensjonsmidler (+) /-forpliktelser (-) inkl. AGA
Herav 14,1% arbeidsgiveravgift

2019
-331 456
238 578
-92 877
13 096

2018
-286 265
215 378
-70 887
9 995

Akkumulerte opptjente pensjonsrettigheter
Akkumulerte pensjonsmidler
Netto pensjonsmidler (+) /-forpliktelser (-) inkl. AGA
Herav 14,1% arbeidsgiveravgift

Sikret ordning
-264 764
216 528
-48 237
6 801

Usikret ordning
-66 691
22 050
-44 641
6 294

Endring i netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse per 01.01.19
Resultatført pensjonskostnad
Innbetalt premie inkl. AGA
Estimatavvik ført mot egenkapitalen
Netto pensjonsforpliktelse per 31.12.19 inkl. AGA

Sikret ordning
-33 668
-10 509
11 594
-20 050
-52 633

Usikret ordning
-37 220
-5 730
2 705
0
-40 244
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For enkelte av de som var i den valgte ledelsen per 01.07.07 er det etablert en bedriftspensjon med en
ytelsesplan som gir rett til en ytelse på 70 % av lønnen vedkommende hadde ved opphør av
funksjonstiden og fram til 67 år.
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Beløp vises i tusen kr

Oversikt pensjonskostnad alle ordninger
Pensjonskostnad sikret og usikret ordning
Pensjonskostnad DnFp sentralt (note 4)
Pensjonskostnad DnFp lokalt (note 5)
Kostnadsført tilskudd til innskuddsplaner
Arbeidsgiveravgift
2% pensjonstrekk ansatte
Sum pensjonskostnad

2019
92 877
26 661
119 538

2018
70 877
24 594
95 481

2019
14 649
673
390
5 782
3 031
-1 987
22 538

2018
8 493
1 691
-65
5 004
2 132
-1 814
15 442
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Oversikt pensjonsforpliktelse alle ordninger
Sikret og usikret ordning
DnFP sentralt (se note 4)
Sum pensjonsforpliktelse inkl. AGA
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Note 4 - Forpliktelser til Den norske Fagorganisasjons pensjonskasse - forbundet sentralt
Beløp vises i tusen kr

Beregnet pensjonsforpliktelse 01.01
Tilgang forpliktelse NTF 1. juni
Beregnet pensjonsforpliktelse 31.12
Endring i beregnet pensjonsforpliktelse

Netto innbetalt til ordningen
Endring i avsetning
Kostnadsført i løpet av året

2019

2018

24 594
3 226
-26 661
1 159

24 688
0
-24 594
94

2019

2018

1 832
-1 159
673

1 785
-94
1 691

LO har i henhold til avtale med forbundet forpliktet seg til å dekke 1/3 av forpliktelsen slik at forbundets
netto forpliktelse knyttet til sentrale avtaler DnFp er TNOK 17 774. Fordringen til LO er bokført med TNOK 8
887per 31.12.2019.
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Per 31.12.2019 var forbundets forpliktelse til DnFp (Den norske Fagorganisasjons pensjonskasse -LOs
pensjonskasse) beregnet av Gabler og Wassum AS til å utgjøre i alt TNOK 26 661. Per 31.12.2018 var
beregnet forpliktelse TNOK 24 594. I forbindelse med sammenslutningen med NTF 1. juni 2019 fikk
Fellesforbundet en ny polise som omfattet 3 pensjonister og bokført forpliktelse på TNOK 3 226. Årets
beregning viser en reduksjon i forpliktelsene på TNOK 1 159. I 2019 har forbundet innbetalt netto TNOK 1
785 til denne ordningen. Pensjonsordningen omfatter i alt 21 personer og er behandlet slik i regnskapet for
2019:

Fellesforbundet
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Beløp vises i tusen kr

Note 5 - Garanti for forpliktelser til Den norske Fagorganisasjons pensjonskasse - lokale organisasjonsledd
Beløp vises i tusen kr

Beregnet pensjonsforpliktelse 01.01
Beregnet pensjonsforpliktelse 31.12
Endring i beregnet pensjonsforpliktelse

