Partilaget ◄ har hatt inntekter som gjør at det etter § 18 er pålagt å sende inn fullt regnskap for
<rapporteringsperioden>. Alle beløp skal føres brutto ◄. Det anbefales å benytte årsregnskap vedtatt på
årsmøte som grunnlag for rapporteringen, eventuelt må tilpassinger bli foretatt. Fyll ut de postene som er
relevante for partilaget i resultatregnskapet nedenfor. Balansen spesifiseres på neste side.
De gule feltene kan ikke overskrives, der summeres de enkelte postene etter hvert som svarfeltene fylles ut.
Oppsettet benytter lovtekstens begreper. Alternativt begrep i parentes, nærmere forklaring får du ved å klikke på
◄
Rapporteringsenhet
Rapporteringsplikt for 2015
Ulovlige bidrag
Resultatregnskap
Balanse
Spesifisering av bidrag

- fra privatpersoner
- fra kommersielle foretak
- fra arbeidslivsorganisasjoner
- fra andre organisasjoner
- fra andre
Avtaler
Långivere
Kommentarer og kontaktperson
Oppsummering
Erklæring
Signering

RESULTATREGNSKAP

Utsnitt av skjema i
arbeid

2015

ANSKAFFEDE MIDLER (inntekter)
Offentlig støtte ◄

14 800

3

Statlig støtte etter partiloven § 13 ◄ (hvis beløpet som er ført
opp, er feil, kan det overskrives)

10 000

4
5

Kommunal/fylkeskommunal partistøtte ◄
Annen offentlig støtte ◄

2 300
2 500

6

Inntekter av egen virksomhet
Kontingentinntekter direkte innbetalt til partileddet ◄

2 245
400

7

Inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende ◄

8
9
10

11

Kapitalinntekter ◄ (urealiserte inntekter ◄ tas ikke med )
Inntekter fra forretningsvirksomhet ◄
Andre inntekter fra egen virksomhet ◄

68 500

Fra privatpersoner
11 a: Pengegaver, inkludert testamentariske ◄

13 600
1500

11 b: Gaver og/eller ytelser i en annen form enn penger ◄
(dugnad tas ikke med ◄ )
Kommersielle foretak (bedrifter)
12 a: Pengegaver ◄
12 b: Gaver og/eller ytelser i en annen form enn penger ◄

14 100
1600
12500

13

Organisasjoner i arbeidslivet
12 a: Pengegaver ◄
13 b: Gaver og/eller ytelser i en annen form enn penger ◄

13 600
1500
12100

14

Andre organisasjoner, foreninger o.l.
14 a: Pengegaver ◄
14 b: Gaver og/eller ytelser i en annen form enn penger ◄

13 600
1500
12100

15

Andre
15 a: Pengegaver ◄
15 b: Gaver og/eller ytelser i en annen form enn penger ◄

13 600
1500
12100

Interne overføringer
Overføringer fra andre partiledd ◄
Sum inntekter utenom offentlig støtte

2 245

68 500

12100

12

16

14 800

1 150
45
600
50

Bidrag ◄

4 500

4 500
75 245

SUM ANSKAFFEDE MIDLER (Inntekter i alt)

75 245
90 045

FORBRUKTE MIDLER (kostnader)
Samtlige kostnader skal grupperes på to ulike måter, etter art
og etter aktivitet ◄.
Samtlige kostnader fordelt etter kostnadsarter ◄:
17
18
19
20
21
22

Lønnskostnader ◄
Varekostnader (forbruksvarer knyttet til administrasjon o.l.) ◄
Kostnader til anskaffelse av tjenester ◄
Avskrivninger ◄
Finanskostnader ◄
Overføringer til andre partiledd ◄
SUM FORBRUKTE MIDLER (sum kostnader)

65 255
8 500
27 544
100
13 600
114 999

RESULTAT

23
24
25
26
27

Samtlige kostnader gruppert etter kostnadsaktiviteter ◄:
Administrasjonskostnader ◄
Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter
Valgkampkostnader, fordelt på:
Markedsføringstiltak ◄
Andre kostnader, til valgkamp ◄
Overføringer til andre partiledd (overført fra spørsmål 22) ◄
Sum kostnader etter aktivitet

114 999
-24 954

11 800
35 199
50 105
4 500
13 600
115 204

Partifinansiering
2015

Resultatregnskap
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Kontroller ang. kostnader etter art og etter aktivitet i Resultatregnskap

KONTROLLER
Kostnader etter art er større enn etter aktivitet.
Forskjellen er
Rett opp beløpene og få med samtlige kostnader under begge
måter å gruppere kostnadene på. Avvik på under 100 kroner
blir ikke vist som feil.
Kostnader etter aktivitet er større enn etter art.
Forskjellen er
Rett opp beløpene og få med samtlige kostnader under begge
måter å gruppere kostnadene på. Avvik på under 100 kroner
blir ikke vist som feil.
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Balanse

