EKSEMPELREGNSKAP
Mellomstort partiledd på kommunenivå

Årsregnskap
Partileddets navn
Partiledd på kommunenivå

20xx

Kommentarer til eksempelregnskap for et mellomstort partiledd.
Terskelverdier tilpasset partiledd på kommunenivå
Grunnlagsdata
• Begrenset økonomisk aktivitet
• Ingen fast ansatte, 4 styremedlemmer
• Fast styrehonorar og kompensasjon av reiseutgifter til styremedlemmer
• Kontingentsats 500 kroner
• 40 medlemmer ved begynnelsen av året og 45 på slutten, de 40 betalte full årskontingent, de 5
nye halv årskontingent
• Kontingentene skal betales til sentral partiorganisasjon som overfører kontingentene samlet til
partileddene
• Ett av de nye medlemmene betalt feilaktig direkte til partileddet på kommunenivå
• Eiendeler består av bankkonto og noe kontorutstyr
Oppsummering av partileddets økonomiske aktivitet i 20xx:
Resultatregnskap og inntektsforhold
• Støtte fra både stat (statlig grunn og stemmestøtte) og kommune, 24 900 kroner og 10 100
kroner
• Kontingentinntekter, overført fra sentral partiorganisasjon, til sammen 21 000 kroner
• Ett av de nye medlemmene betalte til partileddets egen konto, 250 kroner
• Noen private bidragsytere, i alt innbetalt fra privatpersoner 18 000 kroner, av dette én
innbetaling på 12 500 kroner fra Kåre Snill bosatt i «Vår kommune»
• Ett ikke-monetært bidrag – en brukt, større kopimaskin verdsatt til 11 000 kroner fra firma
Kjent&Kjær as
• Renteinntekt fra et bankinnskudd, 250 kroner
• Inntekter fra lotterier på medlemsmøter og årsmøtet, 7 000 kroner
• Mottatte overføringer fra andre partiledd, kontingentinntekter nevnt ovenfor uten det ene
beløpet betalt til partileddets konto direkte, samt kompensasjon av reiseutgifter med 4 250
kroner, dvs. i alt 25 250 kroner
Resultatregnskap og kostnadsforhold
• Varekostnader: Kopipapir 950 kroner (1, blekkpatroner 1 050 kroner (1, ny printer til 3 500 kroner
(1
, diverse valgmateriell 29 000 kroner (2. I alt 34 500 kroner
• Kostnader til anskaffelse av tjenester:

- Kompensere reisekostnader til styremedlemmer i alt 16 750 kroner (3, fast godtgjørelse av
styremedlemmer, 1 000 per person, dvs. 4 000 kroner (1. Til sammen 20 750 kroner

- Eget årsmøte, foredragsholder 3 000 kroner (3og catering 4 250 kroner (3, til sammen 7 250

•
•
•
1)
2)
3)
4)

kroner
- Valgkampbod 2 500 kroner og leasingbil i valgkamp 23 500 kroner, til sammen kr 26 000 (4
Tjenester i alt 54 000 kroner
Ingen avskrivninger
Finanskostnader: Ingen rentekostnader, men bankgebyrer 650 kroner (1
Ingen overføringer til andre partiledd
Anses som administrasjonskostnad
Anses som markedsføring i forbindelse med valgkamp
Anses som kostnad til partiaktiviteter
Anses som andre kostnader i forbindelse med valgkamp

