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Narvikgården har de siste årene utviklet,
planlagt, regulert, initiert og fått bygd for
mer enn 1 milliard i Narvik sentrum.
• Scandic Narvik
• Det 4. hjørnet
• Narvikfjellet
• Renovering av Rådhuset
• Malmporten Handelspark
• Infrastruktur på Trekanten
• Utvikling av reiselivet i regionen
• Nordkraft Arena

Narvikgården er Narvik kommune sitt eiendomsselskap. 
Med utgangspunkt i våre eiendommer legger vi til rette for etablering av arbeidsplasser og for å få
flere innbyggere   og bedrifter til Narvik.
Selskapet har satt som mål at dette skal lykkes gjennom aktivt og nært samarbeid med vår eier Narvik
kommune og kommunens næringsselskap Futurum.

Foto: Kalle Punsvik



Narvikgårdens visjon er etablering, trivsel og
vekst – 20.000 i 2020! Selskapet har satt som mål
at det skal lykkes gjennom aktivt og nært sam-
arbeid og langsiktig tenkning sammen med eier,
næringslivet og innbyggerne i Narvik kommune. 

Narvikgården har utstrakt kontakt med lokale,
regionale, nasjonale og internasjonale miljøer og
investorer. Selskapet har som forretningsidé å
drive by- og eiendomsutvikling primært innenfor
egne arealer, selge, bygge og leie ut egne eien -
dommer i Narvikregionen. Sekundært delta i
annen virksomhet som naturlig faller inn under
eiendoms- og byutvikling, herunder også delta
som aktiv eier i andre selskap. Selskapets forret-
ningskontor ligger i Narvik.

Med basis i kundenes definerte behov, og eierens
føringer har selskapet hovedfokus rettet mot
følgende hovedområder:

• Planlegge og bygge ut Trekantområdet 
– ny bydel midt i Narvik

• Forvaltning, utvikling, regulering, salg 
og bortfeste av næringstomter

• Oppføring av nye utleiebygg for næringslivet
• Klargjøring og utleie av næringsarealer
• Tilrettelegging for logistikk og transport 
• Generell eiendoms- og byutvikling
• Tilrettelegging for reiseliv

Konsernstruktur 
og datterselskaper
Morselskapet Narvikgården eies 100 % av Narvik
Kommune. Narvikgården har videre en del hel -
eide datterselskaper med forskjellige ansvars-
og arbeidsområder.

Narvikgården Utleiebygg AS har 4 utleiebygg
på Narvikterminalen på Fagernes som leies av
Apotek 1 - Gruppen, Rail Combi AS (ARE), OS-
Ekspressen AS og Br. Dahl AS. Videre Sentrums-
gården i Kongens gate der vi også har våre egne
administrasjonskontorer, sammen med leie takere
som Futurum, Innovasjon Norge, Narvik regionen
Næringsforening, NAV, m.fl. Rombaksveien 45
huser bilforretningen Bentro Bil. Parkhallen inne -
holder et stort parkeringsanlegg som bl.a.
dekker parkeringsbehovene for Scandic Narvik
og Det 4. Hjørnet, samt utleiearealer til Sleep
Scandinavia, Newton Engia, Ing. Granberg,
Markussen Begravelsesbyrå, m.fl. I OT-Gården i
Kongens gate 57 er Pizzabaker’n leietaker, i 3.
etasje er det to utleieleiligheter.

Narvik Spektrum AS er selskapet som bygde og
eier flerbrukshallen i Narvik som har fått navnet
Nordkraft Arena. Eiendommen er leid ut til Narvik
Spektrum Drift.  

Narvik Spektrum Drift AS er forestår driften av
flerbrukshallen Nordkraft Arena, og fremleier
store deler av lokalene til Narvik Ishockeyklubb
og treningssenteret EVO Narvik.

Prosjekter og
byutvikling
I tillegg til utleie og
drift av næringseien -
dom mer driver Narvik -
gården eiendoms- og
byutvikling med basis i egne eiendommer og
arealer. Slikt utviklingsarbeid krever soliditet,
langsiktighet og forutsigbarhet. Det er derfor
viktig at vår virksomhet genererer resultater og
overskudd, slik at en oppnår ønsket finansiell styrke
til å klare fremtidige invester inger i Trekant om rådet,
i byen gene relt og for å finan siere de samfunns-
oppgaver som Narvikgården er pålagt.
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Aktivt og nært samarbeid med den offentlige
forvaltningen, Narviks næringsliv og innbyggere
er høyt prioritert hos administrasjonen og styret.
Narvikgården har satt seg et klart langsiktig mål
om å være en vesentlig bidragsyter til utvikling av
Narviksamfunnet, noe som selskapets strategi -
plan understøtter.