Innbetalt til ordningen
Endring i avsetning
Inntektsført (-) / Kostnadsført (+)

2019

2018

8 128
-8 023
105

8 763
-8 128
635

2019

2018

495
-105
390

570
-635
-65

LO har i henhold til avtale med forbundet forpliktet seg til å dekke 1/3 av forpliktelsen i 5 avtaler.
Fellesforbundets reelle forpliktelse knyttet til garantien for avtaler i DnFp for lokale organisasjonsledd er
TNOK 6 295. Fordringen til LO er bokført med TNOK 1 728 per 31.12.2019.
Note 6 - Bankinnskudd
Bundne skattetrekksmidler utgjør per 31.12
Depositumskonto per 31.12
Sum

2019
10 300
25
10 325

2018
9 000
25
9 025

Beløpene over inngår i bankinnskudd per 31.12.
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Per 31.12.2019 var forbundets garanti for forpliktelse for lokale organisasjonsledd beregnet av Gabler og
Wassum AS til å utgjøre i alt TNOK 8 023. Årets beregning viser en reduksjon i forpliktelsene på TNOK 105. I
henhold til avtaler inngått med de enkelte lokale ledd betalte forbundet TNOK 570 netto til denne ordningen
i 2019. Pensjonsordningen omfatter i alt 8 personer. På bakgrunn av dette er forbundets forpliktelse
behandlet slik i regnskapet for 2019:
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Note 7 - Varige driftsmidler
Beløp vises i tusen kr
Påkostning
leide lokaler
7 959
0
0
7 959

Driftsløsøre,
inventar, verktøy mm.
47 007
4663
-1 371
50 299

56 359
12 022
-1 371
67 009

Akk. avskrivning 01.01.
Årets ordinære avskrivninger
Akk. ordinære avskrivninger på utrangert driftsmiddel
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.

1 292
86
0
1 278

6 631
485
0
7 116

43 970
1 719
-716
44 973

51 893
2 289
-716
53 466

Balanseført pr. 31.12.2019

7 372

844

5 326

13 543

0-20 år
Lineær

5-6 år
Lineær

3-5 år
Lineær

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Sum

Note 8 - Datterselskap
Selskap
AS Eiendommer

Ervervet
01-01-1988

Kontor
Oslo

Eierandel
100 %

Stemmeandel
100 %

Resultat
2019
275

Egenkapital
pr. 31.12.19
1 587

Bokført verdi
pr. 31.12.19
500

Note 9 - Aksjer, egenkapitalbevis og andeler i andre selskaper
Beløp vises i tusen kr

Sparebank 1 Gruppen AS
Sparebank 1 Østlandet*
Andre aksjer**
Andre Andeler
Sum

2019

2018

113 057
154 631
2 946
366
271 000

107 057
122 907
2 369
355
232 688

*Bokført verdi er kostpris på egenkapitalbevisene. Markedsverdi på egenkapitalbevisene er TNOK 224 298
per 31.12.19.
**Bokført verdi inkluderer TNOK 1 360 i Klassekampen etter deltagelse i kapitalforhøyelse i 2016.
Annen finansinntekt
Renteinntekter
Aksjeutbytte
Kursgevinst og gevinst verdipapirer
Andre finansinntekter
Sum annen finansinntekt

2019

2018

34 926
78 644
19 012
1 012
133 594

33 959
34 589
59 168
2 117
129 832
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Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang driftsmidler/annen eiendom/ overført fra NTF
Utrangerte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.

Tomter, bygninger
og annen eiendom
1 392
7359
0
8 751

Fellesforbundet
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Beløp vises i tusen kr

Note 10 - Pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjefond
2019
77 992
856 517
399 970
1 334 479

Pengemarkedsfond
Obligasjonsfond
Aksjefond
Sum kortsiktige pengeplasseringer

2018
76 501
842 427
384 648
1 303 576

Obligasjonsfond: Består av andeler i til sammen ti fond. Danske Invest Norsk Obligasjon Inst., DnB Obligasjon
(III), Nordea Obligasjon III, KLP Obligasjon Global I, Storebrand Global Obligasjon, Nordea Global
Statsobligasjon, DnB Global Credit Short, Payden Global Short Bond Fund NOK, Payden Global Bond Fund
NOK og PGIM Global Corporate Bond Fund NOK.
Verdien av de finansielle anleggsmidlene er ført etter laveste verdis prinsipp.

