Årsregnskap for
Rødt 2019 og
2020

Årsregnskap m budsjett 2019
INNTEKTER

Budsjett

Resultat

2019

2019

Offentlig støtte

Konto

Noter

Statlig støtte stortingsparti

7 035 536

7 035 536 3409

1

Grunnstøtte stortingsparti

3 600 911

3 600 911 3410

2

Statlig støtte fylke (stemme, gruppe)
Statlig støtte kommune (stemme, gruppe)

1 720 000
580 000

1 934 972 3407
518 166 3406

3

35 000 3402

5

Annen offentlig støtte
delsum

0
12 936 447

4

13 124 585

Inntekter fra medlemmer
Godtgjørelser for folkevalgtarbeid

1 600 000

Partiskatt stortingsrepresentanter

120 000

Partiskatt deltakelse offentlige utvalg

0

1 622 352 3411+3412

6

109 714 3413

7

0 3414

8

Medlemskontingent, ordinær

2 300 000

2 810 570 3901+3905

9

Medlemskontingent, rødrev

1 600 000

1 833 265 3902

10

Innsamling og abonnement Rødt Nytt

100 000

Årets innsamling - valgkamp

1 000 000

delsum

6 720 000

86 120 3908+3982
746 451 3981

11
12

7 208 472

Støtte fra andre organisasjoner
Fagbevegelsen/LO

200 000

110 000 3983

13

100 000

68 993 Avd 6

14

Driftsinntekter
Salgsinntekter i Rød Butikk
Andre inntekter
delsum
Sum inntekter

50 000

67 501 3983+3990 uten avd 15

150 000

136 494

20 006 447

20 579 551

Avvik budsjett
Budsjett

-1 550 553

Resultat

-1 815 121

Avvik

2

-264 568
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UTGIFTER

Budsjett

Resultat

2019

2019

Driftskostnader, ordinære

Konto

Personalkostnader

-9 500 000

Kontordrift

-1 800 000

Kopimaskinen
Avskrivninger Dronningensgate
Innkjøp og kostnader Rød Butikk
Delsum

-240 000
-100 000

-9 481 751 5000-serien
-1 465 578 Avdeling 2 + 7170

Noter
16
17

-403 190 Avdeling 5

18

-270 657 6000
-140 044 Avdeling 6

19
20

-11 640 000 -11 761 220

Politisk aktivitet
Politisk ledelse (AU + SST)

-250 000

Møteutgifter LS

-250 000

Utvalgene

-300 000

Informasjonsarbeid, kampanjer

-700 000

Konferanser, kurs, samlinger

-250 000

Folkevalgtkonferanse

0

-238 388 Avdeling 8
-281 035 Avdeling 9

21

26
28

22
-186 817 Avd 11+12+13+16+18+19+29+38 23
-785 165 Avdeling 3 - 3982 + avd 4+37
24
-52 264 Avdeling 27
25

Landsmøte

-1 200 000

-688 692 Avdeling 23
-1 054 783 Avdeling 10

Kommunevalget/Stortingsvalget

-2 000 000

-2 444 159 Avdeling 31

Delsum

-4 950 000

-5 731 303

27

Føringer organisasjonen
Bevilgninger egen organisasjon

-300 000

Grunnstøtte til nye lag

-200 000

Bevilgning til Rød Ungdom

-1 500 000

Kontingent overført lagene

-2 167 000

Partiskatt overført lagene
Delsum
Totale driftskostnader
Driftsresultat

-800 000

-180 768 7329 -avd 31
-215 000 7329
-1 513 813 7340
-2 204 054 7333+7335
-811 351 7330

29
30
31
32
33

-4 967 000 -4 924 986
-21 557 000 -22 417 509
-1 550 553

-1 837 958

Finansielle poster
Avvik konvertering eget resultatoppsett
Tap på fordringer og andre kostnader

