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Uttalelse til Stortingets Presidentskap

ARK, 3 +
Uttalelse om bruk av midler fra Stortinget til stortingsgruppene

I forbindetse med vår revisjon av stortingstruppenes regnskaper har vi kontrottert bruken av

midtene f or 2010. Stortingsgruppene har i 2010 totalt mottatt kr 140.840,312 i tilskudd fra

Stortinget. Det ligger ikke innenfor vår oppgave å overprpve skjønnsutøvelsen når det gjelder
bruken av gruppemidlene innen rammen av retningslinjene.

Ledelsen i gruppenes ansvar for bruken av midler

Ledelsen i de enkette stortingsgruppene er ansvarlig for bruken av midtene i samsvar med

forutsetningene i lnnst. S. nr 241 (2005-2006) og for stik intern kontrotl som ledetsen finner
nødvendig for å sikre at bruken er i samsvar med disse forutsetningene.

Revísors oppgover og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om bruken av midter på bakgrunn av vår kontrott.

Vi har gjennomført kontrollen i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag -

ISAE 3000 - "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenktet revisorkontroll av

historisk finansietl informasjon". Denne standarden krever at vi ettertever etiske krav og

ptantegger og utfører kontro[ten for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er awik fra
forutsetningene ved bruken av midtene fra Stortinget.

En attestasjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente bevis for bruken av midtene og

opptysningene i erktæringen. De valgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at bruken av midlene har vesenttige awÍk enten det skytdes

misligheter etter utitsiktede forhotd. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tiI den

interne kontrotten som er retevant for bruken av midler, for å utforme kontrolthandtinger som

er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en konktusjon om

storti ngsgruppenes interne kontrolt.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis titstrekketig og hensìktsmessig som grunntag for vår
konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er stortingsgruppenes bruk av midler fra Stortinget i det att vesenttige i

samsvar med forutsetningene i lnnst. S. nr 241 (2005-200ó).

Oslo, 13. mai 2011

BDO AS

Kjetl Storeide

Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lnternationat Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate
nettverket BDO, som består av uavhengíge setskaper i de enkelte land, Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Andre inntekfer
Sum Driftsinntekter

Drlftskostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre drifrskostnader
Sum Driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekfer
Finanskosntader

Årets resultat

Overføringer

2010

4 47 t3l 156

619 705

47 750861

33 356 344

39238
9 254 159

42 649 741

864309
27 786

s937 643

6 s 937 643

Note

ARK.

2009

43 654 772

560 580

44215352

3t 818 477

34 74s
9 833 264

41 686 487

2s28866

682 544
l7 776

3 193 633

3 t93 633

3

5

3,4

5 101 121
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,lrtei¿ernartiets Stoftineggrup[e

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksj oner
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjetd
Kortsiktig gjeld
Leverandørgield
Sþldi g offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gield
Sum gield

Sum gield og egenkapital

4239674t 35 313 010

Note 2010

40 4s8
40 458

I 137 005

41 2t9 277
42356283

34 84t 9t9
34841 919

2243 945
2 468 839
2842038
7 554 822
7 554522

2009

6t 696

6t 696

449 198
34 802 116
3s 251 s14

28 904275
28904275

t 275 50t
23s5 660
2777 573
6 40873s
6 408735

5

2

6

42396741 35 313 010
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Arbciderperticlr Slortingsgruppc 2010

Note I - Regnskapsprinsipper

Ärsregrskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupPer og

uavhengige representranter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,

Tilskudd fra stortinget er inntektsført i den perioden tilskuddet e¡ msnt å dekke.

Finansielle investetinger måles til virkelig verdi'

Kostnadene er periodísert i henhold til når aktiviteten er utført. Regnskapsprinsippet er fhlgt, det vil si

at det er kostnader i motsetning til utgifrer som er regnskapsført.

Anskaffelseskost for eiendeter er for vanlige anskaffelser målt til verdien av vederlaget på anskaffelsestidspunktet'

Beløpsgrensen for balanseføring av anskaffelser er satt til kr l5 000 for enkelte eiendeler inkl moms. Varige driftsmidler

avsk¡ives linoært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning skal gjennomføres når netto salgsverdi er lavere enn

balansçført verdi og dette ikke sþldes forbigående forhold'

Stortingsgruppcne kan melde inn sine ansatte i Statens Pensjonskasse.,4rets pensjonskostnad er

kostnadsført betalt prem i e.

Note 2 - Banklnnskudd

I posten inngår bundne bankinnsla¡dd på ska$enekkskonto med kt. 1,349.504'25 pr 31.12.
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Arbc¡dcrp¡rlieb Stortingrgruppe 20t 0

Note 3 - Lonn, godtgiorelser, lån til ansatte mv
Lønnskoshader

Lønninger

Godtgiørelser
Pensjoner

Folketrygdavgift

Mottatte trygderefu sjoner
Andre ytelser

Sum

Revlsor
Honorar for lovpålagt revisjon
Honorar for andre attestasjonstjenester

Honorar for skatteråd givning
Honorar for andre tjenester utenfor revisjon

, Sum honorar til revisor

Kjø p av tj e neste r tra part¡organ¡sa.sj on ;

Kjøp av lønns- og regnskapsfjenetser

Kjøp av intemettsidetjenester

2010

26343 376

148 224

3 060 594

4 136 709

(990 ee2)

658 433

2009

23 839 791

I 289 799
2 489 183

3 8t0 9ó7
(288 r9l)
676 927

3t 818 477

Gjennomsnlttl ig antall ansatte 53

Ytelser lll enkeltrepresentqnter og sekretarietsleder (ønn / godlgjørelser / nøturalytelser)
Beløp Ytelsens art

Øytind Slake (seketeriatsleder) 710 597 Lønn, telefon, avis og ulykkesforsíhing.
Helga Pedersen þarlamentarisk leder) 343 518 Godtgiørelse og telefon
Martin Kolberg (parlamentarisk nestleder) 44922 Lønn, telefon og avis,

Lãneordnìnger ti I ansatle og s luttvederlagsþrplifrte lser:
De ansatte har lån på til sammen lc 200.859. Alle lånene ut ove¡ to lån er rentefrie og avdras over et år

Det beregnes r€nter etter normsatsen i arbeidsforhold for lånpt som har lengre avdragstid.
Det foreligger ikke sikkerhet for lånene,

Det loreligger ingen forpliktelssr til å gi gruppeleder cller leder av gruppestyret særskilt vederlag ved

opphør eller endring av vervet.

33 356 344

52

24 375

12 000
36 375

Beløp
400 000

Omfang
0,8 årsvsrk

2t3



Arbciderprrtlels Slorlingsgruppe 2010

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Stortingsgruppen har i 2010 hatt kostnader knyttet til giennomføring av tiltak beskevet i tabellen under:

Tilskudd fra Stortinget

Tiltaksbcskrivelse Inntekfs- og kostnadsutvikltng
2010 2009 2008

47 l3t 156 43 6s4772 40 444299
2007

38 499 964

Representanter reiser utenlands

Representanter reise¡ innenlands

Reiser andre

KurVsem inar/kompetansehevi n gsti ltak
Møter
Andre anangementer

Representasjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulentdenester
Kontonekvisits É

Konûormaskiner og i nventar

Kontingenter

Caver
Porto

Telekostnader
Abonnementer

Kostnader ikke spesifìsert

Sum Andre driftskostn¡der

Note 5 - Anleggsmidler

Anskaffelseskost 1,1

,{rets tilgang

Areß avgang

Akkumulerte av- og nedskrivninger

Bokført verdi 3 1,12

Ärets avskrivninger

Antatt økonomisk levetid

Avskrivningsmetode

Note 6 - Egenkapital (EK)

297 0s0
392 132

I 790 244

| 206 653

390 670

I 02t 245

30239

393 994

463 9l I
l 399 040

I 572 850

434 526

I ¡15 809

152 668

308 120

52 691

I ó13 ilr
742 646

406 494

659 163

67 016

334 020

9 5t8
I 908 962

725 586

r 89 403

517 539

428293

I 92s 516

3 382
34248

t 958 397

7 602

80 lOs

¡ 109 781

l2 373
s0 628

I l5 258

I t0 983

751 821

r 009 400

il 050

66298
152256

32

107 200

96 670

531 425

106 043 12E242 60 059

977 738
82 496

996 503

122703

ill 907

I 891 5r0
9254t59 9833264 6060 144 6087 652

Kontor-
maskiner Kunst

172210

t49 7s2

Sum
172210
l8 00018 000

t49 752

22 458 l8 000 40458

39 238 39 238

3år
Lineær

Restriksion 2 Sum EKRestriksion IFriEK
28 904 27528 904 275ral l.l
s 937 6435 937 643fra åreùs resultat

Arets bruk
34 841 91834 Ml 918Esçnkapital 31.12

313



31. desember 2010 -
10. ¡nai 20ll

I styret for Arbeiderpartiets stortingsgruppe

j/\*1-
Martin Kolberg

Fungerende

Parlamentarisk leder

Styremedlem Styremedlem

a,/ø= ,6L>u,tço

Sekretariatslede¡

Tore

Styremedlem

Terje Lien Aasland

Styremedlem

6,r*, {a-rr¿
Gunn Karin Gjul

Fungerende

Parlamentariske nestleder

Anette Trettebergstuen

Styremedlem

Styremedlem

Eirin Sund

Styremedlem

Marianne Aasen

Styremedlem

faor,w^w futrt

q,'1

lsen

Styremedlem

Styremedlem
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ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE

ÅnsnBnrrNING 2oto

Virksomhetens art og hvor den drives

Arbeiderpartiets stortingsguppe har som oppgave å tilrettelegge arbeidet for Det norske Arbeiderpartis

stortingsrepresentanter. Medlemmene i stortingsgruppa og sekretariatet har kontorlokaler i Stortinget.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetningen.

