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MAJOR OG ADVOKAT EIVIND ECKBOS LEGAT
ÅRSBERETNING

1

2013

ECKBOS LEGAT

Major og advokat Eivind Eckbos legat er en privat stiftelse som yter støtte til en rekke
allmennyttige formål. Legatet besto tidligere av 11 selvstendige legater med ulike formålog styrer,
men med felles forvaltning av formuen. De 11 legatene ble stiftet av Eivind Eckbo i årene 1923 til
1942. 12013 ble legatene slått sammen til ett legat.
2

VIRKSOMHET

Virksomheten i Eckbos Legat omfatter ivaretakelse og oppfølging av legatets formålsbestemmelse,
samt forvaltning av legatets formue.
2.1

Formål

I henhold til Eckbos Legats vedtekter § 4 er legatets formål følgende:
Legatet har tilformål å yte støtte tilfremme av:

-

sosialt og humanitært arbeid, samt støtte til vanskeligstilte enkeltpersoner i Norge
enkeltpersoners reise og opphold i Norge og utlandet i egen eller nærståendes helse- eller
helbredsøyemed.
enkeltpersoners utdannelse og yrkesutvikling i Norge og utlandet
arbeidfor folkehelsen i Norge, sunt kosthold og ernæring, samt støtte til medisinskforskning
idrett,friluftsliv ogfrisksport i Norge
arbeidfor landetsforsvar og militær idrett, samt støtte tilforeningsarbeid innenforsvaret så
som Oslo Militære Samfund
naturlig og bærekraftig landbruk i Norge, samt støtte tilforskning i denneforbindelse
norsk bygde-, kyst- og skipsfartskultur
norsk kunst, kulturliv og kulturvern
kristelig kunst og kultur, samt kristeligforeningsarbeid og virksomhet i Norge og utlandet

Styret skal ved de årlige utdelingene søke å tilgodese samtlige formål. Dette er likevel ikke til
hinderfor at styret i enkelte år kan velge å prioritere ett eller enkelte avformålene.
Legatet har i tillegg tilformål å eie og disponere:
Eiendommen "Villa Eckbo" som omfatter eiendommen gnr. 33 bnr. 189 - Kristianiasvingen
55 i Oslo inkludert hovedbygning, tilhørende bebyggelse og minst 5 mål naturlig tomt samt
eiendommene; gnr. 33 bnr. 2745 - Kristianiasvingen 71 ("Fåvangstua''), gnr. 33 bnr. 2790Dagaliveien 27 B og C, gnr. 33 bnr. 1496 - Dagaliveien 29 og gnr. 33 bnr. 1766 Dagaliveien 31, jf likevel § 5 annet ledd.
-

Eiendommen "Nordistua" gnr. 34 bnr. 4 på Sandø som omfatter hovedbygningene
"Strandhuset ", "FJøset", "Peisestue~920~:::~erhuset

", "Sjøboden" og "SkiPP~
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med tilhørende uthus og bryggeanlegg samt eiendommen Toppen gnr.' 48 bnr. 55 på Tjøme,
jf likevel §6jjerde ogfemte ledd.
Legatet skal dekke utgifter til drift og vedlikehold av Villa Eckbo og øvrige ovennevnte eiendommer
som ikke dekkes av leieinntekter og andre inntekterfra eiendommene.
Legatet kan etter styrets skjenn anvende et passende beløp til vedlikehold og utsmykking avfamilien
Eckbos gravsted og urneplass på Vestre Gravlund og Villa Eckbo.
2.2

Utdelinger

Det har vært en betydelig økning i antall søkere til Eckbos Legat de siste årene, formodentlig som
følge av noe økt annonsering og markedsføring av legatet, samt omlegging til elektronisk
søknadssystem. I 2013 kom det inn 1013 søknader. Det ble innvilget støtte til 282 av disse, med
totalt NOK 13 192 645.
Styret har oppnevnt et fagutvalg for å bistå styret med vurdering av søknader. Fagutvalgets
medlemmer har kompetanse innenfor de ulike formålene tillegatet.
Når det gjelder prosjekter som ble tildelt støtte i 2013, henvises til Eckbos Legats hjemmeside,
www.eckbos-Iegat.no/utdelinger .
2.3