Aksjefond Norge
Arctic Norwegian Equities Class D
Artic Norwegian Value Creation D
Danske Norske Askjer Instistusjon I
Fondsfinans Norge
Storebrand Aksje Innland
Sum aksjefond Norge

Ant. andeler
21 644
30 714
13 448
3 240
1 581

Kostkurs
per andel
1 399
1 367
3 342
6 508
29 530

Markedskurs
per andel
2 184
1 418
7 117
12 397
56 659

Balanseført
verdi i TNOK
30 275
42 000
44 941
21 085
46 686
184 987

Markedsverdi i
TNOK
47 275
43 543
95 715
40 164
89 576
316 273

Aksjefond Internasjonalt
AKO Global Long-Only USD Class DF1
Ardevora Global Long Only SRI
Generation Global Equity LTA USD Serie 1
KLP AksjeVerden Indeks
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
SGA Global Equity Growth Fund Class F
Storebrand Indeks - Nye Markeder
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Clas

Ant. andeler
22 287
23 016 288
8 110
34 138
24 902
22 055
8 219
274 126

Kostkurs
per andel
761
1
3 497
1 207
1 639
1 144
1 397
81

Markedskurs
per andel
1 046
2
4 795
3 458
3 760
1 577
1 816
99

Balanseført
verdi i TNOK
20 000
25 787
28 356
41 198
40 824
25 229
11 478
22 111

Markedsverdi i
TNOK
27 484
36 490
38 890
118 857
93 626
34 772
14 924
27 006

Sum aksjefond internasjonalt

214 983

392 049

Sum aksjefond totalt

399 970

708 322
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Pengemarkedsfond: Består av andeler i til sammen to fond. Holberg Likviditet og Nordea Likviditet Pluss.
Verdien av de finansielle anleggsmidlene er ført etter laveste verdis prinsipp.
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Note 11 - Avsetning for forpliktelser
2019
0
7 000
273 234
8 023
797
289 054

2018
21 753
0
237 631
8 128
592
268 104

Avsetning landsmøte i 2019
En del av forbundets kostander påløper kun periodevis. Eksempelvis blir det bare gjennomført fullt
tariffoppgjør hvert 2. år, landsmøte avholdes hvert 4. år og jubileer avholdes med enda lengre tidsintervall.
Det er i samsvar med god regnskapsskikk å sette av for slike kostander i den perioden de blir pådratt.
Avsetningene og tilbakeføring av disse er klassifisert under driftskostnader for å få et driftsresultat som
gjenspeiler forbundets løpende drift.
I årets regnskap er det kostnadsført TNOK 30 739 til dekning av landsmøtet i 2019. Tidligere års avsetninger
på TNOK 21 753 er tilbakeført, noe som gir en netto kostnad til dekning av landsmøtet på TNOK 8 986.
Netto kostnader til landsmøte i 2019 fremkommer slik:
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Sum netto kostnader belastet regnskapet