Av større utbyggingsprosjekter selskapet har
jobbet med i 2017 nevnes spesielt; 

Renovering av Narvik rådhus
Vi har gjennom året arbeidet tett med Narvik
kommunes ledelse med gjennomføringen av
reno vering av Narvik Rådhus. Oppstart bygge-
arbeider var i 2015, nyrenovert rådhus stod
ferdig i 2017.

Narvikfjellet
I 2014 solgte Narvikgården 50,01 % av aksjene i
Narvikfjellet med all tilhørende grunn til Forte
Narvik, totalt i overkant av 4.000 daa. Narvik -
gården eide ved årsskiftet 2017/2018 34,59 % av
Narvikfjellet. I 2017 har man bygget nød vendig
infrastruktur. En rekke bolig- og hytte tomter er
også solgt. Slikt salg av tomter del finansierer den
utbygging av tilbudene i fjellet som nå skjer.

Infrastruktur på Trekanten
Narvikgården AS ferdigstilte i 2012 byggetrinn I
av nødvendig infrastruktur på Trekanten slik at
arealene i Malmporten Handelspark kunne tas i
bruk til ny virksomhet. Slik infrastruktur som vei,
vann, overvann, avløp, gangveier, fortau, be lys -
ning og grøntområder er nødvendig slik at om-
rådet kan åpnes og tas i bruk av nye virk som-
 heter. Investeringene finansieres hovedsakelig
av de midler vi har fått fra salg av tomter i om-
rådet til nyetableringer. 

I 2017 har vi ferdigstilt byggetrinn II fra og med
ishallen til og med LKAB’s Mannskapshus, samt
jobbet videre med reguleringsplanen for ny
Frydenlunds-forbindelse, i tråd med forespørsel
fra vår eier Narvik kommune. 

Torvhallen
Narvikgården overtok formelt Torvhallen i no -
vem  ber 2017. Narvik gården har jobbet med/
jobber med planer for utvikling av Torvhallen.
Målet for prosjektet er å skape liv og røre i

sentrum, et hygge  lig og
inklu der ende sentrum,
en møteplass kanskje
med litt torvhandel og
atmosfære i sentrum.

Torvhallen skal få nytt liv. Foto: Kalle PunsvikUtvikling i Narvikfjellet. Foto: Preben Bussoli

Rundkjøringen utenfor den nye Frydenlundsforbindelsen. Foto: NarvikgårdenVarmekabler i bakken utenfor Det 4. Hjørnet. Foto: Trine Bjørkli

Målet for prosjektet
er å skape liv og

røre i sentrum.
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Samt at Torv hallen skal være økono misk bære-
kraftig. Narvik gården har vært i kontakt med
mange interessenter og det har vært jobbet med
kart legg ing av interes senter og videre pro sess for
utvikling av Torv hallen.

Europan – Teknisk kvartal
I  2017 har Narvikgården på vegne av Narvik
kommune planlagt og gjennomført Europan 14,
verdens største arkitektkonkurranse. Teknisk
kvartal ble valgt som område da dette er et
kvartal midt i sentrum som planlegges tømt i
løpet av de neste årene og som har et stort
potensiale for utvikling av sentrum. Hovedmålet
for prosjektet er å skape et levende sentrum/
kvartal i Narvik, hvor unge kan møtes, bo og
starte opp nye bedrifter, samt bidra til økonomisk
og sosialt mangfold i byen. Narvik fikk 27 forslag
og vinnere ble kåret i november 2017. Videre
arbeid med utvikling av teknisk kvartal pågår.

Næringsområde på Herjangshøgda
Det har over flere år vært arbeidet med ulike
etableringer på Herjangshøgda, herunder fengsel,
større logistikkvirksomheter og akuttmottak for
flyktninger. I 2017 ble det inngått opsjonsavtale
med en større aktør. Avtalen vil være med å sikre

at minst 70 arbeidsplasser forblir i Narvik kom-
mune. Reguleringsarbeidet pågår nå for fullt, slik
at endelig beslutning om utbygging kan fattes
innen utgangen av 1. halvår 2019.