-30 000

31 647 = for mye på utgiftssida
-59 882 7740 + 7790 uten avd +7830

34
35

Renteinntekter

25 000

47 906 8050

36

Finanskostnader

-5 000

-719 8140

37

Utbytte Gjensidige

10 000

3 885 8070

38

Delsum
Ordinært resultat

0

22 837

-1 550 553

-1 815 121

1 550 553

1 815 121

0

0

39

Disponering av årets resultat
Overføringer fra EK
Årsresultat
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Årsregnskapet 2019 – noter
Noter til resultatregnskapet
Inntektene
1. Statlig stemmestøtte regnes ut fra valgresultatet i 2017. Kr 99,7637 * 70 522 stemmer.
2. Grunnstøtten inntrådte fra og med 2018. Kr 3 600 911 til det partiet som har stortingsplass.
3. Beløpet er kr 13,06 x antall stemmer ved valget i 2019. Inntekten er avhengig av at de kommunene
der vi stilte liste rapporterer opplysninger om laget i Partiportalen og leverer regnskap til SSB.
4. Beløpet er kr 30,28 x antall stemmer ved valget i 2019. For øvrig som i note 3.
5. Landsstyret vedtok i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 at kommunale bevilgninger kan
beholdes lokalt. Innbetalingen i 2019 er forsinket oppgjør fra Oslo Kommune ift Popvenstre.
6. Møtegodtgjørelse skal betales inn i tråd med vedtektene og i perioden har denne inntekten vært
økende som en kombinasjon av at slike godtgjørelser øker i kommunene og at flere deltar.
7. Gjelder Bjørnar Moxnes og vara Seher Aydar.
8. Ingen deltakelse i offentlige utvalg i 2019.
9. Stor økning i medlemsmassen gir økt kontingentinntekt, sammensettingen av medlemsmassen
endrer seg så økningen er ikke proporsjonal (relativt flere på lav kontingentsats).
10. Det er en liten økning i antall deltakere, men andelen av total medlemsmasse er synkende.
11. Det er få på fast støtte og abonnement, sommer- og juleinnsamling gir relativt gode resultater.
12. Innsamlingsresultatet ble svakt, for første gang klarte vi ikke innsamlingsmålet i et valgår.
13. Fellesforbundet bevilget kr 100.000 og Næring og Nytelse kr 10.000.
14. Salgsinntektene er lave da mye er solgt til selvkost og bokført under valgkamp.
15. Det største beløpet i denne posten er oppgjør for rådgiverutleie til Stortingsgruppa i 2017 pga
kravet ikke ble stilt i 2018. Ellers bærer posten preg av å være årsoppgjørskorrigeringer.

Utgiftene
16. Personalkostnader er disponert i tråd med budsjett og vedtak om kortsiktige prosjektstillinger og
faste ansettelser.
17. Kontordrift i en gammel bygning er krevende, budsjettansvaret ligger hos kontorleder og styres
stramt. Rammen er holdt de siste årene.
18. Kopimaskinen er et viktig produksjonsmiddel og den leases. Det er vurdert om man kommer
billigere ut av det med andre leverandører, men ikke konkludert.
19. Bygningsmessige avskrivninger er på 2 %. Utfordrende å treffe budsjettmessig ettersom bygget
krever mye ift rehabilitering og investeringer. Dette året er største tiltak betydelig oppgradering av
kjøkken og spiserom.
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20. Brutto kostnad innkjøp. Beløpet er under kravet til registrering i mva-registeret.
21. Politisk ledelse holder aktiviteten sin godt innenfor budsjett. Den største posten er reise – både
for SSt-medlemmene og daglige ledelsen sine reiser ut i organisasjonen. Statsbudsjettheftet ble også
belastet avdeling 8.
22. Møteutgiftene i landsstyret har økt, godt frammøte har betydd at vi har leid eksterne lokaler til
møtene pga dårlig ventilasjon i vårt eget møterom. I tillegg tilkommer overnatting og bespisning.
23. Aktiviteten i utvalgene samlet sett har ligget under budsjett. Vi har disse utvalgene: Faglig,
kvinne, organisasjon, helsepolitisk, klima og næring, antirasisme og minoritet, internasjonalt, skeivt.
Helsepolitisk og Internasjonalt ligger betydelig over tildelt ramme, det dekkes av fellespotten til
utvalgene.
24. Dette gjelder kostnadene til nye kommunikasjonsplattformer, Rødt Nytt og EØS-kampanjen.
25. Dette gjelder et lagsstyrekurs og et par kassererkurs.
26. Konferansen på Sundvolden, omfanget ble stort etter det gode kommunevalget.
27. LM-rammen ble ikke overskridet pga godt budsjettarbeid i forkant av LM.
28. Rammen for valgkampen ble utvidet gjennom vedtak i løpet av valgkampen.
29. Organisasjonen har i mindre grad enn forventet etterspurt midler. De fleste midlene som er
disponert har gått til lokale folketing.
30. Til tross for rekordmange nye lag så treffer budsjettposten godt. Grunnstøtten er kr 5.000.
31. I tillegg til den årlige støtten, så har RU fått innvilget reisestøtte til deltakelse på flere konferanser
og til organisasjonsbygging i samarbeid med Rødt.
32. Kontingentandelen til lokallagene er vedtatt på landsmøtet og blir bokført etter utregningen gjort
i Hypersys medlemsregister. Beregningene er ikke kvalitetssikret i 2019.
33. Lagene skal ha halvparten av innbetalt partiskatt. Avvik fra inntektsposten skyldes periodisering
over kalenderår, etteroppgjør fra noen representanter.
34. Dette er en postering for å få vårt oppsett på resultatregnskap til å stemme med
regnskapsprogrammets årsresultat. Vi ser hvert år at vi ikke klarer å summere kostnadene helt
korrekt med vårt oppsett der vi bruker både avdelinger og prosjekt.
35. Kostnader ført her skyldes i stor grad opprydding etter bytte av regnskapsprogram i 2019 fra
Visma eAccounting og til UniEconomy. I stedet for å føre fordringer på lag og enkeltpersoner så
utgiftsføres uoppgjorte føringer.
36. Vi har oppsparte midler på kapitalkonto i DnB og Cultura Bank som begge ga grei rente i 2019.
37. Finanskostnader eksisterer så å si ikke, dette er gebyr knyttet til trussel/varsel om inkasso på
ubetalte fakturaer.
38. Gjensidige Forsikring betaler hvert år utbytte på innestående kapital.
39. Underskuddet dekkes av overføring fra oppspart egenkapital.
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Noter til balanseregnskapet
40. Verdien på de to seksjonene vi eier.
41. Verdien på vårt løsøre korrigert for tilgang og avskrivninger.
42. Ingen lån ført i balansen.
43. Gjelder aksjer i Klassekampen (kr 341.475) og Prinsensgate i Trondheim (kr 125.000).
44. Totalt sett det vi skylder lokallagene gjennom reskontrosystemet.
45. Avsetning for framtidig tap på kr 25.000 (vurderes nullet ut).
46. Depositum Bilkollektivet.
47. Gjelder midlertidige føringer, påløpte kostnader eller inntekter som ikke er gjort opp ved årets
utgang.
48. Summen av saldo samtlige bankkontoer ved årets slutt. Kasse er i praksis i null.
49. Vår brutto egenkapital.
50. Gjelder fond som forvaltes av Gjensidige Forsikring/Alfred Berg Minnefond. Kapitalen kommer fra
OTP-midler som er innbetalt av oss som arbeidsgiver ved korttidsengasjement.
51. Avsetninger på tidligere fond er avviklet.
52. Dette gjelder sikring innbetalt til Posten/Bring.
53. Leverandørgjeld er innkjøp foretatt på slutten av året og som forfaller til betaling neste år.
54. Ingen rest til utbetaling, alle feriepenger ajour i 2019.
55. Skyldig offentlig avgift er arbeidsgiveravgift for 6.termin som forfaller 15.januar.
56. Kortsiktig gjeld er feriepenger alle ansatte som utbetales neste år.
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NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Til årsmøtet i Rødt
Onr.: 971 491 450