Regnskap

Stortingsgruppasoverskuddfor20l0erkr.5.937.643,- somerkr.5.583,l89,- merennbudsjettert' Egenkapiølen

pr. 3l .12.10 er kr, 34.841.919,- . Styrel anser den finansielle situasjon som tilfredsstillende.

Arbeidsmiljø

Det totale sykefraværet har vært pâ 5,17 Vo.Etter vår oppfatning er arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på

arbeidsplassen god. Det har i 2010 ikke vært noen arbeidsulykker i Arbeiderpartiets stortingsgrupPe.

Likestilling

Det er ikke foretatt noen spesielle likestillingstiltak i 2010.

Ansatte i stortingsgruppa i 2010: Menn Kvinner

Konsulenter: | 16

Politiske rådgivere: 2l 16



Ytre miljø

Stortingets administasjon er ansvarlig for det ytre miljø, samt helseundersøkelser. Stortinget har et

arbeidsmiljøutvalg med repreSentanter fra administrasjonen og valgte verneombud fra de forskjellige avdelingene,

Dette utvalget går gjennom eventuelle klager og arbeidsulykker. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 10. mai 20ll

I styret for Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Martin Kolberg

Fungerende

Parlamentarisk leder

Arild Stokkan-Grande

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

6,r,*r-ø/^-1 6*t
Gunn Karin Gjul '

Fungerende

Nestlede

Sekretariatsleder

Styremedlem

Tore

Styremedlem

Terje Lien Aasland

Styremedlem

anne Anette Trettebergstuen

Styremedlem

Marit

Styremedlem

Marianne Aasen

Styremedlem

Svein Roald

Styremedlem



Deres dato:
Deres ref,:

BERETNING FOR DRIFTSÄRET 2O1O

Til: Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Fra: Kontrollkomiteen

Den revisjonsfaglige kontroll av gruppa regnskap er utført av fevisjonsfirmaet
BDO Noraudit Oslo DA, ved statsautoriserte revisorer. Det vises til særskilt

beretning.

Våre konklusjoner er at gruppas midler er forvaltet i henhold til foreliggende

retningslinj er o g besternmelser.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 5.937.643,' som er k' 5'583' I 89,- mer enn

budsjettert.

Etter gjennomgang av regnskapet konkluderer Kontrollkomiteen med at

oppfølgingen av budsjettet er god.

Kontrollkomiteen forutsetter at det skjer en fortløpende oppfølging av budsjettet
gjennom 2}ll, og at gruppestyret forelegges egen rapport hvert tertial.

Vi anbefaler med dette at det framlagte regnskap godkjennes.

Oslo, 9. mai 201I

Stortinget

Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Vår dato: 09.05.201I
Vår ref.: -ive

Arbei derpartiets stortin gsgruppe

Stortinge! 0026 Oslo
Trf.23 31 33 20
Faks 23 3 I 38 73

ap. postmottak@stortin get n o

S""n Uqnå \
HaraldSonja Mandt



Stortinget

BDO Noraudit Oslo DA
v/ statsautorisert revisor Kjell Storeide
Pb. 1704 Vika
0l2l osl,o

Deres dato
Deres ref.:

FI,ILLSTENDIGIIETSERKIItrRING F'OR ÅNSRNCXSKAP OG
Ånsnnnnrl\trNc 2oto
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Arbeiderpartiets
Stortingsgruppe for aret som ble avsluttet den 3l. desember 2010, med det formål å
kunne konkludere om hvorvidt reglskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:

I ) Vi har oppfllt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet og regnskapet gir
et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.

2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
befydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, elter
andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om stortingsgruppens nærstående parter,

4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer som kan medføre økonomisk
eller shafferettslig ansvar for stortingsgruppen, Det er gitt opplysninger om mulige
lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5) Vi erkjenner vfuî ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll
som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om
eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til, Vi mener at
virkningen av ikke-konigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkelwis og samlet
for regnskapet totalt sett, Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler eller
feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om mísligheter som kan ha påvirket stortingsgruppens
regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansaffe, analytikere,
tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle
misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha
påvirket stortingsgruppen, og som involverer ledelsen, ansatte som har en
betydningsñrll rolle i intern konttoll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet.

6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, mv.

7) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning
for utarbeidelsen av regnskapet.

Vår dato: 06.05.201I
Vår ref.: -/ve

Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Stofinget,0026 Oslo
Ttf. 23 3 I 33 20
Fal$ 23 3l 38 73

ep.postmottâk@storti n get.n o



8) Følgende er tilsüekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:

a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;

b) Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;

c) Eiendeler som eÍ pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regrskapsestimater,

herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige'

l0) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og

klassifiseringen av eiendeler eller gield i årsregnskapet.

1 l) Stortingsgruppen har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det

er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til
disse eiendeler ut over det som fremgår av årsregnskapet.

l2) Det foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokfø¡t eller
opplyst om i note,

13) Alle hendelser etter balansedagen som medfører konigering eller omtale, er korrigert
eller omtalt.

l4) Stortingsgrupp€n er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i
rettstvister av økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.

15) Alle transaksjoner er registrert i regrskapsposter og reflekfert i regnskapet.

Ärsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler

opplysninger av betydning,

l6) Vi er ansvarlige for og har oppSlt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
regishering og dokumentasjon av stortingsgruppens regnskapsopplysninger i samsvar

med lov og god bokføringsskikk iNorge.

l7) Vi har gitt dere:

a) tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformå|, og

b) ubegrenset tilgang til personer i stortingsgruppen som det etter revisors vurdering

er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Oslo, den6. mai 20tl

Martin Kolberg
Fungerende leder

Slåke
Sekreta¡iatsleder



Tell
Fax:
www.bdo.no

Til årsmøtet i
Arbeiderpartiets Stortihçgruppe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet forArbeiderpartiets Stortingsgruppe, som består av batanse per
31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 5 937 643 for regnskapsåret
avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Styret og sekretarìotsleders anínr for årsregnskopet

Styret og sekretariatsleder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et retWisende
bitde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontrotl
som styret og sekretariatsleder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesenttig feilinformasjon, verken som føtge av mistigheter etter feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet.på bakgrunn av vår revisjon. Vi
har gjennomført reúsjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
lnternational Standards on Auditing. Reúsjonsstandardene krever at vi ettertever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
innehotder vesenttig feitinformasjon.

En revisjon innebaerer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesenttig feilinformasjon, enten det
skytdes mistigheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn tit den interne kontrotten
som er relevant for stortingsgruppens utarbeidelse av et årsregnskap som $r et rettvisende bitde.
Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en meníng om effektiviteten av stortingsgruppens interne kontroll. En revisjon
omfatter også en vurdering av om de anyendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede
presentasj onen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vår
konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde
av den finansiette stiltingen tit Arbeiderpartiets Stortingsgruppe per 31 . desember 2010 og av
resultater for regnskapsåret som ble avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deÌtaker i BDO lnternationat Limited, et engelsk setskap med begrenset ansvar, og er en del av deÈ internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhenglge selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

BDO 23 11 91 00
23 11 91 01

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Osto



BDO
Uttalelse om øvrige forhold

Konklu sj on om ör sbe r etnì nge n

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, menervi at opptysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om regístrering og dokumentosjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtingervi har funnet
nødvendig i henhotd til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etler begrenset revisjon av historisk finansietl
informasjonÞ, men€r vi at tedetsen har oppfytt sin ptikt til å sørge for ordenttig og oversikttig
registrering og dokumentasion av stortingsgruppens regnskapsopptysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Osto, 11. mai 2011

BDO AS

Storeide
statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lnternationat Limlted, et engetsk setskap med begrenset ans\rdr, og er en del av det internasionale
nettverket BDO, som består av uavhengÍge setskaper i de enkelte [and. Foretaksregísteret: No 993 606 ó50 MvA.