Altinn-SSB-hode
Rapporteringsenhet
Rapporteringsplikt for 2015
Ulovlige bidrag
Resultatregnskap
Balanse
Spesifisering av bidrag
- fra privatpersoner
- fra kommersielle foretak
- fra arbeidslivsorganisasjoner
- fra andre organisasjoner
- fra andre
Avtaler
Långivere
Kommentarer og kontaktperson
Oppsummering
Erklæring
Signering

EIENDELER
28
29

Omløpsmidler i alt ◄
Anleggsmidler i alt (fysiske og finansielle) ◄
SUM EIENDELER

31.12.2015

01.01.2015

34 946

59 900

34 946

59 900

500
20 000
14 446
34 946

20 500
39 400
59 900

FORMÅLSKAPITAL (egenkapital) OG GJELD
30
31
32

Kortsiktig gjeld i alt ◄
Langsiktig gjeld i alt ◄
Formålskapital i alt (egenkapital) ◄
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

33

Kommentar til endring av formålskapital:

Kontroller
Endringen i Formålskapital fra 01.01. til 31.12. skal normalt være lik Resultat,
altså lik alle inntekter ÷ alle kostnader (forskjeller på under +/- 1 000 kroner vises
ikke som feil).
Hele året
Endring formålskapital (verdi 31.12. ÷ verdi
01.01.)

-24 954

Resultat

-24 954

Forskjell Endring formålskapital ÷ resultat

-

Kontroller og rett opp tallene, det kan gjelde inntektene, kostnadene og / eller tall i
balansen 01.01. eller 31.12.

Sum Eiendeler og sum av Gjeld og formålskapital må være like store. Partilaget
har oppgitt verdier som gir forskjellige summer (forskjeller på under +/- 1000
kroner vises ikke som feil).
31.12.2015
01.01.2015
Sum Eiendeler
34 946
59 900
Sum Gjeld og formålskapital
Forskjell Eiendeler minus Gjeld og
formålskapital

34 946

59 900

-

-

Kontroller og rett opp tallene under en eller flere av postene 28, 29, 30, 31 og 32
for den datoen det er feil.

Oppsummering av svarene som <p_navn> har gitt for rapporteringsperioden blir vist nedenfor. Kontroller om dette
er korrekt og rett eventuelle feil ved å gå tilbake til spørsmålet(ene) der opplysningen ble gitt.

<p_navn> har ikke hatt inntekter på 12 000 kroner eller mer i tillegg til offentlig støtte
<p_navn> har hatt inntekter på 12 000 kroner eller mer i tillegg til offentlig støtte. Det er rapportert
følgende inntekter, kostnader og balansetall:
Inntektspost

Kr

Sum

Hvis feil, korriger svar i
spørsmål nr.

a) Offentlig støtte
14 800
3, 4 og/eller 5
b) Inntekt fra egen virksomhet
c) Overføringer fra andre partiledd
d) Bidrag fra privatpersoner
e) Bidrag fra kommersielle foretak, ulike
organisasjoner og andre
Sum inntekter

2 245

6, 7, 8, 9 og/eller 10
16
11 evt. 35
12, 13, 14 og/eller 15 samt evt
36, 37, 38 og/eller 39

4 500
13 600
54 900

90 045

90 045

Kostnader etter art
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Finanskostnader
Overføringer til andre partiledd
Sum kostnader etter art inkl. overføring til
andre
Resultat
Kostnader etter aktivitet
Administrasjonskostnader
Kostnader i forbindelse med partiaktivitieter
Kostnader knyttet til valgkamp
Overføringer til andre partiledd
Sum kostnader etter aktivitet inkl.
overføring til andre partiledd

Balanse
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Sum eiendeler
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Formålskapital
Sum gjeld og formålskapital

65 255
36 044
100
13 600
114 999

17
18, 19, 20
21
22

114 999
-24 954

11 800
35 199
54 605

23
24
25+26

13 600

22

115 204
01.01.<rappor
31.12.<rapportering teringsperiode
sperioden>
n>
34 946
59 900
34 946
59 900
500
20 000
14 446
34 946

20 500
39 400
59 900

Kun de
meldingene
28 er
som
29
relevante,
avhengig
av
30
31
svar
32

Partileddet har oppgitt at det har mottatt bidrag som laget har identifisert i hht. partiloven.

Partileddet har rapportert at det finnes politiske eller forretningsmessige avtale(r) med giver som laget
har idetifisert i hht. partiloven.

Partileddet har rapportert at det finnes rapporteringspliktige sponsoravtaler som laget har idetifisert i
hht. partiloven.

Partileddet har rapportert at det finnes tilknyttede organisasjoner som har mottatt bidrag som laget har
idetifisert i hht. partiloven.
Partileddet har rapportert at det finnes lånegjeld som laget har idetifisert i hht. partiloven.
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Eksempel på forklarende tekster