4 074
4 912
8 986

Husleieavsetning Norsk Transportarbeiderforbund
Som følge av sammenslutningen med Norsk Transportarbeiderforbund er det avsatt TNOK 7 000 i
forpliktelse knyttet til leieavtale i Brugata. Norsk Transportarbeiderforbund inngikk langsiktig leieavtale
knyttet til kontorlokalene i Brugata med DNB og avtalen for perioden er 01.09.2015 til 30.09.2030.
Forsikringsforpliktelse fritatte medlemmer
I vedtektene til Fellesforbundet fremgår det at ikke yrkesaktive medlemmer med minst 25 års
sammenhengende medlemskap kan fritas for kontingent og dermed får dekket nærmere angitte
forsikringsordninger vederlagsfritt. Med bakgrunn i denne vedtektsbestemmelsen var der per 31.12.2018
TNOK 237 631 for å dekke fremtidig forpliktelse knyttet til dekning av forsikringer for fritatte medlemmer.
Ved årets beregning har man lagt til grunn at prisstigningen vil ligge på 1,8 %. Beregningen (eksklusiv Norsk
Transportarbeiderforbund) viser en forpliktelse per 31.12.19 på TNOK 229 917. Reduksjonen i avsetningen
på TNOK 7 715 er ført som kostnadsreduksjon under forsikring -og kontingentkostnader.
Det er foretatt en neddiskontering av fremtidig forpliktelse. Anvendt diskonteringsrente er 1,8 %. Fremtidig
forpliktelse er beregnet på grunnlag av statistisk informasjon over varighet på medlemskap og turnover på
medlemsmassen. Årsaken til reduksjonen kan i all hovedsak relateres til reduksjon i antall fritatte
medlemmer og en økning i turnover (antall utmeldte medlemmer i andel av aktive medlemmer).
Som følge av sammenslåingen med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har det oppstått en fremtidig
forsikringsforpliktelse på medlemsmassen til NTF som nå er en del av medlemsmassen til Fellesforbundet og
således må inkluderes i avsetningen for forsikringsforpliktelse fritatte medlemmer. Beregningen viser en
forpliktelse per 31.12.2019 på TNOK 43 317 (forutsetninger knyttet til prisstigning og diskonteringsrente lik
som ovenfor, samt statistisk informasjon), som inkludert ovennevnte forpliktelse på TNOK 229 917 totalt
utgjør TNOK 273 234.
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Avsetning Landsmøte i 2019
Husleieavsetning Norsk Transportarbeiderforbund
Forsikringsforpliktelse fritatte medlemmer
Avdelingenes gjeld LOs pensjonskasse
Grafisk Utdanningsfond langsiktig avsetning stipend
Sum

Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Salg av eiendommen Lilletorget 1
I forbindelse med salget av eiendommen Lilletorget 1 har det fremkommet usikkerhet knyttet til om
isolasjonsmaterialet som er montert under fasadeplatene på bygget inneholder asbest. Forutsatt at bygget
rives innen 1. juli 2021, har Fellesforbundet forpliktet seg til å dekke rimelig andel av merkostnader som
påløper ved en eventuell fjerning og deponering av isolasjonsmaterialet. I 2016 ble der foretatt en
materialprøve og analysen av denne viser ikke funn av asbest. Vår vurdering er at det er liten sannsynlighet
for fremtidig utbetaling. Med bakgrunn i ovennevnte er det ikke foretatt noen avsetning for dette per
31.12.2019.
Note 12 - Lånekapital

Fondsobligasjonslån til SpareBank 1 Østlandet på TNOK 21 111. Rente beregnes kvartalsvis etterskuddsvis.
Lånet har ubegrenset løpetid, men med innløsningsrett i september 2024.
Ansvarlig lån til SpareBank 1 Forsikring på TNOK 19 185. Rente beregnes kvartalsvis etterskuddsvis. Lånet har
10 års løpetid.
Obligasjonslån til SpareBank 1 Østlandet på TNOK 17 000. Rente beregnes kvartalsvis etterskuddsvis. Lånet
har 10 års løpetid, men med innløsningsrett etter 5 år.

Note 13 - Annen kortsiktig gjeld
Gjeld organisasjonsledd*
Skyldig feriepenger
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2019
17 286
11 737
609
29 632

2018
23 798
10 123
677
34 597

* Gjeld organisasjonsledd utgjør avdelingenes andel av kontingentinntekter for desember måned 2019.
Note 14 - Mellomværende med selskap i samme konsern
Beløp vises i tusen kr
Fordringer

2019

2018

Kortsiktig fordring til AS Eiendommer

2 684

2 671

Fellesforbundet har i 2019 hatt en renteinntekt tilknyttet denne langsiktige fordringen på TNOK 67.
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Fellesforbundet har et evigvarende ansvarlig lån på TNOK 3 624 til SpareBank 1 Gruppen AS. Renter
beregnes etterskuddsvis hvert halvår.

Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Note 15 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Føring mot egenkapital som følge av sammenslutning NTF
Estimatavvik ført direkte mot EK
Egenkapital 31.12.