Regnskapsrapport til Stortingets presidentskap

Fremskrittspartiets Stortings gruppe



Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sutn Driftsinntekter

Note 2010

32877 800
0
0

32 877 800

2009

29 987 763

0
0

29 987 763

4

Driftskostnader
Lønnskostnader

Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader

3

4

25 440 471
0

6 845 049
32 285 s20

2r o28 359
0

10 696 519

31 724 878

Driftsresultat 592280 -1737 175

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter

Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

715 095

0
7 696

607 4r5
0

9 766

resultat 1299679 -1 139 466

Overføringer 6 1 299 679 -r r39 466



Balanse Note 2010 2009

0
0
0
0

0
0
0
0

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleqgsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsilifige plasseringer

B ankinnskudd, kontanter og lignende 2

295 000
0
0

36 804755
37 099 7s5

0
0
0

34 332 164
34 332 164Surn

Eiendeler 37 099 755 34332

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Annen egenkapital

0
3l 158 875

31 158 875

0
29 859 196
29 859 196Sum 6

Gjeld
lnngsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gield
Sum lanssìktis sield

0
0
0
0

0
0

0
0

Kortsiktig gjeld
Leverandprgield
Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsíktís sìeld

3

l 018 829

1 654 t59
3261 892
s 940 880

317 941
I 315 158
2779 268
4 472 967

3433216337 099 75s

Sum

J3:1

5 940 880

Sted/dato: û {k, ù//

4 472 967

(r

Bård Hoksrud





Note 2 - Bankimkudd

I posten imgär også brmdne ba¡kimskudd på skattehekkskonto red k 917'036 pr31.12

Note 3 - Lpm, godtgjørelser, lån til aßatte mv
Lønnskostnnder

l¿îniiger
Godtgiørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift
Mottatte fygderefirsjoner

Slu@akke 201 1/2012 kosrnadsTørt i 2o1o

Revisor
Honorr for lovpålagt rcvisjon
HoDorar for mdre attest¿sjonstjenester

Honoru for rådgivnhg
Honorar lor mdre tjenester utenfor revisjon

Sum honorar til revisor

2010

t9 717 43t
0

2079366
3 062749

-283 667

218351
646 241

2tú
16 805 437

0

t 758 549

2ffi6 412

-3U 473

222374
0

25 4404'11

35,5

Ytelser til enkeltrepresenîanter og sekretariatsleder (lqnn / godtgi¿relser / ruturølytelser)
Beløp Ytelsens art

per K¡isrim solbak 919 870 Selceta¡iatsleder i 100% stilling

Siv Jensen n6 AD Prlar¡enta¡isk leder

Per Smdberg 129 O90 Pa¡larenta¡isk nestleder

Låneordninger til aßatte oB sluttvede rlagsfo rplihelser beskrives he r:
Det foreligger ingen låneordlinger eller slutNederlagsforpliktelser

21 028359

31

347',1s

0

12 300

0
47 075

Kjøp av tjenesterlra parliorganisasjon; Beløp

Kjgp av l6m- og regnskapsdenetser 480 800

Hemv ekstem regnskapsføring, lømskjfiing 136 000

Herav bn¡kerlisemer 19 998

Herav itrtem koslnader vedrørende bilagsbehmdling, beøling og tlrift 324 802

Kjøp avìntemettsidetjenester 371 000

Notc 4 - Vesentlige kostnads- og imtektspmter

Yidete hu gnrppn íntatt tillskudd fra Stortinget red k 32.877.800

Stortingsgruppen har i 2010 hatt kostnader klyttet til giemonføring av tiltÂk beskrevet i tabellen mder:

Tiltaksbeskrivelse rnntekts-ogkostnadsutvikling
2010 2009 2008

Tfükudd fra Stortinget 32 877 800 29 987 763 2:l 642 541

Representatrter reiser utenla¡ds

Represeûtånter rciser imenlmds
Reiser aldre
Kus/seminr/korpetalsehevin gstiltak

MølEr
Andre mmgerænter *

Representasjon **
Velferdsutgifter
Vikuer
Ko¡suleDttjenester

Ko¡tonekvisita
Kontomskiner og iûventar

Kontingenter

Gaver

Porto

Telekonfltemett
Abonnementer

Kostnader ikke spesifi sert

Sm Â ndre driftskostnader
* ført mder møter eller kus/semi¡ar
** lørt mder møler eller kus/semi¡æ

6845M9 10696514 5666682

366 851

199 898

906192
604 996

780'194

734722

1 689 513

40284

4 425

152200
732

7 203 516

32383
127 943

n33'17
839 971

778221
I 942983

971 167

991 798

r 972212
37 941

0

2365
149 77 5

800

I 101 306

46 17'l

| 587 821

247 912
324 967

690 686

383 655

649 511

490 777

0

6'10 438

63 531

0

5 750

716 579

0

416 662

48177
1 557 432

2007

26 476 532

181 1ó3

205 006
833 126

55 n5
516 446

538 954

0

690 955

3 357

0

5320
121 179

700

375 659

34 581

370 910

Side 5

3 932631

.4

i/





Å.ns¡ERETNrNG2olo
FREMSKRITTSPARTIETS STORTINGSGRUPPE

Virksomhetens art og lokalisering
Vitksomhetsområdet tìl Fremskrittspartiets Stortingsgruppe et å organisete den praktiske og politiske
virksomheten til stotingsteptesentanter innvalgt på Fremskdttspartiets valglister ved forige
Stortingsvalg. Stortingsgnrppens virksomhet er lokalisert til Stortifìget, KadJohans gate 22 i Oslo.

Fortsatt drift
I samsvar med tegnskapslovens $ 3-3 bekreftes det at fotutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegiøtelse fot åtstegnskapet
Stortingsgruppen er ikks utsatt for særskilte faktorer som påvirker vfuksomheten ut over hva som er
vaalig for en stortingsgruppe. Stortingsgruppens inntekter ûøþet av Stortingets retningslinjer om
tildeling av gruppetilskudd og andre tilskudd til partigruppene og de årþe budsjettvedtak. Gruppens
utgiftet forsøkes tilpasset de utgiftsbehov som føþr âv gflrppens størrelse og aktivitetsnivå, dog slik
at det er bygget opp en egenkapital som skal sikrc gruppen om brå overganger ved eventuell dtamatisk
nedgang i grupperrs inntektet.

Omsetningen i Ftemskdttspartiets Stortingsgruppe økte ftakî. 29,9 rnill i 2009 til kr 32,8 mill i 2010.
,Arstesultatet gikk opp fra kr. -1,1 million i 2009 til kr. 1,3 rnill. i2OI0.

Totalkapitalen var ved utgângen av är.etkr. 37,7 mill. mot kt. 34,3 mill ved utgargen av âxet føx.

Atbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Totalt sykefravær siste it }nat vært 432 dagsvetk, som utgiør omtrent
3,5 o/o av total arbeidstid i året. Det registrerte fnværet er vêsentlig }rrøyerc enn fotegående år, som
også delvis skyldes fotbedret registtedng og oppfølging av fravær. Det har ikke blitt rapportert om
skadet ellet ulykket på arbeidsplassen. Stortingsgruppen et seg bevisst å være en arbeidsplass for både
kvinnet og merìn, og vekdegger âha er spredning blant ansatte med hensyn til yrkesbakgunn,kjørrn
og aldet. Det forekomrner ikke forskjellsbehandling gmnnet kjønn elet andte forhold lowerket
regulerer.

Stotingsgruppen inngfu i Stortingets totale satsing når det gjeldet inneklirna, beddftshelsetjerieste,
kanti¡e etc. Dåtlig inneklima i gruppens kontorer sþldes således fothold som er utenfor gruppens
konttoll, da nødvendig oppgradering av ventilasjon, møbler, og $'sisk arbeidsmiljø styres âv
Stortingets budsjettet og beslutrringsprosesset og ikke gruppens. Àv gruppens 36 ansatte er 11

kvinner. Stortingsgruppens styre består av 5 menn og 3 kvinner.

Ytre miljø
vìrksomhet rnedfører etter våt vwdedng verken foruensning eller utslipp som kan

VæfE fot det y;.emrljø.

patlamentarisk nestledet

FremskrittspaÉiets
stortingsgruppe

stortingsgruppe
Stortinget,0026 Oslo
Ttf.23 3t 34 t8
Faks 23 3l 38 28
frp.postnottak@stortin get,no

Pet
sektetariatsleder

â\b h.,,-- (il
ñ'





BDO

Tll Årsmøtet i
Frem skrlttspartlets Stortingsgruppe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert ånregnskapet for Fremskrittspartiets Stortingsgruppe, som består av balanse per 31.
desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på ¡<r t 2gg 679 for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprlnsippel og andre
noteopplysninger.