Styrende organ i Eckbos Legat

Styret i Eckbos Legat består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Minst to styremedlemmer
og minst ett varamedlem skal fortrinnsvis velges blant bærere av navnet Eckbo, i henhold til
bestemmelse i vedtektene.
Saker om tildeling av opphold på Eckbos Legats eiendommer på Sandø og Tjøme blir behandlet av
de styremedlemmer som ikke er bærere av navnet Eckbo, i henhold til vedtektene § 6. Se også
under punkt 3.1.2 nedenfor.
Styrets sammensetning pr. dd. som følger:
Richard Arnesen, styreleder
Finn O. Eckbo, styremedlem
Margaret T. Eckbo, styremedlem
Merete Opedal, styremedlem
Helge Ole Bergesen, styremedlem
Annike Heimbeck, varamedlem
Ellen Eckbo Brinker, varamedlem
Styrehonorarer i Eckbos Legat i 2013 fremgår av tabellen nedenfor.
Styreleder
NOK
Styremedlemmer NOK
Varamedlemmer NOK

150000
100000
45000

Eckbos Legater I - XI ble i 2013 slått sammen til ett legat, med praktisk virkning fra 01.08.2013.
Styrehonorar i Eckbos Legater Il - XI i perioden fra 01.01.13 til O1.08.13 fremgår av tabellen
nedenfor:
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Richard Arnesen
Margaret Eckbo
Finn o. Eckbo
Helge O Bergesen
Annike Heimbeck
Ellen Eckbo Brinker
Eivind Manne
Truls Sanengen
Britta Hjertaas
Bente Kringlebotten
Helle Grøttum
Odd Jørgen Steen
Sigrid E Trandum
Petter Ask
Espen Amundsen
Terje Vigen
Christian Brevig
Hallgrim Høydal
Anders B Skånlund
Jens Petter Johnsen
Kristin Eckbo
Per Rønnevig
Nils Petter Eckbo
Sum Legat II - XI 2013
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63 SOO Arbeid i Legat Il - XI, økonomisk råd og settestyre Sandø

40000 Arbeid i Legat Il- XI og økonomisk råd
40000 Arbeid i Legat II - XI og økonomisk råd .
32 SOO Arbeid i Legat XI, økonomisk råd og settestyre Sandø
29 SOO Arbeid i Legat II - XI og økonomisk råd
29 SOO Arbeid i Legat Il - XI og økonomisk råd
18 SOO Arbeid i Legat XI og økonomisk råd
36000 Arbeid i Legat VI, VII, VIII og XI, øk råd og settestyre Sandø
16000 Arbeid i Legat II
16000 Arbeid i Legat II
18000 Arbeid i Legat III
20000 Arbeid i Legat IV
20000 Arbeid i Legat IV
7000 Arbeid i Legat V
7000 Arbeid i Legat V
10000 Arbeid i Legat VI, VII og VIII
8000 Arbeid i Legat IX
8000 Arbeid i Legat IX
16000 Arbeid i Legat X og XI
6000 Arbeid i Legat XI
6000 Arbeid i Legat XI
6000 Arbeid i Legat XI
6000 Arbeid i Legat XI
459500

Omorganisering

Hovedstyret i Eckbos Legat har siden 2009 arbeidet med en omorganisering og sammenslåing av
Eckbos Legater I - XI. Advokat Gudmund Knudsen (BAHR) har, sammen med forretningsfører,
utredet spørsmålet om sammenslåing grundig, både i henhold tillegatenes daværende statutter og
stiftelsesloven. Forslaget ble sendt på høring til høringsberettigede organisasjoner og til bærere av
navnet Eckbo, og saken ble behandlet og enstemmig vedtatt i styremøter i hvert av Eckbos Legater I
- XI den 7. juni 2011. Søknad om sammenslåing av Eckbos Legater I - XI ble sendt
Stiftelsestilsynet 22. juni 2011. Søknaden ble avslått av Stiftelsestilsynet den 7. oktober 2011, bl.a.
med begrunnelse i at endringen medførte diskontinuitet i formålsbestemmelsene. Vedtaket ble
påklaget, og klagen sendt Justisdepartementet for vurdering og endelig avgjørelse på dette punktet.
Justisdepartementet fattet 18. desember 2012 vedtak i saken hvor legatene fikk fullt medhold i sin
klage. Saken ble deretter sendt tilbake til Stiftelsestilsynet for vurdering av øvrige
vedtektsbestemmelser.
Endelig godkjenning fra Stiftelsestilsynet ble vedtatt 28.02.13, og sammenslåing av Eckbos Legater
I - XI ble gjennomført våren 2013 og registrert i Brønnøysundregistrene 11. juli 2013.
Sammenslåingen skjedde ved at det tidligere Eckbos Legat I tok opp i seg legatene Il - XI, og det
sammenslåtte Eckbos Legat har samme organisasjonsnummer som det tidligere Legat I. Styret i
Eckbos Legat består av de samme styremedlemmene som i det tidligere Legat I, men er etter
sammenslåingen utvidet med to nye styremedlemmer.
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Et medlem av familien Eckbo påklaget sammenslåingen, men fikk verken medhold i
Stiftelsestilsynet eller hos Justisdepartementet.
2.5