Parkhallen og parkeringstilbud i sentrum
Narvikgården har ferdigstilt alle arbeider i grense -
snittet mot Det 4. hjørnet. Det gjenstår ingen
avklaringe r mellom partene, alle forpliktelser er så
langt innfridd. Lokaler til Kjøretøyhistorisk museum/
Narvik Småtogmuseum er renovert og Klargjort for
bruk, det arbeides nå fra aktørene med å få utstil-
lingene på plass. Gamle tekniske anlegg i kjelleren
er fjernet og det er nå etablert utleieboder der.
Parkhallen midt i sentrum av Narvik fremstår nå som
velholdt og vedlikeholdt. Parkeringstilbudet i
sentrum er også utvidet med en bobilparkering i
Verkstedbakken med plass til 32 kjøretøy.

Videre prosjekter
Utviklingen og interessen rundt våre eien dom -
mer, arealer og tomter, samt den gode kom-
munikasjonen vi har med våre kunder og lokal -
samfunnet forøvrig forventes å gi fortsatt vekst
fremover for Narviksamfunnet. Det ar beides fra
Narvikgårdens side målrettet for Narvik med
fokus på fortsatt utvikling, trivsel og vekst.
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Narvik Bobilparkering. Foto: NarvikgårdenParkhallen Parkeringsanlegg. Foto: Rune Dahl

Teknisk kvartal - området som var med i arkitektkonkurransen Europan. Vinnerforslaget i Europan - On reflection.



Av aktuelle prosjekter det jobbes med i 2018
nevnes utbygging av Malmporten Handelspark,
klargjøring av næringsarealer i Bjerkvik, plan -
legging og bygging av infrastruktur i hyttefelt i
fjellet, salg av hyttetomter i Narvikfjellet, parker -
ingsplasser i Narvikfjellet, etterarbeider i rådhus-
prosjektet, utvikling av Torvhallen, utbedring av
Søndre Torvhalltrapp, etablering av Nærings-
livets Hus, utviklingsarbeid sammen med Narvik
Kulturhus, utvikling og regulering av Teknisk
kvartal og generell klargjøring av næringsarealer
i Narvikregionen mm.

Økonomi og resultater
Narvikgården har en aksjekapital på kroner
57.500.000,- og en bokført egenkapital på
kroner 114.641.347,- som utgjør 48,3 % av total -
kapitalen. Morselskapet Narvikgården hadde i
2017 en omsetning på kr. 22.724.043,-. Resul -
tatet ble et overskudd etter skatt på kr.
2.062.686,-. Styret foreslår at deler av over-
skuddet benyttes til konsernbidrag, det rester-
ende tilføres annen egenkapital. 

Som konsern ble omsetningen i 2017 på kr.
40.706.549,-. Konsernresultatet ble et overskudd
på kr. 5.228.078,-. Som konsern er bokført total -

kapital på kr. 342.755.524,-. Egenkapital andelen
i konsernet er på 38,9 %. Styret vurderer kon-
sernets kapitalforhold som tilfredsstillende i for-
hold til risiko.

Balansen og resultatregnskapet med noter gir
etter styrets mening et rettvisende bilde av sel-
skapets utvikling og økonomiske stilling pr.
31.12.2017. Det er ikke inntruffet andre forhold
etter 31.12.2017 som er av betydning ved be-
dømmelse av selskapet og som ikke frem-
kommer i årsregnskapet med tilhørende noter. 

Vår samfunnsrolle
Narvikgården er 100 % eid av Narvik kommune.
I tillegg til våre primære oppgaver innen nærings/
byutvikling og utleie/drift av eiendom har vi en
samfunnsrolle å ivareta. Noen oppgaver påtar vi
oss selv da det er i samsvar med ønsket by -
 utvikling. Andre oppgaver blir vi pålagt av vår
eier Narvik kommune. Det er viktig at slike

samfunnsoppgaver står
i forhold til vår øko-
nomiske evne til å gjen-
nomføre disse på en
god måte.
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Narvikgården har i
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Narvikgården har i 2017 i all hovedsak innfridd
sine forpliktelser i forhold til etablering av infra-
struktur som vei, vann, avløp, gangveier, grønt-
områder, beplantning og belysning for den nye
bydelen Trekanten/Malmporten. Det eneste
som gjenstår her er at Narvik kommune finner en
løsning for ny Fryden lundsforbindelse. Tomter og
arealer i området som ble solgt eller bortfestet
hadde en forutsetning om at disse ble tilkoplet
slik infrastruktur. Uten nødvendig ny infrastruktur
var det ikke mulig å ta disse nye bydelene i bruk. 

