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Årsregnskap og årsberetninger 2017 og 2018 

NTFs årsberetning og årsregnskap med noter og kontantstrømoppstilling for 2017 og 2018 er i sin 
helhet publisert på NTFs nettsted.  

Hovedstyret godkjente NTFs årsregnskap i junimøtene i henholdsvis 2018 og 2019. Årsberetningen 
og årsregnskapet presenteres for NTFs representantskap til orientering. 

NTFs årsregnskap består, foruten kjernevirksomheten i NTF, av regnskapet for Sykehjelpsordningen 
for tannleger og regnskapet for NTFs fond (unntatt de fond som er registrert som egne stiftelser). 

Årsresultatet NTF samlet i 2017 er 19,7 millioner kroner og i 2018 er årsresultatet minus 1,9 millioner 
kroner.  

Bidrag/belastning til fri og bundet egenkapital (EK) er som følger: 

  2017 2018 

NTF til fri EK + 7,7 mill. kroner - 0,35 tusen kroner 

NTFs fond til fri EK + 4,6 mill. kroner + 1,39 mill. kroner 

Sykehjelpsordningen for tannleger til bundet EK + 6,75 mill. kroner - 5,45 mill. kroner 

 

Driftsresultatet NTF samlet er i 2017 7,5 millioner kroner og i 2018 minus 887 tusen kroner. Følgende 
delresultat bidrar til dette resultat: 

 2017 2018 

NTF + 722 tusen kroner + 521 tusen kroner 

NTFs fond + 4,15 mill. kroner + 1,48 mill. kroner 

Sykehjelpsordningen for tannleger + 2,6 mill. kroner - 5,39 mill. kroner 

 

2017 ble et meget godt resultat år for NTF. Driftsresultatene i alle tre enhetene er positive, selv om 
man valgte å styrke egenkapitalen i NTFs fond til videre- og etterutdannelse for tannleger ved ikke å 
overføre midler fra fondet til NTF. 

Ved å styrke egenkapitalen i videre- og etterutdanningsfondet har vi sikret nødvendige ressurser til å 
dekke kommende oppgradering av kurssystem og kursportal i NTFs nye nettsted, samt nødvendige 
teknologiske tilpasninger i forbindelse med revisjon av den obligatoriske etterutdanningen (OEU). 

2017 ble også et veldig godt børsår slik at NTFs investeringer i ulike typer fond per 31.12.2017 
oppnådde en positiv verdiendring på 12,3 mill. kroner.  
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2018 ble dessverre ikke et like godt resultat år som 2017. Driftsresultatet i Sykehjelpsordningen for 
tannleger endte på –5,4 mill. kroner. Et negativt driftsresultat har ikke forekommet siden 2010. Da 
ble driftsresultat på –130 tusen kroner.  

Det er flere årsaker til Sykehjelpsordningens negative resultat. Bruken av trygdemidler til 
tannbehandling var lavere i 2018 enn i 2017, slik at overføringene fra folketrygden ble redusert med 
1,3 mill. kroner. Utbetalingene fra ordningen økte i samme periode med 3,66 mill. kroner. I 2018 ble 
Sykehjelpsordningen pålagt av skatteetaten å beregne og å innbetale arbeidsgiveravgift på 
sykebidrag. Dette ble i 2018 en merkostnad på 2,85 mill. kroner. 

NTF og NTFs fond fikk begge et positivt driftsresultat i 2018.  

Kapitalforvaltningen i 2018 

2018 ble et veldig volatilt (ustabilt) børsår, og dessverre endte det for NTF med en negativ 
verdiendring på drøye 1 mill. kroner per 31.12.2018.  

Politisk usikre og uavklarte forhold globalt, som oppbygging av tollbarrier mellom store 
handelspartnere og fare for opptrappende handelskrig mellom USA og Kina, gir et urolig 
finansmarked som kan svinge mye. Det er derfor risikabelt å satse på at finansresultatet kontinuerlig 
skal bidra positivt til resultatet i NTF. 

Balanseføringer i 2018.  

Det ble i 2018 gitt et bidrag på 2 mill. kroner fra videre- og etterutdannelsesfondet til NTF. Bidraget 
ble ikke resultatført i NTF, men satt av i balansen. Midlene er ment å bruke som et bidrag til utvikling 
av ny kursportal i NTFs nye nettsted, samt nødvendige teknologiske tilpasninger i forbindelse med 
revisjon av OEU. Utviklingen av ny kursportal er nå igangsatt.  

Styregodkjent årsregnskap 

Ifølge NTFs vedtekter, jf. § 7, bokstav B, nr. 1, er det representantskapets oppgave å «behandle NTFs 
konsernregnskap med noter og årsberetning». Disse regnskapene ble godkjent av hovedstyret 
henholdsvis 19. juni 2018 og 20. juni 2019. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Representantskapet tar årsregnskap med beretning og noter for 2017 og 2018 til orientering. 

 