Formuesforvaltning

En vesentlig del av formuesforvaltningen skjer gjennom eierskap i egne aksjeselskaper i Norge som
driver virksomhet særlig innenfor fast eiendom og skipsfart. Eierskapet til disse aksjeselskapene er
historisk betinget da legatstifteren etablerte legatene ved å skyte inn sine aksjer i Sjøfartsbygningen
Eiendoms- og Investment AS og Forenede Industrier AS som grunnkapital. En viktig del av legatets
formuesforvalting og oppbygging har vært å samle eierinteressene i disse selskapene. Aksjene var
tidligere spredt på forskjellige personer og selskaper både i og utenfor familien Eckbo.
Høsten 2012 ble det gjennomført en omorganisering av virksomheten i Eckbos Legats
underliggende aksjeselskaper. Det ble etablert et holdingselskap med overordnet ansvar for
kapitalforvaltning og drift av virksomheten i datterselskapene. Mellom holdningselskapet og
datterselskapene ble det etablert to (under)holdingselskaper med formål å ivareta drift og
virksomhet innenfor henholdsvis eiendom og shipping.
Eckbos Legat eier også 75 % av aksjene i Ejendomsaktieselskabet Hermes i København.
I tillegg eier Eckbos Legat noen eiendommer direkte. Dette er i hovedsak eiendommer som
disponeres i henhold til bestemmelser i vedtektene, men også noen tomteområder i Østfold.
Nærmere beskrivelse av holdingstrukturen og eiendelene under punkt 3 nedenfor.