Balanse
Følgende er i utgangspunktet relevant å vurdere når balansen pr 31.12.20xx skal settes opp:
• To bærbare pc-er, anskaffelseskost á 15 000 kroner, innkjøpt for 7 og for 5 år siden
• En gammel printer, 1 200 kroner innkjøp for 3 år siden, den nye til 3 500 kroner
• En brukt TV, mottatt som gave for 4 år siden den gang verdt 8 000 kroner
• Mottatt brukt kopimaskin i regnskapsåret, markedsverdi 11 000 kroner
• En kaffetrakter, kjøpt for 1,5 år siden 500 kroner
• Ett bankinnskudd på 50 000 kr pr. 1.1.20xx og 45 000 kroner pr 31.12.20xx
• Leverandørgjeld 950 kroner pr 31.12.20xx
• Garantier, ingen er gitt
Om føring av regnskapet
Etter at all offentlig støtte er trukket fra, overstiger samlede inntekter 12 000 kroner for regnskapsåret.
Partileddet har derfor full regnskapsplikt etter partiloven § 18 første ledd og annet ledd.
Inntekter: Alle inntekter må bokføres bortsett fra gaven i form av den brukte kopimaskinen. Den er et
ikke-monetært bidrag (bidrag i form av annet enn penger) med verdi lavere enn lovens terskelverdi på
12 000 kroner for når slike gaver må inntektsføres og rapporteres, jf partiloven § 19 femte ledd og §
20 første ledd.
Kostnader: Alle kostnader må føres, de skal føres på to måter, gruppert etter art og i tillegg etter
aktivitet. Fordelingen innen hver gruppe kan gjøres skjønnsmessig, men begge grupperingene skal ta
med samtlige kostnader. Gruppering etter aktivitet skal vises i note 3. Det er lagt inn et kontrollfelt i
malen, til høyre for note 3, for å sikre at sum etter aktivitet og etter art blir det samme.
Årets resultat er i hht. partilovens regnskapsbestemmelser det eneste som påvirker egenkapitalen
(identisk med formålskapital, som er lovens begrep). I eksempelet har det oppstått et underskudd som
reduserer egenkapitalen.
Balansen må alltid settes opp og viser eiendeler og gjeld ved inngangen og utgangen av året. Videre
skal egenkapitalen fremgå, i sum vil den alltid være lik sum samtlige eiendeler minus sum samtlige
gjeldsposter.
 Bankinnskuddet ved regnskapsårets start og slutt må føres på posten ”Kasse og bank” under
”Omløpsmidler”.
 Partileddet har ikke fysiske eiendeler som hver for seg kostet mer enn 30 000 kroner på
anskaffelsestidspunktet. Det har heller ikke investert i aksjer, obligasjoner osv. Verken føring av
fysiske eller finansielle anleggsmidler er derfor aktuelt.
 Egenkapital (formålskapital): I eksempelet har partileddet (årsmøtet) ikke satt av noe bestemt
beløp til bruk for bestemte formål (som f.eks. valgkamp). Med andre ord det er ingen
«restriksjoner» på bruk av egne midler. All egenkapital vises derfor som «Annen formålskapital» i
balansen.
Noter: Partileddet må gi nærmere opplysninger i noter om følgende:
 Navn og bostedskommune på giver med bidrag over 12 000 kr samt bidragets totale størrelse
(note 1)
 Spesifisering av kostnader etter aktivitet (note 3)
 Spesifisere alle fordringer og gjeldsposter, dvs. i eksempelet én fordring mot banken og et
gjeldsforhold overfor leverandør (note 5)
 Antall ansatte og medlemmer (note 7)
Skulle noen av forholdene som de øvrige notene omhandler, ha oppstått i regnskapsåret, må
opplysningene fremkomme i regnskapets noter selv om de forholdet ikke nødvendigvis må
rapporteres på det årlige rapporteringsskjemaet (RA-0604) til myndighetene (databehandler er
Statistisk sentralbyrå).
------

Partiledd på kommunenivå Partileddets navn
Årsregnskap etter art
20xx

Jf. note

Inntekter (anskaffede midler)
Offentlig støtte
Statlig grunn- og stemmestøtte
Kommunal/fylkeskommunal partistøtte
Annen offentlig støtte
Inntekter av egen virksomhet
Medlemskontingenter direkte innbetalt til partileddet
Inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende
Kapitalinntekter (uten urealiserte inntekter)
Inntekter fra forretningsvirksomhet
Andre inntekter fra egen virksomhet

2
2
2
2
2

2

3, 4, 6

Bidrag
Fra privatpersoner
Fra kommersielle foretak (bedrifter)
Fra organisasjoner i arbeidslivet
Fra andre org., foreninger og sammensl., inst., stiftelser og fond
Fra andre

35 000
24 900
10 100

7 500
250
7 000
250

18 000
18 000

Lovstridige bidrag, dvs. ulovlige bidrag som ikke er returnert
eller overført statskassen
Interne overføringer
Overføringer fra andre partiledd

25 250

Inntekter i alt (anskaffede midler)

85 750

Kostnader i alt, etter art (forbrukte midler)
Lønnskostnader
Varekostnader
Kostnader til anskaffelse av tjenester
Avskrivninger
Finanskostnader
Overføringer til andre partiledd

34 500
54 000
650

Totale kostnader

89 150

Resultat

-3 400

Tillegg/reduksjon egenkapital (formålskapital)
Endring av egenkapital (formålskapital) med eksternt pålagte
restriksjoner
Endring av egenkapital (formålskapital) med selvpålagte
restriksjoner
Endring av annen egenkapital (formålskapital)

Sum endring egenkapital (formålskapital)

-3 400
-3 400

Partiledd på kommunenivå Partileddets navn
Balanse for regnskapsåret 20xx

Jf. note

5, 6

8

5, 8, 9

31.12.
20xx

Eiendeler
Omløpsmidler
Varelager til 30 000 kroner eller mer
Kundefordringer
Kasse og bank
Andre kortsiktige fordringer og finansielle omløpsmidler
Sum omløpsmidler

31.12.
20xx-1

45 000

47 450

45 000

47 450

-

-

-

-

45 000

47 450

Anleggsmidler (fysiske)
Bygg
Fast inventar og anlegg
Annet inventar og driftsløsøre
IKT-utstyr
Sum fysiske anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Langsiktige fordringer, aksjeposter, obligasjoner, fondsandeler etc
Sum anleggsmidler (fysiske og finansielle)

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital (formålskapital)
5

5
10

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

950

950

-

-

-

950

-

Formålskapital (egenkapital)
Formålskapital med ekstern pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Sum formålskapital

44 050
44 050

47 450
47 450

Sum gjeld og egenkapital

45 000

47 450

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Sum gjeld

Sted, dato
For (partileddets navn):

Styrets leder

Styremedlem 1

(Styremedlem 2 )

( Styremedlem 3 )

osv

Partiledd på kommunenivå

Partileddets navn

Noter til årsregnskapet 20xx
Note 1

Bekreftelse - plf § 3-8

Det bekreftes at årsregnskapet oppfyller kravene i partiloven og partilovforskriften.