Styret og sekretaridfsleders ansvor for årsregnskopet

9tyret og sekretariatsleder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bitde i samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapslt<ift<'i Norge, og for stik intern kontrou
som styret og sekretariatsteder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesenttig feitinformasjon, verken som føtge av misllgheter eller fejl.

Revfsors oppgaver og pll kte r
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisJon, Vi
har gJennomført revisjonen I samsvar med toi, forskrift og god revis¡onssliikk i Norge, heruñder
International Standards-on Auditing. Revisjonsstandardene krever afvi etterlever ãtiike krav og
ptantegger og gjennomfører revlsJonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapetìkke
innehotder vesentlig feilinformasJon.

En revlsjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisJonsbevis for beløpene og
opplysníngene I årsregnskapet, De valgte hándtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet lnneholder vesàntlig feitlnfor-másjon, enten det
skytclet mlstigheter etler feîl, Ved en stik risikovurdering tar revisór hensyn tit den'interne kontrolten

ie av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde.

l;f fi :-ilÍl"lñI"ff #;['i*
er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimetige, sämt en vurdering av den samte¿é
presentasJonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmesslg som grunnlag for vår
konktusjon.

Konklusjon

Etter vår menjr¡g er årsregnskâpet avgitt I samsvar med lov og forskrifter og gir et reuvisende bilde
av den finanslelle stiltlngen til Fremskrittspartiets $tortingsgruppe per 3l . ãesember ?010 og av
resultater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne óatoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.





BDO

Uttalelse om øvrige forhold

Konklu sJ on om àrsbe r e tni n ge n

revet ovenfor, mener vi at oppl¡nningene i

;lJ.:* 
fortsatt drlfr er konsisrenre med

KonklusJon om reglstreríng og dokumentasjon

Basert p.i u-al revlsjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontro[handtinger vi har funnet
nødvendìg i henhotd tit tnternasjonal standard for attestasjonsopidrag (lsAE) 3o0d

ikke er revisjon etter begrenset revisjon av-historisk finansiell
ledetsen har oppfytt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversikttìg
sjon av stortingsgruppens regnskapsopptysninger i samsvar med toi og god

Osto, 3. mai 20f 1

BDO AS

,/¡Zttøzt¿tL*
KJellStoreide
statsautorisert revisor

ilÙÛ,11 ,!!n:*r'i,¡t, irì|1, l:r;lìrìriïril:r,l;- f I ..,!.llr,r;ì..,i:i-i¡¡, ,,rt,i.,,f.
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Stortingets Presidentskap
Her

Seniorkonsulent
Høyres Stortingsgruppe

Høyres stortingsgruppe

Vår dato: 27. apri120l1
Vår ref. : glv lbl201 1 0426

Vedlagt revisjonsberetning og regnskapsrapport fra Høyres Stortingsgruppe for
regnskapsåret 2010.

STORTI NGET
FORVALTNINGSAVD.
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Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget

Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

25 t99 404 20 627 l2r

25199 404 20627 lzt

Driftskostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader

Finansinntekter o g fïnanskostnader
Renteinntekfer
Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

2 720 634 -s297 167

3

J

4

3 714 013 -l 957 705





Hqwes stortinqs eruppes regnskapsrapport til presidentskapet

Note 2 010

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Aksjer og andeler

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Annen egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Kortsilctig gield
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gield
Sum gield

Sum gield og egenkapital

Sted/dato: I D. ^o "t 2--ll. O<lo

Erna Solberg an

23351200 19 596292

5

3 501

17 460816
s 886 883

23 351 200

21 168 001

21 168 001

669 329
187 078

r 326 792

2 183 r99
2 t83 199

2 009

31 000

t6 s7l 065
2 994 227

t9 s96 292

l7 453 989
17 453 989

s82379

| 559 92s
2 r42 304
2 142 304

J

6

2

7

-1

Trond Helleland
styremedl em/innpi s ker

Elisabeth

Per-Kristian Foss

medlem presidentskapet

23351200 19 596292

B Lødemel

styremedlem

yt





Høyres stortingsgruppes regnskapsrapport til presidentskapgt

Note I - Regnskapsprinsipper

,{.rsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til
stortingsgrupper og uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk

for ideelle organisasj oner.

Tilskudd fra stortinget er inntektsført i den perioden tilskuddet er ment å dekke.

Finansielle investeringer måles til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdvirkelig verdi'

Kostnadene er periodisert i henhold til når aktiviteten er utført. Regnskapsprinsippet er fulgt, det vil si

at det er kostnader i motsetning til utgifter som er regnskapsført.

Anskaffelseskost for eiendeler er for vanlige anskaffelser målt til verdien av vederlaget på

anskaffel sestidspunktet.

Beløpsgrensen for balanseføring av anskaffelser er satt til kr l5 000 for enkelte eiendeler inkl moms.

Varige driftsmidler avsk¡ives lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskivning skal gjennomføres

når netto salgsverdi er lavere enn balanseført verdi og dette ikke sþldes forbigående forhold'

Stortingsgruppene kan melde inn sine ansaffe i Statens Pensjonskasse. Ärets pensjonskostnad er

kostnadsført betalt premie.

Ansatte i stortingsgruppen har muligheten til å velge mellom â være med i Statens Pensjonskasse eller

Høyres Pensjonskasse, Begge ordningene er ytelsesbasert.

Dersom det er opprettet egenkapital med selvpålagte restriksjoner skal partigruppen beskrive ordningen

herunder hvordan den styres (se note 6, Egenkapital).

Note 2 - Bankinnskudd

Skattetrekk blir betalt gierurom partiet Hø¡e, det er således ingen egen skattetrekkskonto i regnskapet

for stortingsgruppen.

Note 3 - Lønn, godtgiørelser, lån til ansatte mv

Lønnskostnader

Lørninger
Godtgiørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift
Mottatte trygderefu sj oner

Andre ytelser

Sum 11 755 079 19 s74 046

2010

t4 374 502

2009

15 610 069

1 6s296s
2 172 502

-504 644

59 753

1 703 518

2 638 801

-442 580

64 238

Gj ennomsnittlig antal I ansatte 26 3l

v4





Høyres stortings gruppes regnskapsrapport til presidentskapet

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Stortingsgruppen har i 2010 hatt kostnader knyttet til gjennomføring av tiltak beskevet i tabellen under:

Tilskudd fra Stofinget

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling
2010 2009 2008

25 199 404 20 627 121 18240 409

Representanter reiser utenlands +

Representanter reiser irurenlands*

Reiser andre+*

Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak

Møter
Andre anangementer

Representasjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulenttjenester* * *

Kontorrekvisita
Kontormaskiner og inventar

Kontingenter****
Gaver

Porto

Telekostnader

Abonnementer

Kostnader ikke spesifisert

Sum And re driftskostnader
Note er oppsatt i henhold til gammel kontoplan for 2007.

2007

l7 475 623

202395248 989

96 s95

374 844
679 017

351 708

348 942

337 982

| 36s 278
49 831
49 021

122365

578 98;
56 678

63 453

366 996

209 8l I
531 680

| 041 714

20t 731

294 989

424 503

2 312 79s
237 530

s0 654

22t8
75 047

s30 553

69 237

784

s06 76t
132 678
6s5 979

696 328

323 432

380 307

377 255

2 351 261

3t2265
97 472

9l I l3
r76

493 351

69 005

| 715

1 179 768

640 415

389 930

433 43s

I 140 071

34 378

175 6t7

75 840

894 292

64 823

2 497

4723 691 63s0242 6 489 098 s233 461

Sum andre driftskostnader inneholder også de 2 siste postene under personal i tidligere Stortingsrapport.

*Gammel kontoplan inneholder ikke noe fordeling mellom reiser utenlands og innenlands for

storingsrepresentantene.
* *inkluderer også reiser sekretariatet.
**EUÆØS reiser for 2007 gjelder både ansatte og stortingsrepresentanter i henhold til tidligere kontoplan.

**+Konsulenttjençster inneholddîbåde kjøp aV tjenester egen organisasjon og kjøp av tjenester andre.

1.¡r.*l.Kontingenter er inne i kurs/seminar/kompetanseh.tiltak (kto i tidligere kontoplan het personal),

Note 5 - Anleggsmidler
Ingen driftsmidler er aktivet.

314





Aktiva fordeling
Aksjer og aksjefond

Rentefond

Obligasjoner
Hedge fbnd

Eiendom
Sum Markedsverdi

Note 7 - Egenkapital (EK)

Eeenkapital l.l 2010





Partiet foretar lønnsbehandlingen for stortingsgruppen. Pâ grunn av den eksteme behandlingen av lønn

har gruppen ikke avsetninger for skattetrekk og og arbeidsgiveravgift i sin balanse da bare periodens

faktiske ksstnader er bokført i regrrskapet. Det er avsatt for påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger.

Gruppen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gruppens pensjonsordninger tilfiedsstiller laavene i denne lov.