Arbeidet med å etablere infrastruktur ble på-
begynt i 2007. Hittil har Narvikgården bygd infra -
struktur på Trekanten for 85,4 millioner kroner,
der Narvikgården har dekket 74,9 mil lioner
kroner. De resterende 10,5 millioner kroner er fi-
nansiert av Narvik Vann KF, Nordland Fylke, LKAB
og Nordkraft. Narvikgården har benyttet salgs-
gevinst og inntekter fra festeavtaler i området til
å finansiere planleggingen og utbyggingen av
denne nye bydelen i Narvik. På denne måten har
Narvik fått bygd ut en ny bydel uten at Narvik
kommune måtte ta noen direkte kostnader, og
samtidig har man fått etablert nye virksomheter
og nye arbeidsplasser. Narvik kommune har 
i 2017 vederlagsfritt over tatt byggetrinn I og II av
infrastrukturen på Trekanten.

I forbindelse med byg -
gingen av Narviks nye
storstue flerbrukshallen
Nordkraft Arena har
Narvikgården forpliktet
seg til å drifte denne i
10 år. Narvikgårdens
forpliktelse over denne periode n er beregnet til
rundt 14-16 millioner kroner.

Narvikgården har hatt og har fremdeles et ansvar
forbundet med videre utvikling av tilbudene i
Narvikfjellet. Det langsiktige målet som man
jobber sammen med dagens hovedeier med å få
på plass er fremtidig lønnsom og bærekraftig drift. 

I 2017 har Narvikgården i samråd med Futurum
i forbindelse med Forsvarets etablering i Evenes
utredet og indentifisert tilgjengelige bolig -
tomter i kommunene Narvik, Evenes, Ballangen
og Gratangen. Man har også kartlagt tilgjenge -
lige næringsområder i de samme kommunene,
samt i Tysfjord og i Tjeldsund.

Narvikgården jobber på vegne av Narvik kom-
mune med utvikling av området Teknisk kvartal.
Samt med utviklingsarbeid for Narvik Torv og
Torvhallen.

7

Samtidig har man
fått etablert nye
virksomheter og nye
arbeidsplasser.
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Arctic Race 2017. NM Alpint.

Narvikhalvøya sett fra Veggfjellet.Bjerkvik - en del av Narvik.
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I tillegg til disse største samfunnsoppgavene
yter vi også en del årlige tilskudd til drift av lag
og foreninger, og vi garanterer på vegne av
kommunen for finansiering og spillemidler ved
utbygging av flere idrettsanlegg i kommunen. 

Samfunnsregnskap
Fra Narvik kommune opprettet Narvikgården i
2001 har man tilført betydelige verdier til Narvik -
samfunnet. Av direkte investeringer utført av
Narvikgården nevner vi spesielt infrastruk turen
på Trekanten. Videre bygging og drift av ishallen
Nordkraft Arena, samt  planlegging, regulering,
utvikling, investeringer og drift av tilbudene i
Narvikfjellet over mange år.

Av prosjekter som er initiert, utviklet, planlagt
og delvis gjennomført av Narvikgården direkte,
delvis sammen med samarbeidspartnere og del-
vis av andre aktører nevner vi; Flere utleiebygg
på Narvikterminalen på Fagernes, ishallen Nord-
kraft Arena med tilhørende forretningsarealer,
Scandic-hotellet i Kongens gate og nå sist Nye
Narvik Torv – Det 4. hjørnet.

I tillegg kommer eiendomsskatt og gebyrer til
kommunen og årlige bidrag til kultur, idrett, lag

og foreninger på lik linje med øvrige bedrifter.
Narvikgårdens virksomhet sysselsetter direkte og
indirekte et ikke ubetydelig antall ansatte i Narvik. 

