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Uttalelse til Stortingets Presidentskap

Uttalelse om bruk av midler fra Stortinget til stortingsgruppene

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

midlene for 2013. stortingsgruppene har i 2013 totalt mottatt kr 160.938,396 i titskudd fra

Stortinget. Det tigger ikke innenfor vår oppgave å overprøve skjønnsutøvetsen når det gjetder

bruken av gruppemidlene innen rammen av retningslinjene.

Ledelsen i gruppenes onsvar for bruken ov midler

Ledelsen i de enkelte stortingsgruppene er ansvartig for bruken av midlene i samsvar med

forutsetningene i lnnst. S. nr 241 (2005-2006) og for stik intern kontroll som ledetsen finner

nødvendig for å sikre at bruken er i samsvar med disse forutsetningene'

Revìsors oppgaver og plikter

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

Vi har gjennomført kontrotten i samsvar med internasjonat standard for attestasionsoppdrag -

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

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

ptantegger ogutfører kontrotten for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er awik fra

forutsetningene ved bruken av midtene fra Stortinget.

En attestasjon innebærer utførelse av handtinger for ä innhente bevis for bruken av midtene og

opplysningene i erklæringen. De valgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at bruken av midtene har vesenttige awik enten det skytdes

mistigheter etter utjtsiktede forhold. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn til den

interne kontrotten som er relevant for bruken av midter, for å utforme kontrolthandtinger som

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

stortingsgruppenes interne kontrotl.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konktusjon,

Konklusjon

Etter vår mening er stortingsgruppenes bruk av midter fra Stortinget i det att vesentlige i

samsvar med forutsetningene i lnnst. S. nr 241 (2005-2006)'

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lnternationat Limited, et engêlsk setskap med begrenset ansvar, oq er en det av det internasjonate

ã;;l;iBó0, sàm ¡estår aú uavhengige setskaper j de enkelte tand, ForeLaksTegisteret; No 993 ó06 650 MVA'



Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

Driftskostn¿der
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Avkastning på investert kapital
F inanskostnader

rets resultat

Overføringer

46 433 33

4 85r 693 2 053 173

Note
v

30 49t 967 t2 708 774 7 089 468

s0 000

51 284 889 35 342 30 491 967 t2 75E 774 I 204 146 11 485 863 ll 403 404 7 089 468

12 544 436

AP

5t 2't7 889

7 000

37 2',t3 692

11 258

9 148246

1 204 654

(4 527)

FRP

35 359 342

26 440 899

6 86s 270

H

25 7t3 370

7 261 760
32 975 r30

(2 483 163)

t64 582
2 r73 086

(r26)

KrF

1 498 928
t4 043 364

(r 284 s90)

205 946

MDG

1 204 t46

733 ó18

t44 060
877 678

326 468

406

SP

tt 403 406
82 4_57

sv

I I 403 404

5 591 354

824 345
6 415 699

673 769

SUM

160 938 396
82 457

57 000

t6t 077 853

131 705 964
1l 258

29 278 22r
160 995 443

82 410

2 842 023
2 181 186

(14 913)

5 090 704

I
3

9 857 086 13 551 509

| 72t 361 l 814 251

tt 578 447 15 36s 760

(92 s84) (3 962 3s6)

863 003

(r 202)

9225t
8 r00

(2 5le)

196 522

(4 400)

rt4 659

(2 r3e)

6 051 820 2914974 45

4 6 05 1 820 2 9r4 974 (145 622) (l 078 644) 326 873 5 248 (3 770 234) 786289

Us



Note AP

40 s14

3 7s8 3s9
2 461 806

FRP

664 248
1 550 355

H

22 007 037

7 021 054

493 9tr
I 468 169

v

370 258
521 1 10

s77 933

SUM

40 s14

KrF

288 298

1 019 751

MDG

8l 390
245 020

53 639

SP sv
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Finansielle

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen
Sum egenkapital

Gjeld

gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Sþldig offentlige avgifter

Sum gield

Sum

J

40 514 40 s14

723 724 133 684 109 412 I r22 610 945 86 897 1 672 784

ss 706 06s 41 253 429 8 514 958 888 91 8 6991 571

22 007 037
131 1 18 230

s6429789 41253 175 8624370 706922 5 654 380 s 888 918 7 078 468 154 798 051

8 624370 706922 5 654 380 s 888 918 7 078 468 154

47 035 415 36 741 287 5 105 s 609 167 127 6ss 99s

4 47 03s4tí 36741287 25403623 6 r894s0 326873 3 998 075 2 352 ros s ó09 167 127 655 995

167 445

773 927

714 933

2

3

505 893

841 826
2 189 093

t3
3

6 329 802
8 881 964

1 1 970 804
27 182 s69

301 27 182569

872
1s2 2 434 920 380 049

9 434 887 4 512 142 3 7s8 1s2 2 434 920 380 049 I

56 470 303 4t 253 429 29 t6t 77s I 624 370

2t5



Sammenstillingsrapport Stortingsgruppene 2013

Note I - Lønn, godtgiørelser, lån til ansatte mv
Lønnskoslnader

Lønninger
Godtglørelser
Pensjoner

Folketrygdavgift
Mottatte try gderefusjoner

Andre ytelser

FRP H
21936728 20 422645

2254927 3 081 303

3 229 452 3 077 466

(1 r84 742) (950 840)

204 534 82796

AP
29 t29 928

372 809
3 000 317

4 435 r22
(433 o6't)
7ó8 583

KrF
10 279 946

MDG
590 685

55 056

83 312

4

SP

7 637 964
116 478
762 r48

I 220 340
(s2 06r)
l'12 217

sv
r0 973 387

410 181

t r37 049
I s68 804
(693 01r)

I 55 099

v
4 2r4 856

t47 689
433 s28
684 383

(2 7r0)

SUM
105 186 139

I 047 t57
1l 881 683

15 873 309
(3 8s6 l4s)
| 573 821

l 157 355

r 574 430
(s39 714)

't2 4r9

Sum 31 273

Gjennomsnittlig antall ansatte 50 37

Ytelser til enkeltrepresentanter og selcretariatsleder (lønn / godtgjørelser / naturalytelser)

26 440 899 25 713 370 12 544

3l l8

649 209
410 817

222049

733 618 9 857 086 13 s09 s s91 354 r3l 705 964

8 183

786 230
120 000

2t6 338

15

6s6 923
106 758

9 720

20 375

2t

6t2 414

J

Sekretariatsleder
Pa¡lamenta¡isk leder
Parlamenta¡isk nestleder

Revisor
Honora¡ for lovpålagt revisjon
Honora¡ for andre attestasjonsÚenester

Honora¡ for skatterådgivning

869 146 l Oss 28ó

3s9 069 353 879

60 44r 202 645

51 000 26 750 30 000 40 875

63s 7r'l
145 561

74 282

5 48r 263

r 496 084

569 t37

24 875 l9 875 2t3 750

for andre utenfor
Sum honora¡ til revisor

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

Kjøp av internettsidedenester

Spesifikasjon lønns- og regnskapstjenester

Spesifi kasjon internettsidetjenester

7 500

sl 000 26 7s0 37 500 40 875 20 375 24 875

135 404

222 149

0,17 årsverk

19 875

60 000

28 554
0,17 årsverk

7 500

I 562233
3 680 439

Beløp
400 000

I 135 350
0,8 årsverk

viderefakt.

480 800 206 029

I 104 38ó 500 000

0,5 årsverk 0,3 å¡sverk
+ viderefakt.

kostandsdeling kostnadsdeling

180 000
290 000

0,4 årsverk

0,7 årsverk

100 000
400 000

0,17 å¡sverk

0,25 årsverk
+ driftskost.

0,33 årsverk kostnadsdeling

315



Sammenstillingsrapport Stortingsgruppene 2013

Note 2 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Tilskudd fra Stortinget

Representanter reiser utenlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre
Kurs/seminar/kompetansehevin gstiltak
lN4øte¡

Andre arrangementer

Representasjon
Velferdsutgifter
Vika¡er
Konsulenttjenester
Kontonekvisita
Kontormaskiner og inventar
Kontingenter
Gaver
Porto
Telekostnader

Abonnementer
Kostnader ikke spesifisert
Sum Andre driftskostnader

Inntekts- og kostnadsutvikling

AP FRP
st 277 889 3s 3s9 342

176 949 r29 520
96 82r

666 00ó
273 486

t237 099

2 695 023
tl 782

356 109

792389 644 t44 83 462

I 818 097
489 51'7

760 729
r 208 569

l9lt

183 935
5t 295

806 524

I 186 964
294 743

1 622 t53

28 167

136 674
103 315
t57 934
175 315

2 462

5 694
r49 749
36 672

208 75r

H
30 49t 967

KrF
12 708 774

t80 642
24 730
2 625

MDG
t 204 t46

126 521

't 460

SP

tt 403 406

30 s99
t5 243
s8 942

1l 086

28 737

v
7 089 468

27 243
28 229

172 034

40 244
148 011

ls6 648

79 875
4 875

42 408

SUM
160 938 396

560 163

218 731

4 163 690
2270 502
29t7 636
3 t62 685

19ll
| 649 9st

8 079 t45
4r2 646
602 755

52 t62
568 975

2 721

2 608 4t2
3ll1ó8

| 694970

SV
rl 403 404

40 0s4
8 525

414 606
140 304
r 10 369

35 055 94 90r

I 138 369 596 646
3 043

s3 638
33 259
67 694

3 ó60
130 538

I 284
| 463 367

8 509
563 r20

1l 501

95

80 727

t2 955
19 s00

74 r75
t 342

468326
197 I 18

888 ó01

l 420 886
78 585

I 510 950
279 493
tr2 541

510 875

34 868

165 804 60 32r

100 066

l0 079 1s1 146

9 148 246 6 865 270 7 261 760 I 498 928 144 060 I 721 359 I 814 251 824 345 29 278 221

304 198

67 856
3t t62

4/s



Sammenstillingsrapport Stortingsgruppene 2013

Note 3 - Anleggsmidler

Anskaffelseskost 1. I
Årets tilgang
.A,rets avgang

Akkumulerte av- og nedskivninger
Bokført verdi 31.12
Årets avskivninger
Årets nedskrivninger

Antatt økonomisk levetid
Avskivningsmetode

AP
t90 210
33 772

183 468

40 514
1l 258

FRP

rngon

driftsmidler

H

rngen

driftsmidler

KrF

lngen
driftsmidler

Krtr'

MDG

lngen
driftsmidler

MDG

3år
Lineær

SP

SP

SV v SUM
r90 2r0
at I tz

t83 468
40 514
ll 258

SUM

Note 4 - Egenkrpital (EK)
Ingen av stortingsgruppene har selvpålagte restriksjoner på egenkapitalen.