3
3.1

OVERSIKT OVER EIENDELER
Eiendomsmasse direkte eid av Eckbos Legat

Eckbos Legat eier følgende eiendommer direkte:
3.1.1 Eiendommer i Oslo - Villa Eckbo (Kristianiasvingen 551710gDagaliveien 27)
Det er også i 2013 foretatt diverse nødvendige restaurerings- og vedlikeholdsarbeider på Villa
Eckbo for å sikre at bygningsmassen ivaretas og holdes i en tidsmessig stand, i overensstemmelse
med vedtektsbestemmelsene for Eckbos Legat.
I henhold til de tidligere vedtektene disponeres eiendommen (Villa Eckbo) i dag av legatstifterens
sønn, advokat Eivind Eckbo jr. og hans hustru.
Som del av eiendommen i Kristianiasvingen 55 (tidligere Dagaliveien 23-25 og 29-31, Villa Eckbo)
inngår også Havehuset i Dagaliveien 27 B og 27C, to eneboliger i rekke, vendende ned mot
Dagaliveien. Disse er utleid på markedsmessige vilkår, og har i de senere år vært underlagt større
vedlikeholdsarbeider, så vel innvendig som utvendig.
Utover dette inngår også eiendommen Fåvangstua med adresse Kristianiasvingen 71 i
eiendomsmassen som tidligere ble benevnt Villa Eckbo.
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Videre inngår eiendommene Dagaliveien 29 og 31, som begge er bygslet bort på langtidskontrakter.
Utover den ovennevnte eiendomsmasse besitter også legatet en mindre leilighet i Bogstadveien 35,
som er utleid på markedsmessige vilkår.
3.1.2 Sande-eiendommen Nordistua og eiendommen Toppen i Tjøme kommune
Bygningsmassen som ligger på Sandø-eiendommen Nordistua består i dag av seks separate
sommerhus/anneks i varierende størrelse; Fjøset, Peisestuen, Bryggerhuset, Sjøboden, Strandhuset
og Skipperhuset. Legatet eier også eiendommen Toppen på Tjøme.
Eiendomsmassene disponeres av bærere av navnet Eckbo i henhold til vedtekter og nedfelte
retningslinjer omkring disponering av disse eiendommer.
Det er inngått tidsbegrensede leieavtaler med bærere av navnet Eckbo for disponering av Sjøboden
og Bryggerhuset, samt for eiendommen Toppen.
Den øvrige bygningsmasse, Fjøset og Peisestuen, disponeres ved korttidsutleie i sommersesongen
til bærere av navnet Eckbo i henhold til retningslinjer og praksis som i sin tid ble nedfelt av
legatstifteren selvog i årene etter legatstifterens død i 1967 av hans etterfølgere i styret.
3.1.3 Eiendommer i Østfold
Eckbos Legat besitter et større tomteområde på Bakke ved Iddefjorden utenfor Halden i Østfold
fylke. Deler av dette området er regulert for bebyggelse av helårsboliger. Reguleringen av
tomteområdet er en tilretteleggelse for fremtidig avhendelse av de respektive eiendommer.
Gjennom reguleringsplanen for området ble det utparsellert til sammen ti tomter, hvorav tre tomter
er avhendet og tilskjøtet nye eiere.
Eckbos Legat besitter videre en større eiendomsmasse (ca. 400 mål) på Nokkedalen i Haldenveien
utenfor Halden, beliggende ned mot Iddefjorden i syd.
3.2

Ejendomsaktieselskabet

Hermes, Danmark

Eckbos Legat eier 75 % av aksjene i Ejendomsaktieselskabet Hermes i Danmark. Dansk-Norsk
Legat i Danmark eier de resterende 25 % av aksjene. Selskapet eier bygårder sentralt i København.
Daglig leder og ansvarlig for driften av Hermes-konsernet i Danmark, er advokat Adam Hvidt,
København.
3.3

Forenede Industrier Holding AS

Selskapet eies av Eckbos Legat og har overordnet ansvar for kapitalforvaltning og drift av
virksomheten i datterselskapene.
Eierpostene i Eckbos Legats aksjeselskaper er som følger:
Eckbos Legat eier 100 % av aksjene i
•

Forenede Industrier Holding AS
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Forenede Industrier Holding AS eier 100 % av aksjene i
•
•

Forenede Industrier Eiendom AS
Forenede Industrier Shipping AS

Forenede Industrier Eiendom AS eier 100 % av aksjene i
o

Sjøfartsbygningen Eiendoms- og Investment AS, med to heleide datterselskaper:
• AS Kongensgate 7
• Forenede Industrier AS (Forina)

Forenede Industrier Shipping AS eier 100 % av aksjene i
o Forenede Shipping AS
o Forenede Shipping Il AS
Virksomheten innenfor eiendom og shipping er nærmere beskrevet nedenfor.
3.4

Forenede Industrier Eiendom AS

Selskapet Forenede Industrier Eiendom AS er et holdingselskap med ansvar for forvaltning av
eiendomsmassen i datterselskapene.
3.4.1 Sjøjartsbygningen Eiendoms- og Investment AS, samt AS Kongensgate 7
Selskapets hovedaktiva, Sjøfartsbygningen, har vært utleid til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for en
20-års periode. SSB fraflyttet eiendommen 28.02.14. Sjøfartsbygningen vil bli totalrenovert i løpet
av 2014 og 2015, og fra våren 2015 leid ut på nye kontrakter og betingelser.
Den 1.januar 1998 ervervet Sjøfartsbygningen Eiendoms- og Investment AS 100 % av aksjene i
AS Kongensgate 7. Eiendommen ble totalrenovert i 2012/2013 og er nå utleid til Norske
Vandrerhjem. Vandrerhjemmet flyttet inn sommeren 2013.
Selskapet besitter også et mindre eiendomsareal på Bakke i Halden-distriktet, grensende mot
Iddefjorden. Deler av dette ("utskipingstomten") ble i 2007 avhendet tillokale næringsdrivende på
forretningsmessige betingelser.
AS Kongensgate 7 eier videre en leilighet i Bandol i Frankrike. Denne leies ut på åremål til Bank
Santander.
3.4.2