I forhold til formålet vårt som er å skape ny
aktivitet   , nye arbeidsplasser, nye tilbud og nytt liv
med utgangspunkt i våre eiendommer og bygg
har vi levert det vi er satt til å gjøre av vår eier.
Fortjeneste etter utviklingsarbeid med på følg -
ende salg av eiendom benyttes til nye prosjekter,
til ny utvikling i Narvikregionen. Narvik gården
bidrar i prosjekter og utviklingsarbeid på vegne
av sin eier Narvik kommune.

Med utgangspunkt i det tradisjonelle resul tat -
regnskapet, viser samfunnsregnskapet den
verdi skapning som har funnet sted i konsernet
ved innsats av arbeid og kapital, utover verdien
av innkjøpte varer og tjenester og verdiforring-
elsen av driftsmidlene, samt hvordan disse ver-
diene fordeles på de ulike interessegruppene i
samfunnet. De ansatte får sin del via lønn og
sosiale ytelser. Långivere får sin del i form av
renter på kapital. Stat, fylke og kommune får sin
del som skatt fra de ansatte, arbeidsgiveravgift,
inntekts- og formueskatt. 

Foto: Kalle Punsvik



Verdiskapning (alle tall i hele 1 000 kr)                                                         2017                    
Driftsinntekter                                                                          40 707                
-   forbruk av innkjøpte varer og tjenester                                      10 839
=  verdiskapning brutto                                                                  29 868
-   kapitalslit (avskrivinger)                                                                6 588
=  verdiskapning netto                                                                   23 280
+  finansinntekter                                                                                126
= skapte verdier til fordeling                                                  23 406
   
   
Fordeling av verdier                                                                          
Ansatte                                                                                                               
   Brutto lønn og sosiale utgifter                                                   10 531
-   skattetrekk                                                                                   2 503
-  arbeidsgiveravgift                                                                           489
= Netto fordelt ansatte                                                             7 539        32 %

Renter mv. til långivere                                                                     5 654                 
Netto fordelt kredittytere                                                          5 654        24 %
                                                                                                                  
Stat og kommune                                                                                                      
Skatt ansatte                                                                                    2 503
Arbeidsgiveravgift                                                                              489
Eiendomsskatt                                                                                    797
Inntekts- og formuesskatt                                                               1 196
Netto fordelt offentlig                                                               4 985       21 %

Reinvestert i ny virksomhet for sikring og ny verdiskapning      5 228       22 %

Verdier fordelt totalt                                                               23 406

SAMFUNNSREGNSKAP 
Narvikgården samlet
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Ringvirkninger fra Narvikgården konsern i tall

13 årsverk
i Narvikgården AS konsern

Bidrar til
22 årsverk

hos lokale leverandører

Kan finansiere lønn for
16 årsverk
i offentlig sektor

11 mill.
i kjøp av varer 
og tjenester

5 mill.
i skatter og

avgifter

4 mill.
i skatter og

avgifter
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Beregnet på grunnlag av regnskapstall fra bedriften og grunnlagsdata fra Statistisk sentralbyrå. I
denne oversikten har vi bare med direkte ringvirkninger, de som det er enklest å tallfeste. I tillegg
kommer de mange indirekte ringvirkninger av selskapets virksomhet som gjelder økte inntekter i
Narvik fra de prosjekter som konsernet har initiert, utviklet, ledet og som allerede er kommet i drift
– nevnt innledningsvis i dette kapittelet. Disse ringvirkningene er klart større enn de direkte størrelsene
som er med i denne fremstillingen. 

Narvikgården AS konsern                     Samlet bidrag til norsk økonomi

Verdiskapning                                       23 millioner
Skatte- og avgiftsbidrag                       5 millioner
                                                              
Verdiskapning per årsverk                    2 millioner
Skatte- og avgiftsbidrag per årsverk    400 tusen

Lokale underleverandører
Verdiskapning                                       11 millioner
Skatte- og avgiftsbidrag                       4 millioner

Verdiskapning:
34 mill.

Skatte- og avgiftsbidrag:
9 mill.