3år
Lineær

lngen
driftsmidler

SV

lngen
driftsmidler

v

2 47 035 415 36 741 287 25 403 623 6 189 450 326873 3 998 2 I 655 995

145
326 873 5 248

3 770 234

6 051 820 2914974 786289 I
bruk

fra årets

4 994 s00
204

ital l.l 40 983 596 33 8263t3 25 s49 7 t 4822878 t22 565 291

515



ARBEIDERPARTIETS STORTINGS GRUPPE



ARBEIDERPARTIETS STORTINGSGRUPPE

ÅnsnnnnrNlNc 2013

Virksomhetens art og hvor den drives

Arbeiderpartiets stortingsguppe har som oppgave å tilrettelegge arbeidet for Arbeiderpa¡tiets

stortingsrepresentanter. Medlemmene i stortingsgruppa og ansatte i sekretariatet ha¡ kontorlokaler i Stortinget.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen.

Regnskap

Stortingsgruppas overskudd for 2013 er k¡. 6 05 I 820,-.

Egenkapitalen pr.3l.I2.l3 erþ¡.47 035 415,-. Styret anser den finansielle situasjon som tilfredsstillende

Arbeidsmiljø

Det totale syke&aværet har vært pât 5,3 %o. Etter var oppfatning er arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på

arbeidsplassen god. Det har i2013 ikke vært noen arbeidsulykker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Likestilting

Det er ikke foretatt noen spesielle likestillingstiltak i2013.

Ul -9/9:
Ansatte i stortingsgruppai2}l3: Menn Kvinner

Konsulenter: 1 16

Politiske radgivere: 16 18

t0t9 -3U1,2:

Menn Kvinner

t 11

14 t2

Ytre miljø

Stortingets administrasjon 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 yhe miljø.



A rheirlernartiets Stortingssrunne

Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

Driftskostnadcr
Lønnskostnader
Avskrivningor
Andre drifrskostnader
Sum Driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Finanskosntader

Årets resultat

Overføringer

Note 2013

5t 277 889
7 000

51 284 889

37 273 692
ll 258

9148246
46 433 t96

4 8s1 693

I 204 654
4 527

6 051 E20

6 051 820

2012

49 452734
43 039

49 495773

35 072 153
4 49t

l2 s0l 330
47 377 974

l9l7 799

t 357 728
4 079

3271448

3 271 448

4

3

5

3,4

6

ut



Arheidernartielq Stortingssrunne

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Kortsihig gjeld
Leverandørgield

Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gield
Sum lrortsiHig gield
Sum gjeld

Sum gield og egenkapital

Oslo, den 2014

s6 470 303 5t 263 878

Note 2013

40 514
40 s14

723 724

55 706 065

56 429 789

qt ozsits
47 035 4ts

3 758 359
2 461 806
3 214 723

I 434 887

9 434t87

20t2

l8 000
18 000

2t2763
51 033 115

st24sE7E

40983 596
40 9t3 596

4 987 729
2 396 376
2 896 178

10280283
t0 2t0 283

5

3

2

6

56 470 303 51263t7E

tlt



Arbcidcrpsrtlet. Stortiaglgruppe 2013

Note I - Regnskapsprinsipper

,Ärsregnskapet er satt opp i samsva¡ med Stortingets retningsli4jer for tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for smâ foretak'

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

Finansielle invcsteringer måles til virkelig verdi.

Kostnadene er periodísert i henhold til når aktiviteten er utførl- Regrskapsprinsippet er fulgt det vil si

at det er kost¡ader i motsetning til utgifter som er regnskapsføtt

Anskaffelseskost for eiendeler er for vanlige anskaffelser målt til verdien av vededaget på anskaffelsestidspunktet'

Beløpsgrensen for balansefø¡ing av anskaffelser er satt til kr 15 000 for enkelte eiendeler inkl moms. Varige driftsmidter

avskrivcs lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning skal giennomføres når netto salgwerdi er lavere cnn

balanseført verdi og dette ikke sþldes forbigående forhold.

Stortingsgruppene kan melde inn sine ansatt€ i Stakns Pensjonskasse. Arets persjonskostnad er

kostnadsført betalt premie.

Note 2 - Brnkinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto med kr t.393'818 pr 31.12.

113



Arbeid€rp¡rlleb Stortingrgruppc 2013

Note 3 - Lønn, godtgjørelscr, lån til ansatte mv

Lønnskostnader

l-ørninger
Godtgjørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift

Mottatte trygderefusjoner

Andre ytelser

Sum

Revisor

Honora¡ for lovpålagt revisjon

Honorar for andre aüestasjonstjenester

Honora¡ for andre tjenester utenfor revisjon

Sum honorar til revisor inkl mva

Kjøp av tjenester fra partiarganísasjon:
Kjøp av lønns- og regnskapstjenester

Kjøp av intemettsidetjenester

Note 4 - Vesentlige kostn¡ds- og inntektsposter

2013

29 129 928

372809
3 000 317

4 435 122

(433 067)
768 583

37 273 692

5l 000

51 000

Beløp
400 000

I 135 350

2012
28022901

t79 894
2 844 949
4 039 s36
(5e3 7 r r)
578 585

35 072 t53

Gjennomsnittlig antall ansatte 50 50

Ytelser til enkelftepresentanter og sekretariatsleder Qønn / godtgjørelser / naturalytelser)

Beløp Ytelsens art
Øyvind Slâke (seketariatsleder) 569 146 Lønr¡ telefon, avis og ulykkesforsíkring.

Parlamentarisk leder 359 069 Godtgjørelse og telefon

Parlamentarisk nestlcder 60 441 Lwn

Lâneordninge r til ansalte og s luttvederlagsforplíkte lser :

De ansatte har lån pâ til saÍrmen kr 69 58 1 . Alle lânene er rentefrie og avdrris over et â¡.

Det foreligger ikke sikkerfiet for lånene.

Det foreligger ingen forpliktelser til å gi gruppeleder eller leder av guppestJfiet særskilt vederlag ved

opphør eller endring av vervet,

Omfang
0,E årwerk

2t3



Arbeiderpsrl¡€ar Saortingrgruppe 2013

Stortingsgruppe nha¡ i2012 hatt kostnader knyttet til giennomføring av tiltak beskevet i tabellen under:

Tiltaksbeskrivelse

Tilskudd fta Stortinget

Representanter reise¡ ute'nlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre

KurVseminar/kompetansehevingstiltak

Møter

Andre arrangementer

Representasjon

Velferdsutgifter

Vika¡er
Konsulenttjenester
Kontonekvisita
Kontormaskiner og inventar
Kontingenter

Gaver

Porto

Telekostnader

Abonnementer

Kostnader íkke spesifisert
Sum Andre driftskostnader

Note 5 - Anleggsmidler

Anskaffelseskost l.l
fuets tilgang
Â.rets avgang

Akftumulerte av- og nedskrivninger
Bokførtverdi 31.12
Á,rets avskivninger

Antatt økonomisk levetid
Avskrivningsmetode

Note 6 - Egenkapital (EK)

2013

5L 277 889

Inntekts- og kostnadsutvikling
20t2 20tt 2010

49 452734 47 770980 47 t3l Ls6

176949 339 809

r 818 097

489 517

760 729
l 208 569

l9ll

2 695 023
tt 782

356 109

74 175

t 342
468 326

t97 ll8
888 601

2 t't& 522

163288/.
I 234 798

758 367

70ø

472 663
39 450

2 272 t96
I 026 485

84t t69
I 086 073

8 958

297 050
392 t32

I 790 244
| 206 653

390 670
L O21 245

30 239

3 943 485

403 843

lil 51ó

t 498
842 947

84 248
962 350

2967 651
3 526

70 189

I 925 516
3 382

34248

106 043

977 739
82 496

996 502

294 654

t0 697

I 417 577

85 74t
I 437 222

9 148 246 12 50t 330 12 034 852 9 254 159

Kontor-
maskiner

172210
33 772

183 4ó8

Kunst
lE 000

Sum

190 210

33 772

183 468

22 s74 l8 000 40 514

tt 258 ll 258

3år
Líneær

Ref¡iksion 2Fri EK Restriksion I Sum EK
Esenkapital l.l 40 983 596 40 983 596
Tilført fra årets resultat 6 051 820 6 051 820
Arets bruk
Egenkapital 31.12 47 035 415 47 035 415

3/3
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Ti t Arbeiderpartiets Stortin gsgruppe

ARK. 3qr.

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Arbeiderpartiets Stortìngsgruppe, som viser et overskudd
pâ kr 6 051 820. Årsregnskapet består av balanse p€r 31. desember 2012, resultatregnskap
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprínsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekreto¡íotsleder onsvar for ãrsregnskopet

Styret og sekretariatsteder er ansvartig for â utarbeÍde årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og
for slik intern kontrolt som styret og sekretariatsteder finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig feitinformasjon, verken som
løIge av mistigheter 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 tov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder lnternational Standards on AuditÍng, Revisjonsstandardene krever at vi
ettertever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesentllg feltinformasjon.

En revisjon inneb¿erer utføretse av handtinger for ä innhente revisjonsbevis for beløpene og
opptysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avfienger av revisors skjønn,
herunder vurderíngen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesentlig
feitinformasjon, enten det skyldes misligheter elter feit. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrotlen som er relevant for gruppens utarbeidetse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av gruppens interne kontrolt. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av tedelsen er rirnetige, samt en vurderlng av den samtede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmesslg som
grunnlag for vär konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bitde av den finansielte stillingen til Arbeiderpartíets Stortingsgruppe per 31.
desember 2012, og av resuttater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

BDO 45, et norsk aksje:etskap, er dettêker | tsDO lnternaL¡onat Limited, et engetsl( selskap med begrersct ansvar , 0g er en del av det ¡l]ter naslonate
rlettverket BDQ, som består av uavherìg¡ge setskaper i de enkette tand Foretaksregitteret; NO 993 606 650 MVA'

STORT INGET
FORVALTNINGSAVD.
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Til BDO AS ved statsautorisert revisor Terje Tvedt oslo, lLl . mai20t4

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sgndes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Arbeiderpartiets
Stortingsgruppe for året som ble avsluttet den 31. desember 2012, med det formâl å kunne
konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og gd regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett
som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

1) Vi har oppfylt vårt ansva¡ vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget datert 25. okfober 2013 og regnskapet gir et rettvisende bilde i
samsyar med regrrskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all
relevant informasjon.

2) Det ha¡ ik4<e forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regrrslops- og intem kontroll- systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.

