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Kommentarer til Sak 2.0 - Regnskap VTSV 2022 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 

foretak. 

VTSV Fylkeslaget er ikke skattepliktig etter skattelovens & 2-32. 

Resultatregnskapet er vist som innhentet fra regnskapsprogram. Balanse er satt opp med 

sammenlignet balanse fra 31.12.21.  

Bankkonti per.31.12.                                2022                2021 

Regningskonto 2610.18.33606             48.478              37.910 

Kapitalkonto 2610.18.33622               151.263            502.633 

 

Om enkelte poster i balansen 

Post 1498 inneholder lokallagene sin andel for deltakelse på ekstraordinært møte i desember 

2022. Dette blir betalt til fylkeslaget i januar & februar 2023. 

 

Post 2400 inneholder bl.a. faktura fra hotellet for samling i desember + fakturaer fra SV 

sentralt for fylkeslagets andel reisefordeling samlinger & LS og tekniske tjenester & 

regnskapstjenester. Dette er betalt fra fylkeslaget i januar 2023. 

 

Om enkelte poster i regnskapet 

VTSV bruker et skybasert regnskapsystem, 24sevenOffoce.  

Fylkesstyret har kontinuerlig vært oppdatert på status, både praktisk og økonomisk. 

Inntekter 

Post 3702 «overføring fra andre partiledd – annet» og 3300 «offentlig støtte» må sees i 

sammenheng. Det har i løpet av 2022 kommet frem at fylkeskommunal støtte til 

fylkesorganisasjonen tidligere feilaktig har blitt overført via fylkestingsgruppa. Summen av 

disse er noe over budsjett. 

Kostnader 

Merforbruk på post 6211 «Overf. Til sentralt - faste møter & tekn. tjenester» skyldes at 

fylkeslaget nå betaler for at sentralt er regnskapsfører for laget. Post 6210 «Overføring til 

sentralt – andel sekr. Ressurs» er som budsjettert fordi f.sekr. fremdeles har 100% stilling, og 

fordeling med sentralt er etter avtale. 

Merforbruk på post 6300 «leie lokale» og 6390 «fellesutg. til huseier» skyldes at fylkeslaget 

nå leier to kontorer i Porsgrunn. SV sentralt refunderer kostnad for kontorplass til 

økonomirådgiver. 

 

Post 6540 «Kontorutstyr» og 6822 «Profileringsutstyr» må sees i sammenheng. Kontorutstyr 

til nye kontorer i Porsgrunn har ikke kostet noe – fylkeslaget har fått overskuddsmøbler fra 

fylkeskommunen. Av profileringsutstyr er det investert i utvendig skilting ved kontoret i 
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Porsgrunn, og ny talerstol er kjøpt inn. I sum har disse postene ca. 10.000 i merforbruk, dette 

dekkes inn ved mindreforbruk på andre poster. 

Post 6865 «Kurs og seminar m.m.» har et merforbruk, dette er dekt inn med mindreforbuk på 

post 6870 «Representantskapet». 

Post 6871 «Nominasjonsmøte & ekstraord. årsmøte» har et merforbruk, dette er bl.a. dekt inn 

med øremerket tilskudd fra sentralt til dette. 

Post 6970 «Støtte til SU» Det har kommet inn søknad fra SU i januar 2023. Fylkesstyret har 

vedtatt å støtte med 10.000,- som er bokført pr. 31.12.22. Dette fremkommer som «gjeld» i 

balansen og blir utbetalt i 2023. 

Post 7835 «Tap på fordringer…..» er avskrevet gamle krav til lokallag. Ref. vedtak i f.styret i 

juni 2022. 

 

Resultat 

Regnskapet viser et resultat på ca. 5.500 mindre overskudd enn budsjettert – totalt overskudd 

kr. 79.665,-. Fylkesstyret innstiller på at dette godkjennes, og legges til fylkeslagets oppsparte 

kapital. 

Fordeling av poster i balansen (verdier/krav/gjeld) fordeles på de to «nye» fylkeslag etter 

vedtak på stiftelsesmøter desember 2022. 

 

 

 