9millioner i skatter og 
avgifter kan finansiere: 10 sykehjemsplasser

eller

56 kommunale
barnehageplasser

16 årsverk i
offentlig sektor

eller
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RESULTATREGNSKAP 
Narvikgården samlet
                                                                                                                                                                         2017                                 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Festeinntekter                                                                                            5 944 660              5 637 783
Leieinntekter                                                                                             22 947 138            23 232 852
Salgsgevinst                                                                                              9 656 254              8 468 124
Andre inntekter                                                                                          2 158 496              2 916 859
Sum driftsinntekter                                                                           40 706 549          40 255 618

Varekostnad                                                                                                       1 130                     1 301
Lønnskostnad                                                                                          10 530 848              9 022 303
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler                             6 393 604              5 636 793
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler                              194 169                            0
Annen driftskostnad                                                                                11 634 546            12 055 019
Sum driftskostnader                                                                          28 754 298          26 715 416

Driftsresultat                                                                                     11 952 251          13 540 203

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt                                                                                          61 299                 306 939
Annen finansinntekt                                                                                         64 249                   86 928
Annen rentekostnad                                                                                   4 214 069              5 841 320
Annen finanskostnad                                                                                  1 439 616              1 520 513
Resultat av finansposter                                                                     -5 528 138           -6 967 965

Ordinært resultat før skattekostnad                                                    6 424 114            6 572 237
Skattekostnad på ordinært resultat                                                          1 196 036              1 371 385
Ordinært resultat                                                                                5 228 078            5 200 852

Årsoverskudd                                                                                      5 228 078            5 200 852

Foto: Trine Bjørkli



Foto: Kalle Punsvik
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                                                                                                                                                                         2017                                 2016

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom                                                     242 322 140          232 580 343
Anlegg under utførelse                                                                               3 094 037              8 748 373
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr                                                                 4 181 485              3 789 187
Sum varige driftsmidler                                                                    249 597 662        245 117 903

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap                                                             32 514 997            32 514 997
Investeringer i aksjer og andeler                                                                 2 269 534              2 504 548
Obligasjoner og andre fordringer                                                            23 467 141            22 800 261
Sum finansielle anleggsmidler                                                           58 251 672          57 819 805

Sum anleggsmidler                                                                          307 849 334        302 937 708

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning                                                      19 967 556            19 852 759

Fordringer
Kundefordringer                                                                                      13 022 638              4 904 407
Andre kortsiktige fordringer                                                                       1 078 419              4 559 960
Sum fordringer                                                                                  14 101 057            9 464 368

Bankinnskudd, kontanter o.l.                                                                        837 577              5 078 296
Sum omløpsmidler                                                                             34 906 190          34 395 423

Sum eiendeler                                                                                 342 755 524        337 333 131

BALANSE 
Narvikgården samlet



BALANSE 
Narvikgården samlet
                                                                                                                                                                         2017                                 2016

EGENKAPITAL OG GJELD 
Innskutt egenkapital
Aksjekapital                                                                                               57 500 000            57 500 000
Overkurs                                                                                                     1 259 847              1 259 847
Sum innskutt egenkapital                                                                58 759 847          58 759 847

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital                                                                                  74 732 902            69 504 824
Sum opptjent egenkapital                                                                 74 732 902          69 504 824

Sum egenkapital                                                                              133 492 749        128 264 671

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt                                                                                              15 573 462            17 633 893
Andre avsetninger for forpliktelser                                                           8 691 366              8 691 366
Sum avsetning for forpliktelser                                                         24 264 828          26 325 259

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner                                                                    159 940 276          152 171 090
Øvrig langsiktig gjeld                                                                                 8 700 000            14 700 000
Sum annen langsiktig gjeld                                                             168 640 275        166 871 090

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner                                                                       1 464 169                            0
Leverandørgjeld                                                                                          2 747 732              5 531 697
Betalbar skatt                                                                                            3 254 505              3 393 372
Skyldig offentlige avgifter                                                                           1 142 604                 472 004
Annen kortsiktig gjeld                                                                               7 748 662              6 475 039

Sum kortsiktig gjeld                                                                          16 357 672          15 872 112

Sum gjeld                                                                                        209 262 775        209 068 460

Sum egenkapital og gjeld                                                               342 755 524        337 333 131

15

Foto: Narvikgården



Pr
od

uk
sjo

n:
 N

or
-Tr

yk
k N

ar
vik

 A
S 

Postboks 540, 8507 Narvik

Tlf: 76 97 72 80 • Fax: 76 97 72 99

post@narvikgaarden.no • www.narvikgaarden.no

NARVIKGÅRDEN
etablering, trivsel og vekst