4) Vi har fulgt lover, forsk¡ifter og offentlige reguleringør som kan medføre økonomisk eller
strafferettslig anwar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent
med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.

5) Vi er(enner vårt ansv¿rr 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-
korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis 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 pastander om misligheter eller mistanke om misligheter
som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert arr ansatte, tidligere
ansatte, anal¡rtikere, 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 selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i
intern kontroll, 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,
generalforsamlingsprotokoll mv.

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

8) Følgende er tilstrekkelig 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) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.



FREMSKRITTSPARTIETS STORTINGSGRUPPE



Regnskapsrapport til Stortingets presidentskap
I henhold til vedtak i Stortinget av 9. oktober 200ó og Stortingets presidentskap 14. juni 2007

Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd ta Stortinget til stortingsgrupper og

uavhengige representanter, regrskapslovens bestemmefser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Stortingsgruppe
Regnskapsår

Fremskrittspartiets Stortingsgruppe
2013



Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Dríftsinntekter

Note 2013

3s 3s9 342
0

0

35 359 342

2012

34 696 784
0

0
34 696 784

4

Driftskostnader
Lønnskostnader 3 26440899 27 454999
Avskrivninger 0 0
Andre driftskostnader 4 6 865 270 5 935 462
SumDríftshostnader 33 306 169 33 390 461

Driftsresultat 2 0s3 173 | 306 323

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

863 003

0

I 202
0

957 t04
0

I 723

resultat 29r4 974 2 261 704

Overføringer 6 29t4974 226t 704

L



Balanse

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

2 0r3 2 012

5 770

0

0

4t 253 429 38 804 333

4t 253 429 38 810 103

Note

2

0

0

0

0

Sum

lSum Eiendeler 41253 429 38 810 103

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 0

Annen egenkapital 36741 287 33 826315
Sum egenkqpital 6 36 741 287 33 826 3/5

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gield

0

0

0

0

0

0

0

0

Leverandørgjeld
Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktis sield

664 248
l 550 355

2297 539

4 512 142

644 323

I 986 588

2 3s2 877

4 983 788

Sum sield

\^Irlv/

Sum eld

Sted/dato

41253 429 38 810 103

Solbak

,

J

Michaelsen



Note I - Regnskapsprinsipper

.Ârsregnskapet er satt opp i smsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til stortingsgupper og

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemelser og god regnskapsskikk for små foretak

Tilskudd ÍÌa stortinget er irutektsført i den period€n tilskuddet er ment å dekke

Finansielle investeringer måles til virkelig verdi.

Kostnadene er periodisert i henhold til når aktivileten 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 mskaffelser målt til verdien av vederlaget på anskaffelsestidspmktet

Beløpsgrensen for balmseføring av arskaffelser er satt til k I 5 000 for enkelte eiendeler inkl moms. Vrige dríftsmidler avskives
lineært over iltatt økonomisk levetid Nedslciming skal giennomføres når netto salgsverdì er lavere enn balmseført vødi og dette ikke
sþldes forbigående forhold

Stortingsgruppene kan melde inn sine msatte i Statens Pensjonskasse. ,Ärets pensjonskostnad er kosbadsføÍ betalt premie

Dersom det er opprettet egenkapital med selvpålagte restriksjoner skal pætigruppen beskrive ordningen
herunder hvordan den stlres (se note 6, Egenkapital).

Note I - ó er standildiserte opplysninger og skal benyttes. Ved behov km partigruppene supplere med egne noter

Side 5



Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår også bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto med kr 829 668,- pr 3l .12

Note 3 - Lønn, godtgjørelser, lån til snsstte mv

Lonnskostnader

Løm.inger

Godtgjørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift

Mottatte trygderefu sjoner

Andre ytelser

Sluttpakke 2014 kostnadsført 2013, gjelder 4 msatte

Gjemomsnittlig mtall ansatte

Ylelser l¡l enkellrepresenlqnter og sekretariatsleder (onn / godlgjorelser / noluralytelser)
Beløp

I 0s5 286

264 256

156 256

89 623

46 389

Lòneordninger til ansatte og slultvederlogsÍorpliktelser beskrives her:
Det foreligger ingen lmeordninger eller slutwederlagsforplilfelser

Revisor
Hono¡ar fo¡ lorpålagt revisjon

Honorar for andre attestasjonstjenester

Honorar for rådgiming
Honorar for mdre tjenester ulenfor revisjon

Sum honoræ til revisor

Kjop av ljenesîer fra pdrl ¡orgqnisasjon:

Kjøp av løms- og regnskapstjenetser

Herav ekstem regnskapsføring, tønnskjøring

Herav brukerlisenser

He¡av intern kostnader ved¡aende bilagsbehmdling, betaling og drift
Kjøp av internettsidetjenester

2013

2t 329 395

0

2 254 92'l

3 229 4s2
-l t84742

204 534

607 333

26 440 899

37

Ytelsetrs art
Seketariatsleder i 100% stilling
Parlamenta¡isk leder t.o m september

Prlamentarisk nestleder t o m september

Parlmentæisk leder flo m oktober

Prlmentrisk nestleder f.o m oktober

Belop
480 800

2012
22 474'756

0

2 434 548

3 447 123
-802 493

157't28
-256 664

2'7 454 998

35

Per Knstim Solbak

Siv Jensen

Per Sandberg

Hrald Tom Nesvik

Gjermmd Hagesæther

Tilskudd fra Stortinget

Representanter reiser utenlands

Representmter reise¡ imenlmds
Reiser mdre
Kus/semina/kompetansebevin gstiltak

Møter
Andre ffimgementer +

Representasjon t+

Velferdsutgifter
Vika¡er
Konsul enttj enester

Kontonekvisita
Kontomaskiner og inventar

Kontingenter

Gaver

Porto

Telekor/internett
Abomementer
Kostnade¡ ikke spesifi sert

Sum Aodre driftskostnader
* ført under møter eller kurs/seminar
++ føf mder møter eller kus/seminu

I 104 386

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling
2013 2012 20tt

35 f59 342 34 696 784 33 387 148

26 750

0

0

0

75026

105 625

20 000

355 175

Note 4 - Vsentlige kostnads- og inntektsposter

Videre har gmppen motatt tillskudd fra Stortinget med k 35 359 342

Stortingsgnrppen hr i 2013 hatt kostnader kn¡tet til giemomføring av tiltak beslsevet i tabellen under:

129 520

96 821

666 006

273 486

1 237 099

| 420 886
78 585

3 660

130 538

t 284
1 463 367

8 509

563 120

29',7 019

100 899

524 798
692 519

707 488

8 000

131 25t
I 243

912 810

20 305

561 302

l 136 170

110 714

167 334

251 097

803 909

874 037

956 638

I 150 056

1 542919
248 692

5 510

I l5 902

0

I 093 938

2l 018

580 4ó1

2010

32 877 800

366 85t
199 898

906 792

604 996
780 794

734 722

I 689 513

40 284

4 42s

152 200
732

1 203 5t6
32 383

127 943

792 389 't30 943

5 935 4616 865 270

Side 6

7 811 571 6 845 049



Note 5 - Anleggsmidler

Note 6 - Egenkapital (EK)

Ingen ærleggsmidler

Restriksion 2 SmEKFri EK Restriksion I
Ese¡kaoital 1.1 2013 33 826 313 33 826 313

2 914 974Iilført frâ årets resultat 2 914 974

Ärets bruk 0
36 741 28'tEsenkapital 31.12 2013 36741 281

Side 7
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FREMSKRITTSPARTIETS STORTINGSGRUPPE

Yitksomhetens aft og lokalisering
Vkksomhetsområdet til Fremskrittspartiets Stoningsgruppe er å otganisere den praktiske og poliuske
virksomheten til stortingsrepresertanter innvalgt på Fremskrittspartiets valglister ved fotrige
Stortingsvalg. Stortingsgtuppens virksomhet et lokalisert til Stortinget, KadJohans gate 22 i Oslo.

Fottsatt drift
I samsvar med regnskapslovens $ 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utatbeidelsen av regnskapet.

Redegiøtelse fot åtstegnskapet
Stortingsgruppen er ikke utsatt for særskilte faktorer som påvirker virksomheten ut over hva som er
vanlig for en stortingsgruppe. Stortingsgruppens inntekter følger av Stortingets retningslinjer om
tildeling av gruppetilskudd og andre tilskudd til partigruppene og de ådige budsjettvedtak. Gruppens
utgifter forsøkes tilpasset de utgiftsbehov som følget av gruppens størrelse og aktivitetsnivå, dog slik
at det er bygget opp en egenkapital som skal sikre gruppen mot brå overgânger ved eventuell
dramatisk nedgang i gruppens inntekter.

Omsetningen i Fremskrittspartiets Stortingsgruppe økte frakr.34,7 mrJl. 12012 til kr 35,4 rrr111. 12013.
Årsresultatet gikk opp tuakl 2,26 rrÃ1. 12012 ttúkr. 2,91 rn:i.l. i 2013.

Totalkapitalen var ved utgangen av ãxetkr. 47,3 mill. mot kr. 38,8 mill. ved utgangen av âret før.

Arbeidsmiliø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Sykefraværet et på linje med tidligere åt, og holder seg derved stabilt
lavt. Det har ikke blitt rapportert om skader ellet ulykker på arbeidsplassen. Stortingsgruppen er seg

bevisst ivære e¡ atbeidsplass for både kvinner og menn, og vektlegger äha e¡ spredning blant ansatte

med hensyn til yrkesbakgrunn, kjønn og alder. Det forekommet ikke forskjellsbehandling grunnet
kjønn eller andre forhold lowetket regulerer.

Stortingsgruppen inngfu i Stortingets totale satsing når det gjeldet inneklima, beddftshelsetjeneste,
kantine etc. Dådig inneklima i guppens kontorer skyldes såiledes forhold som er utenfor gruppens
kontroll, da nødvendig oppgradering av ventilasjon, møbleq og $'sisk atbeidsmiliø styres av

Stortingets budsjettet og beslutningsprosesser og ikke gruppens. Av gruppens 22 ar¡.satte ved årsskiftet
er 8 kvinner. Stortingsgruppens styre består av 7 menn og 1 kvinne.

Ytte miljø
Stortingsgruppens virksomhet medfører etter vår vurdering vetken forurensning ellet utslipp som kan

være til skade fot det ytre miljø.

8. april 2014

patlamentarisk nestledet sekretadatsledet

Fremskrittspartiets
stortingsgruppe

Fremskittspartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Tlf.23 31 34 18

Faks 23 3 1 38 28

frp.postmottak@stortin get.no

Tom
Padamentarisk ledet

ü

øvtige medlemmet:



Til BDO AS ved statsautorisert revisor Terje Tvedt Oslo, & 20t4

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Fremskrittspartiets
Stortingsgruppe for året som ble avsluttet den 31. desember 2013, med det formål å kunne
konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett
som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

l) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget da1ert 12. desember 2013 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
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.