Forenede Industrier AS

Forenede Industrier AS' virksomhet var, inntil20l2, dels innen eiendom og dels innen shipping. I
forbindelse med omorganiseringen av Eckbos Legats datterselskaper i 2012, ble eiendelene fordelt
slik at Forenede Industrier AS (eiendommene) er 100 % eid av Sjøfartsbygningen Eiendoms- og
Investment AS, mens shippingdelen er direkte eid av Forenede Industrier Shipping AS, se
beskrivelse under punkt 3.3 nedenfor.

792012/112773

ADVOKATFIRMA

RÆDER

SIDE 7 av 8

Selskapet .eier åtte leiligheter sentralt i Oslo som alle er utleid på markedsmessige betingelser.
Selskapets eiendom i Jegerveien 4, Sveitservillaen, er utleid på langsiktig kontrakt til Eckbo
Selskapslokaler AS.
,

Næringslokalene i Mexibygningen er utleid på langsiktige kontrakter til private næringsdrivende.
Den tidligere vaktmesterboligen på eiendommen i Jegerveien 4 er utleid til privat barnehagedrift.
Utover dette eier selskapet diverse eiendommer i Østfold. Denne eiendomsmasse ble i sin tid
ervervet som ledd i den teglsteinsvirksomhet som ble utøvet i Østfold-området, gjennom
Fredrikstad Forenede Teglverker AS og Fredrikstad Steinindustri AS - senere overtatt av Forenede
Industrier AS.
Selskapet er videre majoritetsaksjonær i Verdal Eiendomsutvikling AS i Trøndelag. Dette selskapet
besitter diverse bygningsmasse på eiendommene Jernbanegaten 7 og Jernbanegaten 9 (tidligere
Jernbanegaten 20 og 22) i Verdal. Disse eiendommene ble i sin tid benyttet til produksjons- og
lagerlokaler for produktet Vivita i regi av Eckbos Legat v/Tungen Gård AS som senere ble overtatt
av Forenede Industrier AS.
3.5

Forenede Industrier Shipping AS

Forenede Industrier Shipping AS eier 100 % av aksjene i Forenede Shipping AS, som er et selskap
tilpasset rederibeskatningsordningen. Selskapet eier også 100 % av aksjene i Forenede Shipping Il
AS, som ble stiftet 21.10.13. Dette selskapet ble stiftet for ivaretakelse av eiendeler som ikke inngår
i rederibeskatningsordningen i et nystiftet KS-selskap.
Disse tre selskapene har eierandeler i kommandittselskaper som driver rederivirksomhet
(offshore/supply) og som disponeres av Østensjø Rederi AS i Haugesund. De første investeringene i
denne porteføljen fant sted allerede i begynnelsen av 1970-årene. Forenede Industrier Shipping AS
og datterselskapene har ingen kontrollerende eierinteresser i noen av de aktuelle
kommandittselskaper/komplementarselskaper.
Samtlige av disse shippingengasjementer har gjennom de senere år vist en positiv utvikling og
bidratt til en betydelig tilførsel av likviditet, samtidig som det gjennom forvaltningen av de
skipseiende selskaper er foretatt en oppbygging av den underliggende substansverdi i hvert av disse.

4

FINANSFORVALTNING

Eckbos Legat innledet i 2010 et samarbeid med Pareto Forvaltning AS knyttet til forvaltning av
likvide midler. Det er gjort plasseringer med ca NOK 50 mill, som har utviklet seg positivt i 2013.