Ytelser til enkeltrepresentanter og selveteriølsleder (ønn / godtgjørelser / naturalytelser)

Beløp Ytelsens art
Lars Øy (seketeriatsleder) 742 490 lønn og fri telefon

Erna Solberg 376992 lørn
Jan Tore Sanner 208 630 lønn

Revísor

Honorar for lovpålagt revisjon

Honorar for andre attestasj onstj eRester

Honorar for skatterådgivning

Honorar for andre tjenester utçnfor revisjon

Sum honorar til revisor

Beløp Omfang
183 692 ca 0,3 årsverk

500 000 etter avtale med

Høyres Hovedorganisasjon





Virksomhetens art og lokalisering
Virksomhetsområdet til Høyres Stortingsgruppe er bistand til de stortingsrepresentantene som er valgt
til nasjonalforsamlingen fra Høyres lister. Bistanden består av praktisk tilrettelegging,
saksforberedelse og utadvendt presentasjon av Høyres politikk. Høyres stortingsgruppe er lokalisert i
Stortinget.

Fortsatt drift
Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegiørelse for årsregnskapet
Høyres Stortingsgruppes inntekter er kun påvirket av størrelsen på godtgjørelsen fra Stortinget og

eventuelle rente/fondsinntekter. Hovedtyngden av godtgjørelsen fra Stortinget er basert på antall
stortingsrepresentanter og er følgelig forutsigbar innenfor hver stortingsvalgperiode. Godtgjørelsen

reguleres årlig med utgangspunkt i inntektsoppgjøret. Stortingsgruppens kostnader er kun knyttet til
antall ansatte og aktivitetsnivået i gruppen.

Stortingsgruppens samlede inntekter var i 2010 25,2 mill. i stortingstilskudd, samt avkastning fond på

0,9 mill. Samlede kostnader var pâ22,5 mill. Ä¡ets resultat er av den grunn et overskudd på 3,7 mill.
Kostnadene er således noe under budsjettert.

Egenkapitalen ved utgangen av året var i overkant av 2l mill.

ArbeidsmÍljø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Vivar i snitt 26 ansatte i 2010.I denne perioden var sykefravætet203

dager. Langtidsfraværet utgjorde I l0 dager, og kortidsfraværet var på 93 dager. Det har ikke blitt
rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er i dag 14 menn og 16 kvinner. Det er

likestilling mellom kjønnene i virksomheten.

Ytre miljø
Virksomheten medfører ikke forurensning eller utslipp av betydning som kan være til skade for det

ytre miljø.

Stortinget, 15. mars 201I

olberg

Elisabeth
styremed lem/innpisker styremed

an

R#ñ.
medlem presidentskapet
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TitÄr¡møtet i
Hqy r es Storti n gs g ru ppe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert år'sregnskapet for Høyres Stortingsgruppe, $om består av bql¿¡5s pst
31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr; 3 714 013 for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapSprinsipper og
andre noteopptysninger.

Sfyret ag, sekretaríatsleders ensvor for årsregnskopet

Styret og sgkretariatsleder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for
stik intern kontrqll som styrgt og sekretariatsleder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinforma¡jon, verken som
følge av misligheter e[[er feit.

Revísors oppgaYer og plíkter

Vår oBpgave er å gi uttrykk for en rnening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [or¡r, forskrift og god revigjonsskikk i
Ngrge, herunde-r lnternatiqnaI Standards on Auditing. RevisjonsStandardene krever at vi
etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesentlig feitinform4sjon.

En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene 9g
applysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjgnn, herunder
vurderingèn av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesentlig feitinformasjo¡, enten det
skyldes mistigheter elter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tit den intcrne
kontrotlen som er retevant for stortingsgruppens utarbeidelse av et årsregnskap som gir qt
rettvisendg bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
stot'tingsgruppens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnsk¿psprinsippEne er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen
er rimetige, samt en vurdering av den samtede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig som grunntag
for vår konklusjon.

Konklusjan

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med tov og forskrifter og gir et rettvisende
bitde av den finansiette stittingen tit Høyres Stortingsgruppe per 31. desember 2010 og av
resultater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge.

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDO lnternationat Limited, et engetsk setskap med begrenseL ansvar, og er en det av det internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengiqe setskaper i de enkette land Foretaksregisteret: NO 993 ó0ó 650 MVA.





BDO

Uttalelse om øvrige forhold

Konklu sj on om å r sbe retni n ge n

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om regìstrerìng og dokumentasjon

Basgrt på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har
funnet nødvendig i henhotd tiI internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
.Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon elter begrenset revisjon av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfytt sin ptikt til å sørge for ordenttig og oversikttig
registrering og dokumentasjon av stortingsgruppens regnskapsopptysninger i samsvar med lov
og god bokføringsskikk i Norge.

Osto, 19. mars 201 1

BDO AS

Kjelt Storeide
statsautorisert revisor
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Kristelig Folkepartis
stortingsgruppe
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Resultatregnskap

4

Driftskostnader
Lønnskostnader 3 9 873336 11 001 419

Avskrivninger
Andre driftskostnader 3,4 I 668 519 2 041726
SumDiíftsh?stnøder 11541 855 13 043 145

1





Note 2 010 2 009

Omløpsmidler
Fordringer (10 590) l0 812
Beholdninger I 3 334 598 3 245 540
Kortsikti ge plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 6 004 706 6 267 387
Sum orylopsmìdler I 328 713 I 523 739

Sum Eiendeler 9328713 9523739

Egenkapital
Egenkapital med selvpåIagte restiksjoner
Annen egenkapital
Sum esenhspìlal 5

7 32s 764
7 325 764

7 358 696
7 3s8 696

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgield
Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsíktìg gield

3t2358
833 432
857 Lsg

2 002 949

334324
8s6 800
973 919

2 165 043

Sum gield 2 002 949 2 16s 043

lSum cield oq esenkapital 9 328713 9 523739

Underskrifter:

(æ
Sted/dato;

u'\tVl

Regnskapsrapport 201 0 (2) !t





Mrl fmslorl¡n8rgrllpÐes ¡digÊ regnskopsr¡pÞort l¡l Presidentshqp€t

Note I - Regnskapsprlnslpper

Arcregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og

uâvheflgige rgpreseritanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Tilskudd fra stortinget cr inntektsført i den periodên lilskuddet er ment å dekke,

Finansielle investeringer måles til virkelig verdi.

Kostnadehe er periodisert i henhold til når aktiv¡teten er utført. Regnskapsprinsippel er fulgt, det vil si

dt det 9r kostnader i motsetning til utgifter som er regnskapsført.

Anskaffelseskost lor eiendeler er for vanlige anskaffelser målt til verdien av vederlagot på anskaffelsestidspunktet.

Beløpsgrenson for balanseføring av anskaffelser er satt til kr I 5 000 for enkelte eiendeler inkl moms. Varige

drìflsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning skal giennomføres når netto

salgsverdi er tavere enn balanseføn verdi og dette ìkke skyldes forbigående forhold.

Fondsinvestering er bokført til markedsverdi.



{j,



À'l0l for slorl¡ngsgruppetrcs ilrligc tc8ilskoPsr0pporl l¡l PresidenlskÂncl

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår også bundne bankinnskudd på skatte¡rekkskonto med kr 396 508,97 pr 3 I . I 2

Note 3 - Lønn, godtgiørelser, lån t¡l ânsatle mv

Lønnskoslnader

Lønninger
Godtgjørelser
Pensjoner

Folketrygdavgift
M ottatte try gdere fusj oner

Andre ytelser

Sum

Revisor

Honorar for lovpålagt revisjon

Honorar lor andre attestasjonstjenester

Honorar for skatterådgivni n g

Honorar for andre tjenester utenfor revisjon

Su¡n honorar til revisor

Kjøp at tjenester fra parliorganisqsjon,

Kjøp av lønns- og regnskapstjenester

Kjøp av i nternetts idetjenester

Tilskudd fra Stortinget
Kontingenter
Andre tilskudd

Representarlter reiser utenl ands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre

Kurs/sern inar/kornpetansehey i ngsti ltak
Møter
Andre arrangementer

Representasjon

Velferdsu tgifter
V ikarer
KonsulenttJenester

Kon torrekvisita
Kontormaskiner og inventar
Gaver

Porto

Telekostnader

Abonnemenler
Kostnader ikke spesiñsert

Sum Andre driftskostnndcr

2010

7 890 909

856 s6l
| 223 057

( r 03 3ss)
6 158

9 873 336

l3 550
U

0

9 825

23 315

Beløp

I 80 000

329 4'13

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling
2010 2009 2008

Beskrevet i vedlegg 11 238684 ll 433 636 l0 718 700
:- 

:: --- 
fi 62a 47 000 44 000

2009

9 009 461

916 078

| 378 993

(320 3se)
t7 247

I l 001 419

Gjennomsninlig antall ansatte (fordelt pâ I 8,54 årsverk) 21 20

Ytelser til enkeltt'epresenlanler og sekrelarialsleder (lønn / godl8iørelser / naturalytelser)
Beløp Ytelsens art

Dagfinn Høybråten - Parlamentarisk leder kr 120 000,- Godtåjørelse

Kari Husøy - Sekretariatsleder kr 691 I 19,- Lønn/naturalyt6lser/forsikring/el.komm

Det loreligger ingen forpliktelser til å gi gruppeleder eller leder av gruppestyret særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet.

