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Regnskap 

Forslag til vedtak  
1. Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2021, og gir fylkesstyret økonomisk 

ansvarsfritak. 

Saksframlegg 
Årsmøtet budsjetterte med et underskudd på 334 000 mens resultatet viser et underskudd 
på 106 444 kr, en differanse på 227 556 kr. 

Underforbruket skyldes i hovedsak fortsatt lavere møte- og reiseaktivitet grunnet 
koronapandemien.  

 

  



Årsregnskap 2021
Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Resultatregnskap
Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 922 537 135



RESULTATREGNSKAP
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2021 2020

Statlig grunn- og stemmestøtte 1, 2 661 408 640 890
Kommunal/fylkeskommunal partistøtte 0 444 599
Annen driftsinntekt 736 123 267 476
Sum driftsinntekter 1 397 530 1 352 965

Annen driftskostnad 4 1 509 005 935 633
Sum driftskostnader 1 509 005 935 633

Driftsresultat -111 475 417 331

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 2 503 719
Annen finansinntekt 2 528 0
Resultat av finansposter 5 031 719

Ordinært resultat før skattekostnad -106 444 418 050
Ordinært resultat -106 444 418 050

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 6 -106 444 418 050

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital -106 444 418 050
Sum overføringer -106 444 418 050
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BALANSE
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI

EIENDELER Note 2021 2020

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer 15 322 15 322
Andre kortsiktige fordringer 0 6 640
Sum fordringer 15 322 21 962

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 518 838 1 618 143

Sum omløpsmidler 1 534 160 1 640 105

Sum eiendeler 1 534 160 1 640 105
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BALANSE
INNLANDET SOSIALISTISK VENSTREPARTI

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2021 2020

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 1 524 412 1 630 856
Sum opptjent egenkapital 1 524 412 1 630 856

Sum egenkapital 6 1 524 412 1 630 856

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 9 748 9 249
Sum kortsiktig gjeld 9 748 9 249

Sum gjeld 9 748 9 249

Sum egenkapital og gjeld 1 534 160 1 640 105

                                        
                                        

Oslo, 26.01.2022
Styret i Innlandet Sosialistisk Venstreparti

Anne Lise Fredlund
styreleder

Amund Røhr Heggelund
nestleder

Dag Øystein Alfheim
nestleder

Ranveig Kjelsnes
styremedlem

Svein Holen
styremedlem

Bulent Dogani
styremedlem

Helge Midttun
styremedlem

Karin Anna Maria Lervang
styremedlem

Gunn Bråten
styremedlem

Hanna Elise Hagebakken
styremedlem

Arne Edgar Rosenberg
styremedlem

Nour Mohammed Redha Hubous
styremedlem

Simon Pettersen
styremedlem

Ingrid elisabeth Solli Amundsen
daglig leder
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Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.

Inntekter
Tilskudd, kontingenter og eventuelle andre inntekter inntektsføres i perioden inntekten gjelder for.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
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.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Annen driftsrelatert inntekter

2021 2020
Refusjon årsmøteutgifter 0 133 066
Kontingent 95 449 95 485
Prosjektmidler/org.fondet 0 17 000
Tilskudd/gaver fra medl. og SV-lag 4 500 21 925
Viderefakturering 0 0
Partiskatt 0 0
Refusjon for utlegg 7 062 0
Drift- og aktivitetstilskudd fra fylkestyret 444 599 0
Gaver/ tilskudd fra andre 50 000 0
Tilskudd SV sentralt 76 000 0
Sangsinntekter, avgiftsfri 55 046 0
Tidligere fylkeslag 3 467 0
Sum 736 123 267 476

Note 2 Kostnader etter aktivitet

2021 2020
Administrasjonskostnader 169 473 121 717
Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter 118 231 314 480
Markedsføringstiltak i forbindelse med valgkamp 0 0
Andre kostnader i forbindelse med valgkamp 726 378 -3 059
Overføringer til andre partiledd 494 923 502 496
Sum 1 509 005 935 633



Note 3 Lønnskostnader

Innlandet SV har ingen ansatte og heller ingen som mottar lønn fra organisasjonen.

Note 4 Ytelser, lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og revisor

Innlandet SV har ingen ytelser, lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer.
Revisjonshonorar i 2021 er kr 41 875 inkl mva.

Note 5 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen Innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum
 egenkapital

Pr. 31.12.2020 0 0 0 1 630 856 1 630 856
Årets resultat -106 444 -106 444
Pr 31.12.2021 0 0 0 1 524 412 1 524 412

Note 7 Covid-19

Organisasjonen er foreløpig ikke spesielt påvirket av Covid-19 utbrudd og det er ikke iverksatt spesielle
tiltak. Tiltak vil løpende bli vurdert og igangsatt.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til representantskapet i Innlandet Sosialistisk Venstreparti 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Innlandet Sosialistisk Venstreparti som består av balanse per 31. 

desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av foreningens 

finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen i samsvar med kravene i 

relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants 

(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for 

Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 

kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 

vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 foreningens 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 foreningen eller 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes 

misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer 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 
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A member firm of Ernst & Young Global Limited 

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 foreningens interne kontroll. 

• evaluerer 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 foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen 

henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike 

tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre 

konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. 

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningen ikke kan fortsette 

driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

 

 

Lillehammer, 14. februar 2022 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Kåre Kjos 

statsautorisert revisor  
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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 e-
signature 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

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.

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

Kåre Kjos
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5999-4-1040921
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-02-14 14:23:30 UTC
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