3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.

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

5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intem kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intem kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi mener at virkningen av ikke-
korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis 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 misligheter
som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere
ansatte, anal¡ikere, 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 selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i
intem kontroll, 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,
generalforsamlingsprotokoll 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 regrrskapet.

8) Følgende er tilstrekkelig 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) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;

d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.



11) Selskapet 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 arsregrrskapet.

12) DeT foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst

om i note.

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

14) Selskapet er ikke involvert i eller må påregrre og bli involvert som part i rettstvister av

økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.

15) Alle transaksjoner er registrert i regrrskapsposter og reflektert i regnskapet. Ä,rsregnskapet

inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av

betydning.

16) Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som giør at disponering og

utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven $ 8-1.

17) Vi er ansvarlige for og har oppfflt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og

god boKøringsskikk i Norge.

l8) Vi har gitt dere:

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

b) ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig
å innhente revisjonsbevis fra.

Qril u I
Gruppestyrets leder

Sekretariatsleder



BDO
Tet: 23 11 91 00
Fax:73 11 91 01

www.bdo.no

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Osto

TiI Fremskrittspartiets Stortingsgruppe

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskaPet

Vi har revidert årsregnskapet for Fremskrittspartiets Stortingsgruppe, som. viser et

overskudd på kr 2 91{ 974. Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 2013,

resuttatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av

vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekretaríatsleder onsvar for ãrsregnskapet

Styret og sekretariatsleder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og iof at det gir et

rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk- i Norge' og

for stik intern kontrott som styret óg sekretariatsteder finner nødvendig for å mutiggjøre

utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som

føtge av mistigheter elter feit.

Revisors oppgaver og Plikter

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

revisjonlVi har gjeñnomfãrt revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i

Norgã, herundei-lnternational Stãndards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi

etterlever etiske krav og ptantegger og gjen romfører revisjonen for å oppnå betryggende

sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesenttig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for be[øpene og

opptysníngene i årsregnskapet. De valgte handtingene avhenger av revisors skjønn,

nerun¿er- vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder .vesentlig
feitinformasjon, entån det skytdes misligheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar

revisor hensyn îit ¿en interne kontrollen som er retevant for gruppens utarbejdetse av et

årsregnskap iom gir et rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er

hensiktsmessige átter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om

effektiviteten av gruppens interñe kontrolt. En revisjon omfatter også en vurdering av om

de anvendte regnst<apsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene

utarbeidet av tedãtsen'er rimelige, 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 lov og forskrifter og gir et

rettvisende bitdeãv den finansiet[e stittingen tit Fremskrittspartiets Stortingsgruppe per 31.

desember 201 3, og av resuttater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne datoen i

samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge'

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDo lnternationat Limited, et engetsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate

nãtt""ii J SOO, som'består åí uavhengige setskaper i de enkette land. Foretaksregisteret: No 993 606 650 MVA.
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Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetni ngen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolthandtinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonat standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontrolI av historisk
finansietl informasjon", mener vi at ledelsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av gruppens regnskapsopptysninger i samsvar med
lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDO lnternationat Limited, et engetsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkette land. Foretaksregisteret: NO 993 60ó 650 MVA.
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Hø.wes stortin gs gruppes re gn skapsrapport til presidentskapet

Resultatregnskap Note

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

2013 2012

30 49r 967 26652840

30 491967 26652840

Driftskostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

Årets resultat

Overført annen egenkapital

J

3,4

5

25 7r3 370
7 26t 760

3297s 130

-2 483163

164 582
2 t73 086

-126

-145 622

-r45 622

21 337 69r
5 445 416

26783 107

-130267

265 t76
I 539 528

-5 653

I 668 78s

I 668 785

Ut



Høvres stortin ss sruppe s re gn skaÊsrapport til pres identskapet

Note

Omløpsmidler
Aksjer og andeler

Kundefordringer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gÌeld
Sum gield

Sum gield og egenkapital

29161775 29771778

5

2013

22 007 037

133 684

7 021 054
29 l6t 775

25 403 623

25 403 623

493 9ll
t 468 t69
| 796 072

3 758 Is2
3 758 ts2

2012

t9 9s9 742

13 067

9 798 969
29 771 778

25 549 244
25 549 244

t 034 767

I 476 172

1 1tl 594
4 222 534
4222 534

2

6

J

Sted/dato: 081ú 08. qrq

29 161775 29771778

Christina Wist
sekretariatsleder

Siri Meling
styremedlem

l" &rnwørr
Helleland

parlamentarisk
NikolaiAstrup
nestleder

Frank J

styremedlem

Ur



Hø.wes stortinssgruppes regnskapsrapport til presidentskapet

Note I - Regnskapsprinsipper

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

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

Finansielle investeringer vurderes 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 vanlìge anskaffelser målt til verdien av vederlaget på

anskaffelsestidsp unktet.

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

Varige driftsmidler avskrives 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 ansatte i Statens Pensjonskasse. Ärets pensjonskostnad er

kostnadsført betalt premie.

Ansatte i stortingsgruppen har muligheten til å velge mellom å 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 7, Egenkapital).

Note 2 - Bankinnskudd

Høyres stortingsgruppehar 744 597 kr innestående på skattetrekkskontoen, dette dekker sþldig beløp
pr 31.12.

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

Godtgjørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift
Mottatte trygderefu sj oner

Andre lønnskostnader

Sum 25 713 370 2t 337 691

2013

20 422 645

2012
t7 278 553

3 081 303

3 077 466

-950 840

82 796

2 029 763

2 645 806
-653 351

36 920

Gjennomsnittlig antall ansatte 3l 30

Gruppen er pliktig til âha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gruppens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

U3



Høyres stortingsgruppes regnskapsrapport til presidentskapet

Ytelser til enkeltrepresentanter og selcretariatsleder (ønn / godlgjørelser / naturalytelser)

Lønn Andre ytelser

Seketariatsleder 649 209 6 421

Parlmanetarisk leder 410 817

Parlamentarisk nestleder 222 049

Ema Solberg og Trond Helleland har vært parlamentarisk leder i hver sin periode. Jan Tore Sanner og Nikolai Astrup

har vært parlamentarisk nestleder i hver sin periode. LarsØy var sek¡etariatsleder frem til midten av oktober. Fra

midten av oktober og ut året har stillingen vært besatt av flere personer.

Låne ordninger til ansatle og slutnederlagsforpliktelser beslcrives her :

Det er ikke ytt kortsiktig lån til ansatte pr 31.12

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 for andre attestasj onstj enester

Honorar for andre tjenester utenfor revisjon

Sum honorar til revisor

Kj øp av tj e ne s te r fra p artiorganis asj on,

Kjøp av lønns- og regnskapstjenetser

Kjøp av internettsidetj enester

30 000

7 500

37 500

Beløp Omfang
206 029 ca 0,3 årsverk

500 000 etter avtale med

Høyres Hovedorganisasj on

2t3



Høvres stortingssruppes regnskapsrapport til presidentskapet

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter
Stortingsgruppen har i 2013 hatt kostnader knyttet til giennomføring av tiltak beskevet i tabellen under:

Tilskudd fla Stortinget

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling
20t3 2012 20ll 2010

30 491 967 26 652 840 25 6),0 712 25 199 404

Representanter reiser utenlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre*

Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak

2009
20627 t2t

522275

65 644

621 040
716 102

373 779

592 547

644 144 395 tt2 493 445 337 982 424 503

183 935

5t 295

806 524

1 186 964
294 743

I 622 153

221 772

5t 074

451 710

695 341

388 672

10s 648

248 989
96 595

374 844

679 017

351 708

348 942

366 996
209 9lt
531 680

I 041 714

201 731
294 989

Møter
Andre arrangementer

Representasjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulenttjenester**
Kontorrekvisita

Kontormaskiner og inventar
Kontingenter***
Gaver

Porto

Telekostnader
Abonnementer

Kostnader ikke spesihsert

Sum Andre driftskostnader

Aktiva fordeling
Aksjer og aksjefond
Rentefond

Eiendom
Sum Markedsverdi

Note 6 - Egenkapital (EK)

165 804 tt7 852 89 838 t22 365

1 510 950

279 493

112 54t

304 198

67 8s6

3t 162

I 496 270

126 359

79 990

235 375
76 6s2
26 418

I 580 692

113 327

105 585

363 729

80 393

t7 032

t 365 278

49 831

49 021

578 989

56 678
63 453

2 312 795
237 s30

50 654

2 218
75 047

530 553

69 237

784
7 261 760 5 445 416 4758256 4723 692 6 3s0 242

Sum andre driftskostnader inneholder også de 2 siste postene under personal i tidligere Stortingsrapport.
*inkluderer også reiser sekretariatet.
**Konsulenttjenester inneholder både kjøp av tjenester egen organisasjon og kjøp av tjenester andre.
*t*Kontingenter er inne i kurs/seminar/kompetanseh.tiltak (kto i tidligere kontoplan het personal).

Note 5 - Aksjer og andeler
Investeringer ble vurdert til virkelig verdi.

Resultat i Bokført
Anskaffelseskost perioden verdi

6 220 705 I 855 148 8 192 385

9 881 370 575 780 tt 041 102

3 557 900 -383 633 2773 551

l9 659 974 2 047 295 22 007 037

Fri EK Restriksion I Restriksion 2 Sum EK
Egenkapital l.l 25 549 244 25 549 244

T ilført fra årets resultat -145 622 -145 622
Ä.rets bruk
Egenkapital3l.l2 25 403 623 25 403 623

3t3



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.

Redegi ørelse 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 inntektsopp gøret. Stortingsgruppens kostnader er kun knyttet til
antall ansatte og aktivitetsnivået i gruppen.

Stortingsgruppens samlede inntekter var i2013 30 491 967 l<r. i stortingstilskudd, samt avkastning
fond og renteinntekter pä2 337 668 kr. Samlede kostnader var på 32 975 130 kr. Ä,rets resultat er av
den grunn et underskudd pâ 145 622kr. Kostnadene er 1 580 130 kr. høyere enn budsjettert. Samtidig
økte stortingstilskuddet etter valget 2013 ogble 2 791 967 kr høyere enn budsjettert.

Egenkapitalen ved utgangen av året var 25 403 623 l<1.

Arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Vi var i snitt 3l ansatte i2013.I denne perioden var sykefraværet77
dager. Langtidsfraværet utgjorde2g dager, og kortidsfraværet var pä 48 dager. Det har ikke blitt
rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er i dag 14 menn og I 7 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
ylre miljø.

Stortinget, 8. april 201 4

M &,nwûrff
Helleland Nikolai Astrup

nestleder
Christina Wist

Jenssen

€--.
Siri Meling
styremedlem

styremedlem

styremedlem
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TiI Høyres Stortingsgruppe

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Høyres Stortingsgruppe, som viser et underskudd på kr
145 622. Årsregnskapet består av balanse per it. desember 2013, resuttatregnskap for
regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger,

Styret og sekretoriatsleders ansvor for årsregnskopet

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 sekretariatsteder fìnner nødvendig for å mutiggjøre
utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som
følge av mistigheter etter feit.

Revisors oppgover og plikter

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

En revìsjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og
opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenttig
feitinformasjon, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn tiI den interne kontrollen som er relevant for gruppens utarbeidetse 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 gruppens interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsìppene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av tedetsen er rìmelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatnìng er innhentet revisjonsbevis
grunntag for vår konktusjon.

Konklusjon

titstrekketig og hensiktsmessìg som

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bitde av den finansietle stíttìngen til Høyres Stortingsgruppe per 31. desember
2013, og av resuttater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

r!eLr/eri(.tr-]l)O :t:¡t ite:iií.av )¿r.É.t!,tge,el.l\iàÐ", r4c¡:,ril¡fei,]..ir --orlldi(siatir:¡ilr,ìi .,))gt)l,t:i;0ù¡/a



BDO Revisors beretning - 2013' Høyres Stortingsgruppe, side 2

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusj on om å r sbe r etni nge n

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolthandtinger vi har
funnet nødvendig i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

"Atlestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenktet revisorkontrotl av historisk
finansiett informasjon", mener vi at ledetsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordentlig og

oversikttig registrering og dokumentasjon av gruppens regnskapsopptysninger i samsvar med
tov og god bokførìngsskikk i Norge.

Oslo, 23, aprit 2014

BfJO À5 et \ütiy. lk j5etskàp, er dÊltAKe. ì ßûQ intern¿ijon;tL !jnìlleaj, i:l :ngelìl( sôlskat ¡ed oegrallsef. ¿l1S\/A(,19 e¡ en Cet ð,r aef niernAs,lOnai¿
nei'/err(ei3DO,;o-oesT,itrav la,rhergrqe;eiskaper' de-.r\keiL:e an.i Fcreìtak5.cqt5t3.el ¡1O991606650J^\i/J,
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Regnskapsrapport til Stortingets presidentskap
I henhold til vedtak i Stortinget av 9. oktober 2006 og Stortingets presidentskap 14. juni 2007

Ä"rsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd ûa Stortinget til stortingsgrupper og
uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisæjoner.

Stortingsgruppe
Regnskapsår

Kristelig Folkeparti
2013

u%u.q, I
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Resultatregnskap Note 2013 2012

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Dríftsinntekter

4 12708774 12027 492

4 50 000

I2 758 774

s0 000
r2 077 492

Driftskostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sam Driftskostnader

3 12 s44 436 t0 7s5 684

3,4 | 498 928
I4 043 364

t 469 0t3
r2 224 697

lDriftsresultat (1 284 s90) (147 20s)

Finansinntekter o g finanskostnader
Renteinntekter
Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

1

20s 946 t4s 824
104 138

lÅrets resultat s (1 078 644) r027s7

Overføringer 1078 644 (t027s7)

I 4-04-09 Grupperegnskap 20 1 3 UI



Note 2 013 2 012

Omløpsmidler
Fordringer 109 412 22840
Beholdninger 1 -

Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 8 514 958 9 520 214
Sum omlopsmidler I 624 370 9 543 054

lsum Eiendeler 8624370 9 543 054

Egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkøpital 5

6 189 450

6 189 450
7 268 094
7 268 094

Gjeld
Kortsihig gield
Leverandørgield

Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum korts¡kt¡g gield

288 298
t 019 751
t 126 872

2 434 920

349 t23
940 139
98s 698

2 274 960

Sum gjeld 2 434 920 2 274 960

lSum gield og egenkapital 8624370 9 s43 054

Underskri #i'n4etu,
Sted/dato: -PÖ14 t

Vn^'+Ë#u
Arild

Parl.leder

Husøy
Sekretariatsleder

ûkaar(,&tltWJ
Hans v

Line H. emdal

14-04-09 Grupperegnskap 20 I 3
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Msl for stortingtgruppênd årlige regnßkÂpsrapport til Prs¡dentskspet

Note I - Regnskapsprinsipper

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

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små selskap

Tilskudd fra stofinget er inntektsført i den perioden tilskuddet er ment å dekke

Finansielle investeringer måles til virkelig verdi.

Kostnadene er periodisert i henhold til nâr 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 anskaffelsestidspunktet

Beløpsgrensen for balanseløring av anskaffelser er satt til k 1 5 000 for enkelte eiendeler inkl moms Varige
driftsmidler avskives lineært over antatt økonomisk levetid Nedskivning skal gjennomføres når netto
salgsverdi er lavere enn balanseført verdi og deue ikke sþldes forbigående forhold

Stortingsgruppene kan melde inn sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Ä.rets pensjonskostnad er kostnadsført
betalt premie.

Dersom det er opprettet egenkapital med selvpålagte restriksjoner skal partignrppen beskive ordningen
herunder hvordan den styres (se note 6, Egenkapital).

Fondsinvestering er bokført til markedsverdi.

I 4 -04 -09 Grupperegnskap 20 I 3 t/3



Mål for stort¡nglgrupp€n6 ¡rlige rcgnskf,psrrpport t¡l Pr6id€nhkapet

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngår også bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto med kr 450 763,1 1 pr 3l .12

Note 3 - Lønn, godfgiørelser, lån t¡l snsatte mv
Lønnskostnader

Lønninger
Godtgjørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift
Mottatte trygderefusjoner

Andre ytelser

Sum

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 fra parliorganisasjon;
Kjøp av lønns- og regnskapstjenester

Kjøp av internettsidetjenester

Tilskudd lra Stortinget
Kontingenter
Andre tilskudd

Representanter reiser utenlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre

Kurs/seminar/kompetansehevin gstiltak

Møter
Andre arrangementer

Representasjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulenttjenester

Kontonekvisita
Kontormaskiner og inventar
Gaver

Porto

Telekostnader

Abonnementer

Kostnader ikke spesifi sert

Sum Andre driftskostnader

2 918
67 008

270 458
123 470

76 s10
7 789

83 977

4 872
831

192 476

319 992
23 965

111 601

6 035

1 81 939

2013

t0 279 946

I 157 355
I 574 430
(s39 714)

72 419

l2 544 436

40 875

0

0

40 875

Beløp
I 80 000

290 000

2012
12027 492

50 000

2012
9 031 029

I 022 0s5
I 344 669
(706 669)

64 600
l0 755 684

Gjennomsnittlig antall ansatte (fordelt på 17 årsverk)

ylelser til enkeltrepresentanter og sekretariatsleder (ønn / godtgjørelser / naturalytelser)
Beløp Ytelsens art

k 120 000 Godtgiørelse parl. Leder

Godtgjørelsen er fordelt på Hans Olav Syversen, Line H Hjemdal og Knut Arild Hareide

Kari Husøy - Sekretariatsleder Vr78623O Lønnlnaturalytelser/forsiking/el.komm

Det foreligger ingen forpliktelser tiì å gi gruppeleder eller leder av gruppestyret særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet

20l8

Omfang
0,4 årsverk

0,7 årsverk

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Stortingsgruppen har i 2013 hatt kostnader knyttet til gjennomføring av tiltak beskrevet i tabellen under:

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling

Beskevet i vedlegg

2013

t2 ?o8 774

50 000

20ll
tl 471 740

50 000

2010

11 238 684
53 620

532 848
9 931

42346

t9l 621

24 4s7

2s 603

171 460

19 420

ll 638

28 167

136 674

103 315

157 934
t7s 3ls

83 462

510 875

34 868

180 642

24 730
2 625

14 256

10 376

89 474

144 0s4
s0 496

2f6 026
338

1lt 754

52s 2s0
153 t96

497 625

107 051

164 436

t8 261
2294

60 321 47 217 33 100

l4-04-09 Grupperegnskap 20 l3
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Mal for stortirg¡gruppds ¡rlige regnsk¡plr¡pport t¡t PG¡dertrk¡pet

Note 5 - Egenkapitrl (EK)

Fri EK Restriksion I Restriksion 2 Sum EK
Eeenkapital l.l 2013 7 268 094 7 268 094
Tilført fta årets resultat (1 078 644) 0 078 644)
Ärets bruk
Eeenkaoital3l 122013 ó 189450 6 189 4s0

I 4-04-09 Grupperegrskap 20 I 3 313



BDO
Te[: 23 11 91 00
Fax: 23 11 91 01

www.bdo.no

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
012'1 Osto

Tit Kristetig Fotkepartis Stortingsgruppe

Revisors beretning

Vi har revidert årsregnskapet for Kristetig Folkepartis Stortingsgruppe, som viser et
underskudd på kr 1 078 644. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013,

resultatregnskap for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivelse av

vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekretoriotsleders ansvor for ôrsregnskopet

Styret og sekretariatsteder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og

for stik intern kontrott som styret og sekretariatsteder finner nødvendig for å mutiggjøre
utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesenttig feitinformasjon, verken som

føtge 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 lnternationat 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 feitinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn,

herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feitinformasjon, enten det skytdes mistigheter etter feil. Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn tit den interne kontrotlen som er retevant for gruppens utarbeidetse 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 gruppens 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

grunnlag for vår konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bitde av den finansiette stittingen tiI Kristelig Fotkepartis Stortingsgruppe per

31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i

samsvâr med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge.

Oslo, mai 2014
AS

T
reusor

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

nettver'ket BDO, som består av uavhengìge selskaper j de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 ó50 MVA.
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Miljøpartiet De Grønnes StortingsgruPPe

Resu ltatreg nskap

Note 2013

1 204 146
1 204 146

733 61 I
144 060
877 678

326 468

326 873

0

326 873

326 873

2012

DRIFTS!NNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER

ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT

ARSRESULTAT

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkaPital
SUM OVERF. OG DISPONERINGER

1 0
0

0
0
0

0

2
1

406
406

406

0
0

0

0

0

0

0

326 873
326 873

3 0
0

for Miljøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe Orga nisasjonsn r. 91 2482642



Miljøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe

Balanse pr. 31 .12.2013

Note 3',1/122013 31.12.2012

EIENDELER
OMLøPSMIDLER
Fordringer
Andre kofi siktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLøPSMIDLER

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 30.03

Rasmus Johan Michael Hansson
Parlamentarisk leder

I 122
8 122

698 800
706 922
706 922

326 873
326 873

326 873

81 390
245 020

53 639
380 049
380 049

706 922

Dag Tore Seierstad
Sekretariatsleder

4

0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

3 0
0

0

Arsregnskap for Miljøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe Orga nisasjonsn r. 9 1 2482642



Miljøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe

Noter 2013

Regnskapsprinsipper:
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tllskudd fra Stortinget til
Stortingsgrupper og uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.