Omfang
0,4 årsverk

0,7 årsverk

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektspostet 
.,

Stortingsgruppen har i 20 I 0 hatt kostnader knyttet til giennomlbringav tiltak beskrevet i tabellen under:

4 872
831

t92 476

319 992
21 96s
lll 601

6 035

I 8l 939

s32 848

9 93t

lgt 621

24 451

25 603

86 209
332 950
153 376

33 640

278 836

t6 220
213 t84

529 575

26 743

259 832
30 639

4 693

t07 393

lts034
tgt 203
I 13 640

26772
201 315

2007

l0 198 964

46 000

30 02t
to4 722

22t 991

tt4 021

36 490

227 955

390 000

47 203

ó8 798

200 006

20 8s3

r7 589

246 399 263 4'10

42346 7s 830 92996

42'7 87s
20 362

20"ì 822
l8 812

4 357

Regnskapsrapport 20 I 0 (2)

I 668 519 2041 726 | 714039 1 743 ll9

2/3





Mol for slordngsgruppencs Àrlige ngnrhapsrtpport lil Prsidenlsk¡¡el

Note 5 - Egenkap¡tal (EK)

Sum EKFri EK
7

Regnskapsraltport 20 I 0 (2)





ffiæ# l-,rl: 
'1.ì 

1 I 91 00
i':r¡r: ?.J I l 91 0'i
v¡vtv¿ t)do,n¡

Ðiri) Äs
l¡urihed¿rnrveien 45
PÕstilúks 1j'iú/L Vik l
tl2? Oill

Tit Arsmøtet i
KrÌstetig Folkepartis Stortingsgruppe

REVISORS BERETNING

Uttalalse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Kristetig Fotkepartis Stortingsgruppe, som består av balaflse Per
31. desember 2010, iesul.iatregnskap som viser et underskudd på kr 32 931 for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopptysni nger.

Styret og sekretoriatsleders onsvor for ðrsregnskopet

Styret og sekretarìatsleder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gìr et rettvisende
bitde i samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for s[ìk intern kontrolt
som styret og sekretarÌatsteder fjnner nødvendìg for å mutìggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av mistigheter etter feit.

Revisors oppglver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon, Vi

har gjennomført revìsjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk ì Norge, herunder
lnterrìationäl Standards on Audìting. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

plantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
innehotder vesentlig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handtinger for å ìnnhente revisjonsbevis for betøpene og

opplysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feitinformasjon, enten det
skytdes misl,igheter etter feit. Ved en stik risikovurderìng tar revi:or hensyn tit den interne kontrotten
som er relevant for stortingsgruppens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde.
Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessÍge etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stortingsgruppens interne kontrolt. En revisjon
omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprjnsippene er hensjktsmessige og om
regnskapsestìmatene utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede
presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tjtstrekketig og hensiktsmessìg som grunntag lor vàr
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår menìng er årsregnskapet avgjtt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde
av den finansielle stittingen tit Kristetìg Folkepartis Stortìngsgruppe per 31. desember 20I0 og av

resultater for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens

regler og god regnskapsskikk i Norge.

i,¡ rr,/ì':ifi lili(¡ :¡ir l)r\i:t' i!, !r¡rL:lìr,rlgrtlr :clsL¡¡l¡ i .lu alll,.L'ltr li,iltl íúrÈt¿l'i\roqi!tereti t'J'J <r9i 6Ù6 ó5Ll Àr,VÀ
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Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Swn Driftsìnntekter

Driftskostnader
I,ønnskostnader

Avskrivninger
Andre driftskostnader

740s56 -964643

791086 -897535



Balanse

Note 2010 2009

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler 5

Varige driftsmidler 5 25827 46523

Finansielle anleggsmidler 5

Sum anlesesmìdler 25827 46523

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2

310402

20208
2465272
2795882

456892

20t3116
2470008Sum

Sum Eiendeler

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksj oner

Annen egenkapital 6

2821709

1443620
t443620

2516531

652532
652532Sum

Gjeld
Langsilaig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Aruren langsiktig gj eld
Sum sield 00

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentli ge avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsíktìs sield

1

r68222
s59322
65054s

1s78089

1975t1
804066

862422

1863999

Sum sield 1378089 1863999

Sum eld

Underskrifter:

Sted/dato: Oslo, 10. mai20l7

Vul',^
gruppestyret

282t709 2s16531

Rapport om bruk av gruppetilskudd til Presidentskapet 2010 UI
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Noter

Note 2 - Bankinnskudd

I posten imgår også budne ba¡kimskudd pâ skattetrekkskonto med kr 265 528 pt 31 12

2009
'7470659

I 15457

82t182
n86957
-45 1535

215664

8364379 9358384

Gjemomsnittl ig mtall ansatte l3

ytelser t¡l enkellreprcsentanler og sekrelar¡alsleder (lonn / godtg¡ørelser / nøturølytelser)

Tittel BeløP Ytelsens ârt

Vmja Stenslie Krakk Sekretariatsleder 599506

Vmja Stenslie Krakk Sek¡etariatsleder 2719

Vmja Stenslie Kralk Sek¡etariatsleder 3'191 g

Vmja Stenslie Krakk Sek¡etariatsleder 7350

TrygveMagnusSlagsvoldVedum Parlamentuiskleder 99996 Honorar

Låneordninger ti I snsatte og sluttuederlags/orpli ktelse r beskrives her:

r ngen

Det foreligger ingen forpliktelser til å gi gruppeleder eller leder av gmppestyret særskilt vederlag ved opphør eller endring av venet

Note 3 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte mv

Lønnskoslnqder

Løminger
Godtgjørelser

Pensjoner
Folketrygdavgift

Mottatte trygderefu sjoner

Andre ytelser

Sm

Rev ¡sor

Honorar for lovpålagt revisjon

Honorar for ædre attestasjonstjenester

Honorar for skatterådgining
Honorr for mdre tjenester utenfor Ievisjon

Sum honora til revisor

Kj øp ar lj enes ler fra parl i o rgqn ¡ s asj on :

Kjøp av [øms- og regnskapsÙenester

Kjøp av intemettsidetjenester

2010

6698529

99996

776355
1003786

-421852
20'1565

l8

Note 4 - Vesentlige kostDads- og inntektsposter

Stortingsgruppen hr i 2010 ikÏe hatt spesielle tiltak ut over o¡dinær d¡ift

Videre hu gmppen mottan tilskudd fra Stortinget med kr. 9 882 892'-

Stortingsgruppen hæ i 2010 hatt kostnader kn¡rttet til giemomføring av tiltak beskrevet i tabellen under:

Tiltalsbeskrivelse Intrtekts-og kostnadsutvikling

t937s

19375

Beløp

100000

1 86000

2009 2008

94663'16 88'144s2

Omfang
2 mnd verk
3 mnd vcrk I d¡ift/inv-

2007

8563761
2010

9882892Ti ¡skudd fra Stortinget

Representanter reisçr utenl mds

Representanter rciser imenlmds
Reiscr andrs

Kwlseminar/Ïompetansehevingstiltsk
Møter
Andre uilgementer
Repre sentasj on

Velferdsutgifter
Vikuet
Konsulenttjenester

Konlonekvisita
Kontomaskiner og inventu

KontiDgenter

Gaver

Porto
Telekostnader

Abomementer
Kostnader ikks spesifi sert

Sum Andre driftskostnader

r - kostnadene for reprÊsentanter er inkludert i poste! "Reiser adre" for 2006

2109t
43308

5468

30306

5653

24653

22475

36t84
29698

I 7888

5102

142298

72598
93043

8't l7
9'l5l

146793

t07491
t8'7373

20762

0

129860

105021

155437

0

51555

20'1765

1483'15

16958 49226 '10733

321023
30000

45578 36001 32534

21243

8023

t6941

74272

331625 5 10600

35000

298625

34450

26468
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BDO
Ter: 2].1 191 00
Far 2,ì I I 91 01
rvlr,w. bcio.no

800 Äs
Munkedàrnsvelen 45
Fostt¡oks 1704 Vika
0121 Osto

Tit Årsmøtet i
Senterpartiets Stortingsgruppe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Senterpartiets Stortingsgruppe, som består av balanse per

31. desember 2010, iesultatregnskap som viser et overskudd pâkr 791 086 for regnskaPsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre

noteopplysninger.