Note 2

Bidrag og avtaler - plf § 3-9

Spesifisering av mottatte bidrag på 12 000 kroner eller mer fra fysiske personer
Navn
Kåre Snill

20xx
Sum per
bidragsyter, kr
12 500

Bostedskommeune
Kommunenavnet

Sum bidrag på 12 000 kroner eller mer fra fysiske personer

Spesifisering av mottatte bidrag på 12 000 kroner eller mer fra andre bidragsytere (Arbeidslivsorganisasjoner, andre organisasjoner,
kommersielle foretak, andre aktører)
Type foretak eller
Sum per
Navn
Postadresse
organisasjon
bidragsyter, kr

Sum bidrag på 12 000 kroner eller mer fra andre bidragsytere
Spesifisering av eventuell lovstridige bidrag som skal innberettes i hht. pl § 17a (5)
Navn (evt. "Anonym")

Bostedskommune/adresse (om mulig)

Type bidragsyter
(om mulig)

Sum per
bidragsyter, kr

Sum innberetningspliktige, lovstridige bidrag
Politiske avtaler med bidragsytere
Navn (for privatpersoner etternavn og
fornavn)

Postadresse (bostedskommune for privatpersoner)

Sponsoravtaler til verdi av 12 000 kroner eller mer
Navn

Postadresse

Bidrag på 12 000 kroner eller mer mottatt av tilknyttet organisasjon*
Bidragyters navn

Postadresse

Mottakende organisasjon

Totalt beløp

*Fylles ik k e ut hvis tilk nyttet organisasjon selv er rapporteringsplik tig etter partiloven

Note 3

Kostnader etter aktivitet - plf § 3-6, 2

Spesifisering av kostnader i alt fordelt etter aktivitet

20xx

Administrasjonskostnader

10 150

Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter

24 000

Markedsføringstiltak i forbindelse med valgkamp

29 000

Andre kostnader i forbindelse med valgkamp

26 000

Overføringer til andre partiledd
Sum kostnader i alt etter aktivitet

89 150

Note 4

Lønnskostnad - plf § 3-10 bokstav a

Spesifisering av lønnskostnader, jf veileder side 15

20xx

Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnad

Note 5

0

Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser ved regnskapsårets slutt - plf § 3-11

Midler som partileddet har til gode (lang- og kortsiktige fordringer)
Navn (motpart)

Beløp til gode, kr.

Banken Vår

45 000

Sum fordringer

45 000

Eventuelle gjeldsposter, langsiktige og kortsiktige
Navn

Beløp kr.

Bostedskommune/Postadresse
Kopipapir AS

PB xxxx, 1234 Vår kommune

950

Sum gjeld

950

Totale garantiforpliktelser, herunder pant, som ikke er regnskapsført

Note 6

Ytelser, lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og revisor - plf § 3-12

Kompensasjon til ledende personer

Lån

Sikkerhets-stillelser

Lønn

-

-

-

Daglig leder
Styreleder
Styret for øvrig
Sum ytelser, lån og sikkerhetsstillelser
Honorarer til valgt revisor *
Revisjon
Honorarer for andre tjenester
Sum

-

* Kun hovedorganisasjoner er pålagt krav om ekstern revisjon etter partiloven. Fylles ut hvis partileddet frivillig har benyttet revisor

Note 7

Antall ansatte og medlemmer, ved årets slutt og begynnelse - plf § 3-13
Årets slutt

Antall ansatte
Antall betalende medlemmer

Årets begynnelse
0

0

45

40

Note 8 Anleggsmidler - plf § 3-14
Bygg
Fysiske anleggsmidler:

Fast

Annet

inventar og

inventar

andre anlegg

og driftsløsøre

IKT-utstyr

Sum

Anskaffelsesverdi pr 1.1.

-

Tilgang driftsmidler i regnskapsåret

-

Avgang driftsmidler i regnskapsåret
Beholdning pr 31.12. regnskapsåret

-

-

-

-

-

-

-

-

20 år

10 år

5 år

3 år

lineær

lineær

lineær

lineær

Aksjer

Obligasjoner

Fondsandeler

Annet

Årets avskrivninger

-

Bokført verdi 31.12. regnskapsåret
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

-

for fysiske
anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler:

-

Sum

Bokført verdi pr 1.1.15

-

Tilgang driftsmidler i 2015

-

Avgang driftsmidler i 2015
Bokført verdi 31.12.2015

-

-

-

-

-

Note 9 Eierandeler i selskaper og andre organisasjoner - plf § 3-15
-

Note 10 Pensjonsforpliktelser - plf § 3-16
-

Note 11 Avvikling - plf § 3-17
-