Tilskuddd fra Stortinge er inntektsført i den perioden tilskuddet er ment å dekke

Finansielle investeringer måles til virkelige verdi

Kostnadene er periodisert i henhold til når aktiviteten er utføft. I motsetning til utgifter er det
kostnadene som er regnskapsf Ørt, og med dette er regnskapsprinsippet fulgt.

Anskaffelseskost for eiendeler vil for vanlige anskaffelser bli målt til virkelig verdi av vederlaget
på anskaffelsestidspunktet.

Beløpsgrensen for balanseføring av anskaffelser er satt til kr 15 000 for enkelte eiedeler
inkludert merverdiavgift. Driftsmidler som er varige avskrives lineært over en antatt økonomisk
levetid. Nedskrivning skal gjennomføres når netto salgsverdi er lavere enn balanseført verdi, og
dette ikke skyldes forhold som er forbigående.

Stortingsgruppen er meldt inn i Statens Pensjonskasse. Arets pensjonskostnad forfaller til
betaling i 2014.

Note 1 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Stortingsgruppen har i 2013 hatt kostnader som er knyttet til gjennomføring av ulike tiltak
i oversikten under:

Tiltaksbeskrivelse
Tilskudd fra Stortinget

Konsulenttjenester
Annonser
Data og teleutstyr
lkke spesifiserte kostnader

2013
1 204 146

126 521
I 214
7 460

865

Sum andre driftskostbader 144 060

Noter for M¡ljøpartiet De Grønnes Stort¡ngsgruppe Organisasjonsn t. 9'12482642



Miljøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe

Noter 2013

Note 2 - Lønnskostnad

lår
590 685
83 312
55 056
4 565

733 618

orfj

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
And re løn nsrelaterte ytelser

Totalt

Det er gjennomsnittlig ansatt tre personer

Lønn og ytelser til enkeltrepresentanter og sekretariatsleder

Rasmus Johan Michael Hansson (parlamentarisk leder)

Dag Tore Seierstad (Sekretariatsleder)

0
0
0
0

0

Beløp

216 338

0

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i Stortingsgruppen i 2013.

Note 3 - Overføringer annen egenkapital

Pr 10.09.
T ilf ørI fra å rsresu ltat

P¡ 31.12.

Aksjekapital/
selskapskapital

0

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd uhgjør pr 31 . 12. i àr kr 161 038

0

Annen
egenkapital

0
326 873

326 873

Sum
egenkapital

0
326 873

326 873

Noter for Miljøpartiet De Grønnes 912482642



Til BDO AS ved statsautorisert revisor Terje Tvedt Oslo, S. zot4

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Miljøpartiet de Grønnes
Stortingsgruppe for fu"et som ble avsluttet den 31. desember 2013, med det formål å kunne
konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett
som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

l) Vi har oppfflt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget datert 1. oktober 2013 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
betydningsfull rolle i regnskaps- og intem kontroll- systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for arsregnskapet.

3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.

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

5) Vi erkjenner våLrt ansvar for implementering og opprettholdelse av intem 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 enkeltvis 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 misligheter
som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere
ansatte, 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 selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i
intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

6) Vi ha¡ gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon,

¿ol r)generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt o
1) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende

mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.

8) Følgende er tilstrekkelig 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) Avtaler og muligheter til tilbakekj øp av eiendeler som er solgt;

d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.



11) Selskapet 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.

12)DeT. foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst

om i note.

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

14) Selskapet 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 regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet

inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer aI det ikke mangler opplysninger av

betydning.

16) Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og

utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven $ 8-1.

17) Vi er ansvarlige for og har oppfrlt vår plikt til ä sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og

god bokføringsskikk i Norge.

18) Vi har gitt dere:

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

b) ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig

å innhente revisjonsbevis fra.

Sekretariatsleder

tØøaln////A
Parlamentarisk leder



BDO
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Tit Mitjøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe

Revisors beretning

Vi har revidert årsregnskapet for Mitjøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe, som viser et
overskudd på kr 326 873. Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 2013,

resuttatregnskap for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivelse av

vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger'

Styret og sekretariatsleders onsvar for årsregnskapet

Styret og sekretariatsleder 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 kontrol[ som styret óg sekretariatsteder finner nødvendig for å muliggjøre

utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som

fø[ge av mistigheter etter fei[.

Revisors oppgover 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

Norgã, herundei lnternational 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 vesenttig feitinformasjon.

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

opptysníngene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn,

närun¿er- vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenttig

feitinformasjon, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn tit den interne kontrotten som er retevant for gruppens utarbeidelse av et
årsregnskap lom 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 gruppens 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 tit Mitjøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe
per 31. desember 201 3, og av resultater for regnskapsåret som bte avstuttet per denne

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

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDO lnternationat Limited, et engetsk setskap med begrenset ansvar, og er en det av det ìnternasjonate

Ããti""il"i sóo, sãm'uestår aí uavhengige selskaper i de enkette land. Foretaksregrsteret: No 993 ó0ó 650 MVA'



SENTERPARTIETS STORTINGSGRUPPE



Regnskapsrapport til Stortingets presidentskap
I henhold til vedtak i Stortinget av 9. oktober 2006 og Stortingets presidentskap 14 jwi2007

Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stort¡nget til stortingsgrupper og

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Stortingsgruppe
Regnskapsår

Senterpartiet
2013
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Resultatregnskap

NoteResultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Dríftsinntekter

2013

11403406

82457

2012

t040t3s2
78828

I 148s863 10480180

Driftskostnader
Lønnskostnader 3 9857086 8259014
Avskrivninger 5 0 6434
Andre driftskostnader 3,4 1721361 1026103
Sum Driftskostnader 11578447 9291551

lDriftsresultat -92s84 1t88629

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

922s1
8100
2st9

107387

1752

lÅrets resultat 5248 1294264

Overføringer
T ill fu a annen egenkapital 5248 1294264
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Balanse

Note 2013 2012

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Varigedriftsmidler 5 0 0

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmídler 0 0

Omløpsmidler
Fordringer 610945 318659
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 5043435 5195308
Sum omløpsmidler 5654380 5513967

Sum Eiendeler 5654380 5513967

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Sum esenkaoilal

6 399807s
3998075

3992827
3992827

Gjeld
Langsihig gield
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum lanssíktis sield

Kortsiktig gjeld
Leverandøryjeld 167445 136561
Skyldig offentlige avgifter 773927 655272
Annen kortsiktig gield 714933 729307
Sum kortsiktìg gjeld 1656305 I52Il40

Sum gjeld 1656305 I 52r 140

00

lSum gield og egenkapital s6s4380 5513967

Underskrifter:

Sted/dato: Oslo, 13. mai2013

4r, ¿"/t
Leder gruppestyret

Nestleder

Sekretariatsleder

Jo*ot ú^,to NO roh, Y'4î.t
Sty dlem
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Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper

,4.rsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

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

Finansielle investeringer måles til virkelig verdi.

Kostnadene er periodisert i henhold til nar 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 anskaffelsestidspunktet.

Beløpsgrensen for balanseføring av anskaffelser er satt til kr l5 000 for enkelte eiendeler inkl moms. Varige
driftsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning skal gjennomføres når netto salgsverdi er
lavere enn balanseførl verdi og dette ikke skyldes forbigående forhold.

Stortingsgruppene kan melde inn sine ansatte i Statens Pensjonskasse. Årets pensjonskostnad er kostnadsført betalt
premle.

Dersom det er opprettet egenkapital med selvpålagte restriksjoner skal partigruppen beskrive ordningen
herunder hvordan den styres (se note 6, Egenkapital).
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Noter

Note 2 - Bankinnskudd

I posten inngar også bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto med kr 367.959 pr 31.12

Note 3 - Lønn, godtgiørelser,lån til ansatte mv

Lønnskostnader
Lønninger

Godtgjørelser

Pensjoner

Folketrygdavgift
Mottatte trygderefusj oner

Andre ytelser

Sum

Gj ennomsnittlig antal I ansatte

Ytelser til enkeltrepresentanter og selrretariatsleder Qønn / godtgiørelser / naturalytelser)

2013

7637964

116478

762148

1220340

-5206r
172217

2012

6678192

144555

663914

1021786

-4339'15

t84542
8259014

13

Sigbjørn Gjelsvik
Sigbjørn Gjelsvik
Sigbjørn Gjelsvik

Lars Peder Brekk

Anne Tingelstad tüøien

Liv Signe Navarsete

Tittel
Sekretariatsleder

Sekretariatsleder

Sekretariatsleder

Parlamentarisk leder

Parlamentarisk nestled,

Parlamentarisk leder

9857086

15

Ytelsens art
645523 Lønn

9 800 Elektroni sk kommunikasj on

1 600 Trekkpliktig naturalytelse

83333 Honorar

9720 Honorar

23425 Honorar

Beløp

*1

*l
+1

*1 - Brekk var parlamentarisk leder frem til17.09.2013. Wøien fungerte frem til 16.10.2013, da Navarsete overtok.

L ån e or dn in ger t i I ans at t e o g s luttv e de rl agsþrp I ih e I s er b e s lcr iv e s her :

Det er ytt ett lån til en ansatt (forskudd på lønn). Restbeløp pr.31.12.2013 er kr. 84.783, med tillegg av rentefordel.

Det foreligger ingen forpliktelser til å gi gruppeleder eller leder av gruppestyret særskilt vederlag ved opphør eller endring av veryet.
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Noter

Revisor

Honorar for lovpålagt revisjon

Honorar for andre attestasjonstj enester

Honorar for skatterådgivning

Honorar for andre tjenester utenfor revisjon

Sum honorar til revisor

Kjøp av tjenester fra partiorganisasjon;

Kjøp av lønns- og regnskapstjenester

Kjøp av internettsidetj enester

Representanter reiser utenlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andre

Kurs/seminar/kompetan sehev in gsti ltak

Møter
Andre arrangementer

Representasjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulenttjenester

20375

20375

Beløp

100000

400000

Omfang
2 mnd verk

3 mnd verk -¡ drift/inv

Note 4 - Vesentlige kostnads- og inntektsposter

Stortingsgruppen har i 2013 ikke hatt spesielle tiltak ut over ordinær drift.