Styret og sekretariatsleders ansvar for ãrsregnskdpet

Styret og sekretariatsteder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
U¡i¿e i sãmsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll
som styret og sekretariãtsteder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap

som ikke innãhotder vesenttig feìtinformasjon, verken som følge av misligheter etter feit'

Revísors oppgaYer og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskìkk i Norge,.herunder
lnteiñational Standards on Auditing. Revlsjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

inneholder vesentlig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisionsbevis for beløpene og

opptysníngene i årsregnskapet. De vâlgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
r.LiAãringãn av risikoene for at årsregnskapet ìnneholder vesenttig feitinformasjon, enten det
skytdes rñistighetet elter feit. Ved en stik risikovurdering t_ar revisor hensyn til den interne kontrotlen

rom er retevãnt for stortingsgruppens utarbeidetse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde'
Formåtet er å utforme revi¡ónshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke

for å gi uttrykk for en meniñg om effektiviteten av stortingsgruppens interne kontrotl. En revisjon

omfaiter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapseitimatene utarbeidet av tedelsen er rimetige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekkelig og hensiktsmessig som grunntag for vår

konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde

av den finansietle stittingen til Senterpartiets Stortingsgruppe Per 31 . desember 2010 og av

resuttater for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens

regter og god regnskapsskikk i Norge.

ßDù Ä5- et tìûrsk ôl,.st.jselsì<ap, ef deltäker i BDo lnteÌrìatlonâl Limited. et engelsh Setskap med begrence( ànsvôr, oq er en ciel av d('l internðsjonale

Ircih,ùrkL-t tDO, solit'besÌir av uavhetrgiqe stiskdper i fle enkette tand. Foretaksregisteret: NO 991 60ó 650 ÀlVA'



Uttalclse om rryr., ge forhold

Konklasjon orn reglslreñng og dolumentasJon

Kielt Storeide
sta tsâu.torisert revi¡Or



BDO
Tet: 23 1 1 91 00
Fax: 23 11 91 01

www.bdo.no

BDO A5
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Osto

Tit Årsmøtet i
Senterpartiets StortingsgrupPe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Senterpartiets Stortingsgruppe, som består av batanse per
31. desember2O10, resultatregnskapsomviseretoverskudd pâkr79108óforregnskapsåret
avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger,

Styret og sekretaríatsleders ansvar for örsregnskopet

Styret og sekretariatsteder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontrotl
som styret og sekretariatsteder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap
som ikke innehotder vesentlig feitinformasjon, verken som føtge av mistigheter etler feit.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi

har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi ettertever etiske krav og
plantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
innehotder vesent[ig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og

opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesentlig feitinformasjon, enten det
skytdes misl,igheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tiI den interne kontrol[en
som er relevant for stortingsgruppens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde.
Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stortingsgruppens interne kontrott. En revisjon
omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede
presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde
av den finansiette stittingen tiI Senterpartiets Stortingsgruppe per 31. desember 2010 og av

resuttater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens

regler og god regnskapsskikk i Norge.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er dettaker i BDO lnternationat Limited, et engetsk setskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale

nettverket BDO, som består av uavhengìge selskaper i de enkette [and. Foretaksregisteret: NO 993 606 ó50 MVA.





Uttatelse om øwige forhold

Konklusjan om registrering og dokumentasjon

-"
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har funnet
nødvendig i henhotd tiI internasjonat standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 30O0
.Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etler begrenset revisjon av historisk finansiell
informasJ-on,, menervi at tedetsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av stortingsgruppens regnskapsopptysninger i samsvar med tov og god

bokføringsskikk i Norge.









Regnskapsrapport til Stortingets presidentskap



Sosialistisk Venstrenartis Stortinsssrunne

Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget

Medlemsinntekfer
Andre inntekter
Swm Drdtsínntehter

lDriftsresultat



Sosialistist< Vens

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum ønlegqsmidler

Note 2010 2009

0

0

0

0

0

0

0

0

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler
2)

10 750
0

0

8 60s 214
I 615 964

0

0

0

8 473 891

I 473 891

Sum Eiendeler 8 615 964 I 473 891

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksj oner

Annen egenkapital

Sum egenkapítal
5) 6 486 986

6 486 986
5 764 920
s 764 920

Gjeld
Langsiktig gield
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld 00

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gield

2t3 821

710 466

1 204 691

2 128 978

306 106

8r2284
I 590 581

2 708 971

Sum gjekl 2 128 978 2 708 971

Sum eld 8 615 964 I 473891

E l ?e 1,1Sted,

Bård

Parlamentarisk

Thor Egil Braaclland

Sekretariatsleder

R20 1 0 Stortingets Presidentskap 316



Sosialistisk Venstrepa rtis Stortingsgruppe

Noter 2010

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til stortings-
grupper og uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.

Tilskudd fra Stortinget er inntektsføn i den perioden tilskuddet er ment å dekke.

Finansielle investeringer måles til virkelig verdi

Kostnadene er periodisert i henhold til når aktiviteten er utført. Regnskapsprinsippet er fulgt, det vil si at
det er kostnader i motsetning til utgifter som er regnskapsført.

Anskaffelseskost for eiendeler er for vanlige anskaffelser målt til verdien av vederlaget på
an skaffel s e stidspunktet.

Beløpsgrensen for balanseføring av anskaffelser er satt til kr I5 000 for enkelte eiendeler inkl moms.
Varige driftsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning skal gjennomføres når
netto salgsverdi er lavere enn balanseføft verdi og dette ikke skyldes forbigående forhold.

SVs Stortingsgrlrppene har meldt inn sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Å.rets pensjonskostnad er
kostnadsført betalt premie.

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår også bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto med kr 326 336 pr 31.I2

Note 3 -Lønn, godtgiørelser,lån til ansatte mv
Lønnskostnader 2010
Lønninger 6120 541

Godtgjørelser 315 653

Pensjoner 807 843

Folketrygdavgift 1 103 412

Mottatte trygderefusjoner -618 343

Andre ytelser 101 353

Sum I 490 s19 tl 259 180

Gj ennomsnittli g antall ansatte 14 79,7

Ytelser til enkeltrepresentanter og sekretariatsleder (lønn / godtgiørelser / naturalytelser)
Beløp Ytelsens art

Thor Egil Braadland 581 748 Lønn, mobil, bredbånd, avis, forsìkringer

2009

9 038 293

893 400

1 391 634

-211 005

201 458

B
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Sosia listisk Venstrepa rtis Stortingsgruppe

L ån e or dnin ger t il ans at t e o g s luttv e d er I agsforp I ikt e I s e r :

De ansatte har lån på til sammenkr 44 000. Alle lånene er rentefrie og avdras

over ett år. Det foreligger ikke sikkerhet for lånene.

Det foreligger ingen forpliktelser til å gi gruppeleder eller leder av gruppestyret

særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet.

Revisor

Honorar for lovpålagt revisjon

Honorar flor andre attestasj onstj enester

Honorar for skatterådgivn in g

Honorar for andre tjenester utenfor revisjon

Sum honorartil revisor

l0 500

0

0

0

Kjøp av tjenester fra partiorganisasjon,
Kjøp av lønns- og regnskapstjenetser

Kjøp av i nternetts idetj enester

Beløp
50 000

0

10 s00

Omfang
1,5 mnd verk

0 mnd verk

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter
Stortingsgruppa har mottatt tillskudd fra Stortinget med kr 9 882 892

Stortingsgruppa har i 2010 hatt kostnader knyttet til gjennomføring av tiltak beskrevet i tabellen under:

Tilskudd fra Stortinget

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling
2010 2009 2008

9882892 12140 848 11 381 688

2007

10 829 392

Representanter reiser utenlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre

Kurs/sem inar/kompetan sehevingsti ltak

Møter
Andre arrangementer

Representasjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulenttj enester

Kontorrekvisita
Kontormaskiner og inventar

Kontingenter
Gaver
Pofto

Telekostnader
Abonnementer

Kostnader ikke spesifi sert

Sum Andre driftskostnader

32 542

I 138

90 900

215 533

69 325

53 988

19 800

39 573

2s1 099

61 424

6 320

7 485

162 464

281 913

93 714

48 020

1 052
298 610

325 199

91 550

46200 16294 68 281 16 105

14'/ 200
12 330
15 666

35 406

44 9s6

69 s00
'75

13 238

32119
69 038

l0
I 88 s58

121 241

11 673

10 101

32 459

s8 806

91 026

12 196

16116
21 830

34 031

160 840 185 031

1 624

54 019

812 031 941 840 1 3 I I 609 1 063 194

0 66 524

118 333

3 590

38 634

R20 I 0 Stortingets Presidentskap st6





Tet:
Fax:
www.bdo.no

Ti[ årsmøte i
Sosialistisk Venstrepartis Stortingsgruppe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Sosiatistisk Venstrepartis Stortingsgruppe, som består av
balanse per 31 . desember 201 0, resuttatregnskap som viser et overskudd på kr 722 066,00, for
regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og sekretariatsleders ansvar for årsregnskapet

Styret og sekretariatsteder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for
stik intern kontroll som styret og sekretariatsteder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesenttig feilinformasjon, verken som
fø[ge av mistigheter etter feil.