2019
2 347 499
158 045
34 287
- 20 050
2 519 781

2018
2 203 786
131 374
0
12 339
2 347 499

Årlig betalt
leie
1 906
2 034
11 711
15 651

Hvorav
viderefakturert
253
822
0
1 075

2019
54 656
10
2 711
25
41
682
549
58 674

2018
48 301
156
3 810
169
77
612
131
53 255

2019
20 276
97 241
26 934
13 892
158 343

2018
16 953
69 058
15 563
38 653
140 226

Leieavtaler inntil 3 år
Leieavtaler 3-5 år
Leieavtaler over 5 år
Sum
Note 17 – Poster som er slått sammen i regnskapet
Annen driftsinntekt
Refusjoner
Salg av div materiell
Tilkjente saksomkostninger
Tilskudd
Leieinntekter garasje
Kursavgifter arbeidsmiljøkurs
Andre inntekter
Sum

Annen driftskostnad
Leie av lokaler
Reisekostnader
Fremmede tjenester
Øvrige driftskostnader
Sum
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Note 16 - Husleieavtaler

Fellesforbundet
Noter til regnskapet for 2019
Beløp vises i tusen kr

Note 18 - Sammenslutning med Norsk Transportarbeiderforbund
Etter en prosess i organisasjonene ble Norsk Transportarbeiderforbund en del av Fellesforbundet fra 1. juni
2019. Norsk Transportarbeiderforbundet har avlagt eget regnskap for perioden 1.1.2019 til 31.05.2019.
Regnskapet ble avlagt med et positivt resultat for perioden på 2 mill. Resultatet ble påvirket av en rekke
avviklingskostnader.
Balansen på sammenslutningstidspunktet er innarbeidet i balansen til Fellesforbundet med verdiene på
sammenslutningstidspunktet og tallene var som følger:
2019
7 053
738
7 791

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

25 688
2 409
28 097

Sum anleggsmidler

35 888

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

826
6 045
6 871

Bankinnskudd
Bankinnskudd

58 732

Sum omløpsmidler

65 603

Sum eiendeler
Egenkapital
Annen egenkapital
Avsetninger og forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
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Varige driftsmidler
Bolig, kontor
Inventar, kontormaskiner
Sum varige driftsmidler

101 491
77 022
8 187

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlig avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

493
1 307
14 481
16 281

Sum egenkapital og gjeld

101 491
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Note 19 - Hendelser etter balansedagen
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Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i mars 2020 viruset Covid-19 som en Pandemi. For å hindre
spredning i Norge og resten av verden har ulike lands myndigheter innført strenge restriksjoner med
potensielt stor effekt på verdensøkonomien. Mange selskaper har iverksatt tiltak, herunder permitteringer.
Dette medfører at mange medlemmer i Fellesforbundet har blitt permittert, og det er videre stor usikkerhet
knyttet til utviklingen fremover. Fellesforbundet vurderer løpende nødvendige tiltak for å bistå medlemmer
som er rammet. For Fellesforbundet vil situasjonen kunne påvirke lønnsmasse og dermed
kontingentinntekter fra medlemmene. Effektene av restriksjonene på verdensøkonomien medfører også
større usikkerhet knyttet til måling av verdier på Fellesforbundets investeringer. Organisasjonen har
imidlertid soliditet og likviditet til å kunne opprettholde aktivitetsnivå for medlemmene selv om inntektene
skulle reduseres som følge av Covid-19.
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Julie Wilhelmsen

Merethe Solberg

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5998-4-2743005
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 07:35:51Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-1042712
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 07:36:28Z

Hege Skulstad Espe

Rolf Geir Hillestad

Forbundssekretær

Medlem

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-424765
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 07:37:10Z

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-1613859
IP: 193.213.xxx.xxx
2020-05-25 07:39:35Z

Tommy Rannov Nystad

Tove Olsen

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-2208021
IP: 85.166.xxx.xxx
2020-05-25 07:40:22Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-295994
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 07:41:39Z

Nina Risinggård

Vidar Schei

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-541909
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 07:42:29Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5995-4-55096
IP: 193.213.xxx.xxx
2020-05-25 07:44:22Z
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Dag-Einar Sivertsen