Videre har gruppen mottatt tilskudd fra Stortinget med kr. 1 1.403.406.

Stortingsgruppen har i2013 hatt kostnader knyttet til giennomføring av tiltak beskrevet i tabellen under:

Tiltaksbeskrivelse Inntekts- og kostnadsutvikling
2013 2012

11403406 10401352Tilskudd fra Stortinget

20tt
1E+07

2010

9882892

2009

9466376

2462

5694

t49749
36672

208751

35055

r4455
0

181825

101651

134474

9124

0

1353 1 9

9003s

175727

17888

5r02
142298

72598
93043

8717

97sl
146793

10749r
t873',73

23931 17130 74272 16958

Rapport om bruk av gruppetilskudd til Presidentskapet 2013
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Kontorrekvisita
Kontormaskiner og inventar
Kontingenter

Gaver

Porto

Telekostnader

Abonnementer

Kostnader ikke spesifisert

Sum Andre driftskostnader

Noter

30s99
15243

58942

1 1086

28737

1721359

42255

2283

rt286

14817

29611

8996

21091

43308

5468

30306

5653

24653

35000

88714

37610 20372 26468 45578

1026103 814661 833161 tt28873

Rapport om bruk av gruppetilskudd til Presidentskapet 2013 415



Noter

Note 5 - Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigäende.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk

levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Type driftsmiddel

Anskaffelseskost
Årets avskrivning

Akkumulert avskrivning pr. 3 l. 12.

Bokført verdi pr. 31.12.

Note 6 - Egenkapital (EK)

Marit Arnstad
Parlamentarisk leder

þt*+ A,n
Janne Sj

Parlamentarisk nestleder

t-.

Sekretariatsleder

ú^, fuW lW* 5t4w;
Trygve Slagsvold Vedum
Medlem av gruppestyret

l,- V,*
Lars Vangen

Ansatterepresentant

Egenkapital 3 1.12.2013

A.rets bruk
Tilført fra årets resultat
Esenkapital 1.1.2013

399807s

5248

3992827

Fri EK Restriksion 1 Restrikslon 2 Sum EK

3998075

5248

3992827
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TiI Senterpartiets Stortingsgruppe SAKSNH: OçT&
ARK: 447-

Revisors beretning

Vi har revidert årsregnskapet for Senterpartiets Stortingsgruppe, som viser et underskudd
på t<r S 248. Årsregnskapet bestårav batanse per 31. desember 2013, resuttatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekretoríotsleders ansvor for årsregnskopet

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 kontroll som styret og sekretariatsteder finner nødvendig for å mutiggjøre
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig feilinformasjon, verken som
føtge av misligheter eller feil.

Revísors oppgover og plíkter

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 revisjonsskikk i
Norge, herunder lnternational 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 vesenttig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opptysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesenttig
feilinformasjon, enten det skytdes misligheter etter feit. Ved en slik risikovurdering tar
revisor hensyn tit den interne kontrotlen som er retevant for gruppens utarbeidelse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av gruppens interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessìge og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede 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 til Senterpartiets Stortingsgruppe per 31.
desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avstuttet per denne datoen i
samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

l<'.1 2i t9'i00
i-¿tx ).: '1 91 Al
v¡tn;yv. i;rlo. r ro
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Regnskapsrapport til Stortingets presidentskap
I henhold til vedtak i stortinget av 9. oktober 2006 og Stoftingets presidentskap 14. juni 2007

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget til stortingSgrupper og

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for ideelle organisæjoner.

Sosialistisk Venstrepartis Stortingsgruppe

Regnskapsår 2013
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Resultatregnskap Note 2013

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget
Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Driftsinntekler

tt 403 404 r040r352

11 403 404 l0 401 352

2012

Driftskostnader
Lønnskosürader

Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Drif*kostnader

13 551 509 l0 138 077

| 8l42sl
r5 365 760

I 342 459
I1 480 536

Driftsresultat -3 962 356 -l 079 184

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekfer
Avkastning på investert kapital
Finanskostnader

196 522 277 410

4 400 992

lÅrets resultat -3 770234 -802766

0verføringer
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Note 2013 2012

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmídler 0 0

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsiktige plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 888 918

5 888 918

I 758 s43
I 7s8 s43Sum

Sum Eiendeler 5 888 918 I 758 543

Egenkapital
A¡nen egenkapital 2352 rOs

2 352 105

6 t22339
6 122 339Sum

Gjeld
LøngsiWig gield
Avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

Sum eìeld 00

Korrsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Sþldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsíktís eìeld

505 893

841 826
2 189 093

3 536 813

403 462
920 533

| 3t2208
2 636 203

Sum s¡eld 3 s36 813 2 636 203

Sum 5 888 918 I 758 s43
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Note I - Regnskapsprins¡pper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Stortingets retningslinjer for tilskudd fra Stortinget lil stortingsgrupper og

uavhengige representanter, regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak'

Tilskudd f¡a stortinget er inntektsført i den perioden tilskuddet er ment å dekke

Kostnadene er periodisert i henlold til nâr aktiviteten er utført, Regnskapsprìnsippet er fulgt, det vil si

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

Anskaflelseskost for eiendeler er for vanlige anskaffelser målt til verdien av vederlaget på anskaffelsestídspunktet'

Beløpsgrensen for balanseføring av anskaffelser er satt til kr 15 000 for enkelte eiendeler inkl moms' Varige

driffsmidle¡ avskives lineært ovsr antatt økonomisk levetid. Nedskivning skal giennomføres når netto salgsverdi er

lavere enn balanseført verdi og dette ¡kke slryldes forbigående forhold.

SVs Stortingsgnrppe har meldt inn sine aosa$e i Statens Pensjo¡skæse. Arets pensjonskostnad ef kostnadsført betalt

premle-

Dersom det er opprettet egenkapital med selvpålagfe resUiksjoner skal parttgruppen beskive ordningen

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

Note I - 6 er standardiserte opplysninger og skal benyttes. Ved behov kan partigruppene supplere med egne noter.
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Note 2 - Banklnnskudd

I poston inng& ogsâ bundne bankinnskudd pâ skattetrekkskonto med k 4 t 8 701 pr 3l l2

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

Lonnskostnader

Lønninger
Honorarer uten feriepenger

Avsetning forpliktelser 201 4

Pensjoner

Fotketrygdavgifr
Mottatto trygderelusjoner

Andre ¡elser
Sum

2013

l0 201 839

410 I 8l
771 548

I t37 049

I 568 804

-693 0l 1

155 099

13 551 509

20t2
8 164 691

909 685

| 2s5 9s6
-293 378
rot 124

10 138 078

Omfang
2 mnd verk
4 mnd verk

20lt 2010

100554¿t4 9882892

Gjennomsnittlig antall ansatte 20,80

Ytelser ti[ enkeltreptesentanler og sekretar¡atsledqt (tønn / godtgiøtelser / naturalytelser)

Camìlla Bakken Øvald

Snone Serigstad Valen

Audun Lysbakken

Kj øp av lj enester fra partiorganivsjon;

Kjøp av løuns- og regnskapstjenetser

Kjøp av inteme$sidetjenester

Tilskudd fra Stortínget

Representanter reiser utenlands

Representanter reiser innenlands

Reiser andro

Kurs/seminar/kompetÂnsehev ¡ngstiltak

Møter
Andre anangementer

Representssjon

Velferdsutgifter
Vikarer
Konsulenttjenester
Kontorrekvisits
Kontormaskiner og inventar

Kontingenter
Gaver
Porto
TelekosÍlader

Abonnementer
Kostnader ikke spesifisert

Sum Aúdre drlftskostnader

Beløp

6t2 4t4
5 600
3 940

Beløp

135 404
222 149

Tittaksbeskrivelse Inntekts- og kostn¡dsutvikliDg
2013 2012

Beskevet i vedlegg I I 403 404 10 401 352

1 8,s0

Ytelsens art
Lønn, mobil, bredbånd, avis, forsikinger
Diett m/overnatting utland

Gave

L1neordninger d! ansatte og slut\ederlagsþrpl ilrtelser beslçives her:

De ansatte har ingen làn fra arbeidsgiver per 31.12.13.

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 for and¡e attestasjonstjenester

Honorar for skatterådgivning

Hono¡ar lor andre tjenester ut€nfor fevisjon

Sum honorar til revisor 24 875

24 875
0

0

0

Note 4 - Yesentlige kostnads- og inntektspqrfcr

SVs Stortingsgruppe bar mottatt tillskudd fra Stortinget med kI l1 359 720.

stortingsgnrppen h a¡ i2ol3 hatt kosmader knyttet iil giennomføring av tiltak beskevet i tsbellen under:

-.4-

40 054
I 525

414 606

140 304
rt0 369

94 901

s96 646
3 043

s3 638
33 259
67 694

100 066

l5 46

20 782
0

86 697

350204
78 955

394930
0

I 19 509

3t 196

42 136

5 870
4 561

46 692
186 491

76 504

177 s40

11 910

35 198

39 946
34 660

32 s42
I r38

90 900
2t5 s3?

69 125

147 200

12330
t5 666
35 406
44 9s6

35384 24950 46200

88 665 136762 1ó0 840

094 062 0

R2013 - Rapport om bruk av gruppetilskudd til Presidentskapet
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Note 5 - Anleggsmidler

Anskaflelseskost LI
Ârets tilgang

Arets avgang

Akkumulerte av- og nedskrivninger

Bokførtverdi 3l t2

Årets avskivninger

Årets nedskrinvinger

Antatt økonomisk levetid

Avskrivningsmetode

Note 6 - Egenksp¡tal (EK)

Underskrifter:

xår
Lineær

0 , wtu'tL 9all1

G,**Jkß((?'^[(

Revisor

l'ìÉ

c¿,vtt¡u-t*Al)is l¿
Vt<-¿il-a¿Gt

Restriksjon 2 Sum EKRestriksion IFri EK 2013
6 122t196 122339EsenkaDitat 1.1 2013

0Tilført fta fuets resultat
-3 770 234Arets bruk -3 770 234
21s2 105023s2 105Eeenkaoiøl 3l,12 2013
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Tit Årsmøtet i Sosìatistisk Venstrepartis Stortingsgruppe

1 704 Vika

STORT INGET
FO RVAITNINGSAVD.