Revlsors eppgaver og plíkter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revlsjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder lnternationaI Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
ettertever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesenttig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
gpplysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenttig feilinformasjon, enten det
skyldes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tiI den interne
kontrollen som er relevant for stortingsgruppens utarbeidetse av et årsregnskap som gir et
rettyisende bitde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
$tortingsgruppens interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen
er rimetige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag
for vår konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med tov og forskrifter og gir et rettvisende
bitde av den finansiette stiltingen tit Sosialistisk Venstrepartis Stortingsgruppe per 31.
desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regter om god regnskapsskikk i Norge.

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lnternationat Limited, et engetsk setskap med begrenset ansvar, og er en del av de[ internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengige setskaper i de enkelte tand. Foretaksregisteret: NO 993 60ó 650 MVA.

BDO 23 11 91 00
23 11 91 01

BDO AS
Munkedamsveien 45
Pos[boks 1704 Yika
0'12'l Oslo



BDO

Uttatelse om øvrige forhold

Konklusjon om regìstrering og dokumentasion

Basert på vår revisjpn av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolthandtinger vi har
funnçt nødvendig i henhold tiI internasjonal standard for attestasjonsoppdrqg (|SA-E-) 3Q00

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter begrenset revisjon av histqrisk finanSiçlt
informasjono, rìBßêr vi at tedetsen har oppfytt sin ptikt til å sørge for ordentlig og oversiktllg
r.egistrering og dokumentasjon av stortingsgruppens regnskapsopptysninger i samsvar med tov

eg god bokføringsskikk i Norge.

Qslo, 23. februar 2011

BDO A5

Kjett Storeide
statsautorisert revisor

BDO 45, a NoMegian timited tiabitity company, is a member of BDO lnternationat Limited, a UK company timited by guarantee, and forms pârt of the

internationat BDO network of independent member firms. The Register of Business Enterprises: NO 993 606 650 MVA.
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Stortinget

Stortingets presidenskap

Revisjon av årsregnskapet for Venstres stortingsgruppe

Vedlagt oversendes revisjonsberetning og regnskapsrapport med noter for
regnskapsåret 2010.

Med hilsen
STORTINGSSEKRETARIAT

. Kinnebefg

Vår dato: 05.05.2011
Vår ref.:

Deres dato
Deres ref.:

Stortinget, 0026 Oslo
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Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

-213s82 -262028

4 1

J
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Venstres stortingsgruppes re gnskapsrapport til Presidentskapet

Note

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksj oner

Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gield
Avsetning for forpliktel ser

Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgift er

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gÌeld
Sum gield

Sum gjeld og egenkapital

Oslo, den 74. aprrl20ll

6347t13 7875288

,ws

2010

I s846

6337267
6347tt3

ss8501 7

5585017

99201

30t474
36t4rs
762096

762096

2009

63132

7812156
7815288

5627957
s627957

22s684
620440

t40t20l
2247331

2247331

00

2

6

0 0

S Parlamentarisk leder

lll









Venstres stortingsmrpDes regnskaps¡apport til Presidentskapet

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngär også bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto medkr 165721 pr 31.12

Note 3 - Lønn, godtgiørclser, lån til ansatte mv
Lønnsl<ostnader
Løminger
Godtgjørelser
Pensjoner
Folketrygdavgift
Mottatte trygderefusj oner
Andre ytelser
Sum

Tilskudd fra Stortinget Beskevet i vedlegg

Gj ennomsnittli g antall ansatte

Itelser til enkelnepresentqnter og sekretariatsleder (ønn / godtgjørelser / naluralylelser)
Beløp

Ingvild Boe Hornbwg (sekretariatsleder) 603047
Trine Skei Grande (Parlamentarisk leder) 139890
Borghild Tenden (Parlamentarisk nestleder) 67115

Låneordninger til ansatte og slt¿ttvederlagsforpliktelser beskrives her:
Det eksisterer ingen låneordning i pafigruppen.

Det foreligger ingen forpliktelser til å gi gruppeleder eller leder av gruppestyret særsklt vederlag ved
opphør eller endring av vervet "

Revisor
Honorar for lovpålagt revisjon
Honorar for andre attestasjonstjenester
Honorar for skatterådgivning
Honorar for andre tjenester utenfor revisjon
Sum honorar til revisor

Kjøp av tjenester f'a partiorganisasjon;
Kjøp av lønns- og regnskapstjenetser
Kjøp av intemettsidetjenester

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Stortingsgruppen har i 2010 hatt kostnader knyttet til gjennomførirg av tiltak beslsevet i tabellen uder:

Tiltaksbeskrivelse

-631097 401804
4156854 92nSU

l5

Ytelsens art
Lønn, gr.livsforsilc.premie, avis og elektronisk komm
Godtglørelse parlamentarisk leder
Godtgjørelse parlamentarisk nestleder

2012s

(Netto)
(AGA)

Inntekts- og kostnadsutvikling
2010 2009 2008 2007
4627 484 10519111 10091897 9648104

2009
6844t27
212674
659476

1 1 04800
0

Omfang
2 mndverk
Kostnadsdeling (15 %) web- og
e-postserver - ekstem tjeneste

s0 618
12s 061
205 020
173 427
86 829

189 329
0

0
0

236 169
74 718
36313

0

l1 377
18 593

208 511

I 10 487
6s3

2010
3800500

12996s
259719
59?767

0

I

1627s
0
0

38s0

Representanter reiser utenlands
Representanter reiser i¡¡enlands
Reiser andre
Kurs/sem inar/kompetansehevingstr ltak
Møler
Andre arrangementer
Representasjon
Velferdsutgifter
Vika¡er
Konsulenttjenester
Kontorrekvisit¿
Kontormaskiner og inventar
Kontingenter
Gaver
Porto
Telekostnader
Abonnementer
Kostnader ikke spesifi sert
Sum Andre driftskostnader

10 461
22 044
37 8s1

34 426
722 s4s
91 304

0
0

0
60 12s

s 260
13 048

0

7 800

128
167 677
73 753
37 790

Beløp
40000
57125

52381
275 0s9
118 138
s8 112

156 ó15
333 035

0

0

0

133 875
49 3s9
60 539

0
25 477

21s
248 s45
106 133

775

83 997
110 710
226 172

154 809
138 853

238290
0

0

0

109 s63
117 049
46 s13

0

36 s46
161

224 817

9s 462
2 123

684212 I 558 258 1 585 065 I 533 105
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Venskes stortingsEupÞes ¡epnskaÞsrapport til Presidentskapet

Note 5 -Anleggsmldler
lngen driftsmidler er alfivet.

Note 6 - Egenkapital (EK)

iulnEKFIi EK
Esenkarrital 1-l 2010 5627957

0Tilfirrt ha tuets result¿t
42940

55E5017
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BDO Tel: 23 11 91 00
Fax.73 11 91 01

www.bdo.no

BDO AS
MLrnkedamsveien 45
Postboks 1704 Yika
0121 Osto

Tit Årsmøtet i
Venstres Stortingsgru ppe

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Venstres Stortingsgruppe, som består av balanse per 31. desember
201 0, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 42 940 for regnskapsåret avstuttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekretoriotsleders onsvar for årsregnskapet

Styret og sekretariatsleder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bitde i samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for stik intern kontrotl
som styret og sekretariatsleder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap
som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter etter feit.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi
har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
lnternationaI Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi ettertever etiske krav og
ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
innehotder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og
opptysningene i årsregnskapet. De valgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesenttig feitinformasjon, enten det
skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tiI den interne kontrotten
som er relevant for stortingsgruppens utarbeidetse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde.
Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stortingsgruppens interne kontrott. En revisjon
omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede
presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde
av den finansiette stittingen tiI Venstres Stortingsgruppe per 31. desember 2010 og av resuttater for
regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens regter og god
regnskapsskikk i Norge.

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDO lnternational Limrted, et engetsk selskap med beqrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretal(sreqisteret: No 993 ó0ó 650 MVA.





--
Uttãtêlse orn øwige forhold

Konklusjon om rqistrer¡ng og dokumentosjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
.Att€stasjonsoppdrag som ikke er revisjon etler begrenset revisjon av historisk finansietl
informasjon,>, merìer vi at ledetsen har oppf¡¡tt sin ptikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
rêgistrering og dokumentasjon av stortingsgruppens regnskapsopptysninger i samsvar med tov og god

bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 26. aprit 2011

BDO AS

Kjett Storeide
statsautorisert revisor