5

ØKONOMISKE RESULTATER

Arsresultatet for Eckbos Legat for 2013, er NOK 11 mill (foreløpig resultat) mot NOK 182220051
i 2012.
Eckbos Legat og de underliggende aksjeselskaper har inngått forretningsføreravtale med
Advokatfirma Ræder DA i Henrik Ibsens gate 100, på Solli Plass i Oslo. Forretningsførselen trådte i
kraft fra 01.01.2009 og omfatter sekretariatsfunksjon, formuesforvaltning og regnskapsførsel.
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Det har ikke vært noen ansatte i 2013.
6

FORTSATT DRIFT

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet.
7

LIKESTILLING

Styret består av to kvinner og tre menn, samt to kvinnelige varamedlemmer. Det er ikke truffet
særlige tiltak med hensyn tillikestilling.
8

YTREMILJØ

Virksomhetens drift forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 31.12.2013
Oslo, 13.05.2014

Richard Arnesen
styreleder

Uhrttø/itdck
Mårgaret T. Eckbo
styremedlem
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Major og Advokat Eivind Eckbos legat
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Leie- og festeinntekter
Renteinntekter bank og pantobligasjoner
Avkastning rente- og obligasjonsfond
Aksjeutbytte fra norske og danske aksjer
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler
Gevinster og andre finansinntekter
Andre driftsinntekter
Tap og andre finanskostnader
Forvaltningshonorar
Sum driftsinntekter

Note
3
7,8
6
6,7,8

2013

2012

1.161.738
13.941.835
790.972
884.929
4.750.843
660.905
35.838
-54.875
-809.963
21.362.221

1.188.259
7.097.796
1.204.883
2.103.522
2.329.879
176.028.774
78.l87
-288.992
-50.767
189.691.542

1.482.521
141.211
19.275
2.254.877
4.656.623
1.629.689
10.184.197

1.322.325
112.574
23.331
2.372.778
3.378.362
1.337.211
8.546.581

11.178.024

181.144.961

75.568

90.840

11.102.456

181.054.l21

-1.110.246
-9.992.210
-11.102.456

-18.139.121
-162.915.000
-181.054.121

Driftskostnader
Lønn, styrehonorarer mv.
Pensjonskostnader
Avskrivninger
Drift og vedlikehold eiendommer
Forretningsførsel
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2
4
3
5
l, 11

Resultat før skattekostnad
Skatter

16

Årets resultat
Overføringer
Andel av årets resultat ovf. til bunden egenkapital
Overført til (-) / fra annen egenkapital
Sum overføringer

15
15

Major og Advokat Eivind Eckbos legat
Balanse pr. 31.12.
Eiendeler

Note

2013

2012

16.685.820
147.735
16.833.555

16.69l.956
160.874
16.852.830

17.79l.597
80.000.000
16.359.816
24.250
114.175.663

17.791.597
190.000.000
16.359.816
24.250
224.175.663

13l.009.218

241.028.493

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Eiendommer m.v.
Kontorutstyr, maskiner m.v.
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Langsiktige fordringer konsern
Pantobligasjoner og andre verdipapirer
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

4
4

12
13
14

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kortsiktige fordringer konsern
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

9

O
227.914
996.077
l.223.991

1.300.465
122.177
l.727.110
3.245.282

In vesteringer
Markedsbaserte aksjer
Markedsbaserte obligasjoner
Rentefond
Sum investeringer

6
7
8

33.108.062
23.108.088
1.022.301
57.238.451

27.300.940
21.830.158
l.030.121
50.16l.219

Bankinnskudd

10

125.865.946

16.455.104

Sum omløpsmidler

184.328.388

69.86l.605

Sum eiendeler

315.337.606

310.890.097

Major og Advokat Eivind Eckbos legat
Balanse pr. 31.12.
Egenkapital og gjeld

Note

2013

2012

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Bunden egenkapital
Sum innskutt egenkapital

15

107.079.329
107.079.329

105.969.083
105.969.083

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

15

197.787.201
197.787.201

197.843.951
197.843.951

304.866.530

J.03.813.034

883.000
883.000

942.000
942.000

1.253.111
75.568
321.071
819.429
929.297
6.175.000
14.600
9.588.076

1.344.914
90.840
921.208
1.257.899
136.603
2.370.000
13.600
6.135.064

315.337.606

310.890.097

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

2

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Avsatte honorarer inkl. arb.g.avg.
Påløpne kostnader
Avsatte legatutdelinger ikke utbetalt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

16
10

Sum egenkapital og gjeld

n \n

Oslo, 13.05.2014
Styret i Major og Advokat Eivind Eckbos le ' a:

\ lM Üv~
Richard Arnesen
Styreleder

tJ}~1. Ucbv ~~~
Mafgaret T. Eckbo
Styremedlem