2 3 MAI 20ltr

SAKSNR: ?ç Iî -91
ARK

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Sosiatistisk Venstrepartis Stortingsgruppe, som viser et
underskudd på kr 3 llO Zl¿. Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 2013,

resuttatregnskap for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av

vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekretariotsleders ansvor for ârsregnskopet

Styret og sekretariatsteder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
reitvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk ì Norge, og

for stik intern kontroll som styret ãg sei<retariatsteàer finner nødvendig for å mul'iggjøre

utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som

føtge av mistigheter etter feit,

Revisors oppgaver og plíkter

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

revlslänIVi har gjennomfárt revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i

Norgâ, herundei'lnternational Standards on Auditing. Revìsjonsstandardene krever at vi

ettertever etiske krav og ptantegger og gjen ¡omfører revisjonen for å oppnå betryggende

sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesenttig feitinformasjon.

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

opptysníngene i årsregnskapet. De vatgie handtingene avhenger av revisors skjønn,

t¡ä|un¿er 
- 

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenttig

feitinformasjon, entãn det skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn tit den interne kontrotten som er retevant for gruppens utarbeidelse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bitde. FormåLet er å utforme revisjonshandtínger som er
hensi-ktsmessige étter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om

effektiviteten av gruppens interñe konÍolt. En revisjon omfatter også en vurdering av om

de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene

utarbeidet av tedetsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede presentasjonen av

årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmess'ig som

grunnlag for vår konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med tov og forskrifter og gir et
rettvìsende bitde av den fìnansiette stittingen tit Sosiatistisk Venstrepartis Stortingsgruppe
per 31. desember 2013, og av resuttater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne

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

BDO A5, eË norsl< aksjesetskap, er rJeltaker í BDO lnternationat Limited, et enge(sk selskap med begrenset ansvari og er en del av det internasjonate

;ù;¿;i¿aBóò; rán1'u"rtå. åú uavhensíge setskaper i de enketLe Land. Foretaksregisleret: No e93 606 ó50 MV'¡!"



BDO

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotlhandtinger vi har
funnet nødvendig t henhotd til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

"Attestasjonsoppãrag som ikke er revisjon elter forenktet revisorkontroll av historisk
finansiettinformas;oñ", mener vi at tedelsãn har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordenttig og

oversiktlig registrering og dokumentasjon av gruppens regnskapsopptysninger i samsvar med

lov og god bokføringsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om registrerlng og dokumentosion

Osto, 1. aprit 2014
BDO

revrsor
T

BDO A5, et norsk aksjesetsl(ap, er dettal<er i BDo lnternationat Limited, et engetsk selskap med begrenset ansvaf, og er en del av deL internasjonate
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Venstres sruDoes til Pre

Resultatregnskap

Driftsinntekter
Tilskudd fra Stortinget

Medlemsinntekter
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Avkastning på investert kapiøl
Finanskosntader

Årets resultat

Overføringer

673769 -498906

tr4659 t42rt8

2t39 2004

786289 -358792

-358792

Note

3,

2013

7089468
0

0

7089468

5591354
0

82434s
6415699

2012

4897930
0

599620
5497ss0

4 8644994

4998644

0

0

aJ

4

6 786289
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Venstres TC ørskansranõoft til Presidentskanet

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Beholdninger
Kortsikti ge plasseringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

Sum Eiendeler

Egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpl iktel ser

Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gield

Kortsiktig gield
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgift er

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsíktig geld
Sum gjeld

Sum gield og egenkapital

Oslo, den 5.mai2014

2013 2012

86897 4691,5

Note

00

2 699t571
7018468

5609167

s609167

370258'52tll0
577933

1469301
t469301

5783 ls3
s830068

4822878
4822878

t47239
388437
471sl4

1007190
1007190

6

00

1078468 5830068

/^t ,l

'I
ekretari Parlamentarisk leder

I
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Vdsæs stoninqs4Dæs reÐsl@psmDpoû til Prcsidrnbkåpd

Nole l - Regolk¡prprlorlpper

Âmepkapet erstt opp i smE med Stodingetsrchinpliûje. ¡or rilsludd ûE Sbnitrget t¡llbninFgdpFog
uavhdg¡gc rcpwnhÞr, cgtrlkaFlowns bestuelær og god ¡egnskÐrk¡H( for smÄ bedrinù.

.Iillküdd fr¿sbningd er im@ktrtøn i dd Frioden rillküddd er meot âdekk€

F¡¡4ielle invEtering.r milæ til virkelig vcrdi

Kostoådene er Friodid ¡ hdhold r¡l nårakt¡viÉ6 I urfø( RerkrFpñß¡ppd er tu¡gÇ dd v¡l r¡
ddeterkoshåd.rimobñ¡n8 t¡l utginer$merrcgßkaFbt

Anskafelsdkost tor €¡€ndeler er for vüligc ffikåmels.r målt ril vcrdi¡n av vederlãBct d ffibFelsridspunkd

BcløpsgENen for balilsføring av ffiklft"ls€r er sd til kl. l5 m0 for entelÞ eifldelcr ¡nftl more Vùige &ikmidler
Àvski6 Linæd over edt økonomisk lewti¿ Nedskivningskål Bjemomfo6 Dll netro slesrdi ø laEre enn balæfsfr
verdi og denc ikk.lkyld6 forbigAendc forhold.

Stori¡gsgruppdekÂnmeldeíüsíneæùeiStareNPcnsjoNt6e AmpensjorokætnedcrkogMdsbûbehltpEmie
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Vensæs slolinasmppes wskâNÉDpod til PËidenEkåpet

Note 2 - EåoHrolkûdd

I psÊn im8ù ogs¡ bundnc b6rkinßkudd på ska(chklskon@ m€d kr 292528 pr 3 I I 2

¡iotêl - L6oo, godagj¿relst, l¡r til.rsole mv

Lmin8er

Borghild Tnden (Pùlmendsk n6tledcr) 0l 0l-30 ß
OIa Elv6Luen (Pùlmen6isl n6deder) 0l l0-3 I l2

Codtsiørcllcr
Pnsjoner
FolkcúygdåvsiQ
Motbtre Fy8deßtusjoner

Sum

Cjennomsi$lig mhll iletre

Ytels¿. t¡l e¡keliepesentotúet oE setutt¡otil¿del

lny¡ld Bæ Homburs (s.hdaEleder)
Trine Skei Cmde (Pdmenkisk lder)

Koosulenttjenesl!r
Kontomkvisib
Kontomækinerog invmd
Kondngent.r
Caver

Telekoshader

Koshder ikke sÞifiæd
sumÀodre dilßkosttråder

tNeüo)
(ACA)

(torn / eodts¡oûket / ûdturo\têlser)
Belsp

6351 l1
l45J6l
56558
11124

2013
42t4856

147689
$3524
684383

-21 tO

2012
39 il 79t

t29965
415621

610297
-t8M2

I t3608 18658

559 ß54 4497930

Lonn. Slivsfoßikiprcmiq avis og elektoilsk komm.
Codr8isrclsc pdmenhisk leds
Codrsiø¡clse parlåmenh¡sk nestlder
CodtEiørclsc pdmcnEisk nërleder

Onf¡rg

Koshådsdelins (15 %) web- og
e'rußeßer - ekßlm tjenEte

L,àñeodn¡ryer til oßotte og shiltu&iloßsloryliktelser betb¡wr her:
Dlt cbis@rcr it8en lán€ordnin8 ipdignppen

Der torel¡gser ingen foryliktclrer r¡lå g¡Fppeledercller lderav rprtyrer sßkih vederlag vd
opp¡ør€ller endring av veder "

HonoruforlovpÂl4trevisjon 19875

Honor forildæ BtrBBjoNtjcn6Þr 0

Honoro forskåtterådg¡vning o

Honomr forildE tjenBÞr utenfor Bisjon
sum honoøtilHisor 19875

Kjop* n; B.bP
Kjøp av ffim
Kjop av 24s54

liore4 -Veserlügeloilr¡dFq innlekßposler

Sron¡ngsgrupFn hù i2013 ht kosder knytrel t¡lg¡ennomforing ¡v rild kkæver i hhllñ und.r:

tDntekb- og küto¡dsuñikli¡B
2013 2U2 2011 2010

?08946E 4998644 41545r2 4627484Tilskudd tustoringer

ReprænhnÞr ei*r ul6lant!
Repæænhrer rcisr innenlånds

Re¡sermdre
KuÃ/sminùAomFønshevingsüld
Mdn

B6kevet i vdleg

:

Tilt¡kbesHv€ls€

21 241
2g 229

172 014
40 2M

148 0l I

156 648
0
0
0

79 815
4875

a408
0

il 50t
95

80 121
12 955

16 655
28 043
75 861

34 687
128 194
121 21 I

0
0
0

69 625
5 i24

t6 lz0
0

I 634
0

73 650
19 173

7 219
22 tf5
81 66t
14 180

tm 06?

t25 458
0
0
0

70m
5 262

80 380
0

t0 692
r65

t58 385
11 4tO

t0 6t
22W
37 851
14 426

t22 545

91 3ß
0
0
0

60 125
5 260

13 tr8
0

78m
128

t6t 671
73 151

tutuamng.mcnrcr
Repræn6jon
Velferdsurs¡Rer

19 5m 483 i05 37 190
824 145 599 620 175 579 684 212
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Vensft s stod¡ngsrues repskapsÉppofr til Pres!!þLBkapet

Notc 5 -Aol€gC¡midler
lnsen dritumidlcr craktivcL

Note 6 - Egerk¡pilrl (EK)
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IBDO
TeL: 23 11 91 00
Fax;23 11 91 01

www.bdo,no

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Osto

Til Venstres Stortingsgruppe

Revisors beretning

Vi har revidert årsregnskapet for Venstres Stortingsgruppe, som viser et overskudd på kr
786 289. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resuttatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styret og sekretariatsleders onsvar for örsregnskopet

Styret og sekretariatsleder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende 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
utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.

Revìsors 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
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesenttig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og
opplysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesentlig
feilinformasjon, enten det skytdes mìsligheter elter feil. Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn tiI den interne kontrotlen som er retevant for gruppens utarbeidelse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formålet er å utforme revisjonshandtinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av gruppens ìnterne kontrotl. En revisjon omfatter også en vurdering av om
de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledetsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

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

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av den finansiette stitlingen tiI Venstres Stortingsgruppe per 31. desember
2013, og av resuttater for regnskapsåret som ble avstuttet per denne datoen i samsvar med
regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

15 2014

sert revisor

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er dettaker i BDO lnternational L¡mited, eL engelsk selskap nted begrenset ansvar, og er en dc.L av det internasjonate
nettverket BDO, som består av uavhenglee setskaper i de enkette [and Foretaksregisteret: l'.10 993 ó06 ó50 MVA.
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