Kyrre Næstby

Forbundssekretær
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-409450
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 07:44:31Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-1921136
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-05-25 07:58:04Z

Knut Antvard Øygard

Arne Otto Rogne

Forbundssekretær

Medlem

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-1259412
IP: 81.191.xxx.xxx
2020-05-25 08:01:01Z

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5998-4-1399677
IP: 213.184.xxx.xxx
2020-05-25 08:02:26Z

Steinar Krogstad

John Erik Molin

Nestleder
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-1168244
IP: 82.194.xxx.xxx
2020-05-25 08:05:03Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-275630
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 08:16:31Z

Tom-Magne Nordli

Jorge Alex Dahl

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5995-4-2175582
IP: 158.112.xxx.xxx
2020-05-25 08:20:28Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5992-4-3003657
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 08:27:23Z
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Atle Kåre Tranøy

Per Skau

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5993-4-2115729
IP: 144.177.xxx.xxx
2020-05-25 09:42:25Z

Forbundssekretær
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-38323
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 12:24:35Z

Roger Moum

Kine Asper Vistnes

Medlem

Forbundssekretær

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-193338
IP: 84.213.xxx.xxx
2020-05-25 12:28:28Z

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5998-4-941844
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-25 13:00:28Z

Christian Justnes

Terje Håland

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5993-4-1438787
IP: 193.212.xxx.xxx
2020-05-26 06:42:29Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-100391
IP: 79.160.xxx.xxx
2020-05-26 07:47:06Z

Cecilie Søllesvik

Bernhard Brunes

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5993-4-2777480
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-26 09:30:28Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-212852
IP: 173.239.xxx.xxx
2020-05-26 15:40:38Z

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Penneo Dokumentnøkkel: 38MA0-IHPDT-OSEVG-KBIG5-50VDU-0EONU

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

Joachim Kirkengen Espe

Oskar Engedal Lindøe

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-1788005
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-27 09:10:56Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-3530439
IP: 84.211.xxx.xxx
2020-05-27 09:14:57Z

Jørn-Henning Eggum

Clas Haarek Delp

Forbundsleder

Forbundssekretær

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5992-4-3018923
IP: 176.221.xxx.xxx
2020-05-27 09:40:38Z

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-530544
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-27 09:48:52Z

Roald Stykket

Ivar Dahlen

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5995-4-78961
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-27 09:56:15Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-207949
IP: 88.131.xxx.xxx
2020-05-27 10:01:28Z

Ståle Lund

Halvor Been

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5995-4-89482
IP: 213.52.xxx.xxx
2020-05-27 10:21:29Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-222266
IP: 92.220.xxx.xxx
2020-05-27 11:16:41Z
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Terje Johansen

Jarl Kurud

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-9474
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-27 11:47:40Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5993-4-2622859
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-05-27 13:12:14Z

Steffen Høiland

Jan Wiggo Hageløkken

Medlem

Medlem

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5993-4-3060248
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-27 13:55:46Z

På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5999-4-1495603
IP: 81.191.xxx.xxx
2020-05-27 21:38:45Z

Roar Abrahamsen

Endre Lie

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-1137562
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-28 06:21:35Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-629103
IP: 95.128.xxx.xxx
2020-05-29 10:04:34Z

Pål Aronsen

Adrian Lindgren

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5997-4-2295987
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-06-02 10:01:27Z

Medlem
På vegne av: Fellesforbundet
Serienummer: 9578-5993-4-4215440
IP: 77.18.xxx.xxx
2020-06-03 07:34:08Z
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Ernst & Young AS
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www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til representantskapsmøtet i Fellesforbundet

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
forbundets finansielle stilling per 31. desember 2019, 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. 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. Forbundsstyret og forbundsleder er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder 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 avvikle forbundet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter 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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Vi har revidert årsregnskapet for Fellesforbundet som består av balanse per 31. desember 2019,
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
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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.

►

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 forbundsstyret 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 øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
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
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.
Sted, 8. juni 2020
ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk
Kjetil Andersen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Fellesforbundet
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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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
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