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International
www.nitschke.no

Lysaker 14. september 2020

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2019
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for som viser et negativt aktivitetsresultat på kr 1.815.121.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og aktivitetsregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og noter/tilleggsinformasjon til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av noter/tilleggs-informasjon til
årsregnskapet, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon (noter/tilleggsinformasjon), og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
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Rødt

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for 2019

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Rødt
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Lysaker, 14. september 2020
NITSCHKE AS
Erling Koftstad

statsautorisert revisor
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Regnskap og budsjett 2020
INNTEKTER
Offentlig støtte
Statlig støtte stortingsparti
Grunnstøtte stortingsparti
Statlig støtte fylke (stemme, gruppe)
Statlig støtte kommune (stemme, gruppe)
Annen offentlig støtte
delsum
Inntekter fra medlemmer
Godtgjørelser for folkevalgtarbeid - fylke
Godtgjørelser for folkevalgtarbeid - kommune
Partiskatt stortingsrepresentanter
Partiskatt deltakelse offentlige utvalg mm
Medlemskontingent, ordinær
Medlemskontingent, rødrev
Innsamling og abonnement Rødt Nytt
Årets innsamling
delsum
Støtte fra andre organisasjoner
Fagbevegelsen/LO
Driftsinntekter
Salgsinntekter i Rød Butikk
Andre inntekter
Sum inntekter

10

Budsjett
vedtak LS

Regnskap

7 000 366
3 582 911
3 299 000
1 351 000
0
15 233 277

7 000 366
3 582 911
3 292 457
1 361 487
0
15 237 221

1 800 000

941 393
2 567 374
109 247
64 086
3 152 970
1 868 465
100 470
1 201 667
10 005 672

120 000
0
3 500 000
1 600 000
90 000
250 000
7 360 000

Noter
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

100 000

0 14

40 000
50 000
22 783 277

107 704 15
1 890 027 15
27 240 624
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UTGIFTER
Driftskostnader, ordinære
Personalkostnader
Kontordrift
Avskrivninger
Innkjøp og kostnader Rød Butikk
Delsum
Politisk aktivitet
Politisk ledelse (AU + SST)
Møteutgifter LS
Politiske utvalg
Informasjonsarbeid, kampanjer
Konferanser, kurs, samlinger
Sommerfestival
Landsmøte
Kommunevalget/Stortingsvalget
Delsum
Føringer organisasjonen
Bevilgninger egen organisasjon
Grunnstøtte til nye lag
Bevilgning til Rød Ungdom
Kontingent tilbakeført lokallagene
Kontingent overført fylkeslagene
Møtegodtgjørelse tilbakeført lagene
Delsum
Totale driftskostnader
Driftsresultat

Budsjett
vedtak LS

Regnskap

-11 000 000 -9 955 346
-2 035 000 -1 632 228
-300 000
-314 624
-40 000
-300 907
-13 375 000 -12 203 105

-169 098
-135 988
-74 028
-952 523
-604 080
-11 926
-12 088
-255 474
-2 215 205

21
22
23
24
25
26
27
28

-300 000 -1 012 383
-100 000
-95 000
-1 700 000 -1 700 000
-2 040 000 -2 143 531
-1 530 000 -1 112 847
-900 000 -1 759 528
-6 570 000 -7 823 289
-22 745 000 -22 241 599

29
30
31
32
33
34

-225 000
-375 000
-300 000
-600 000
-500 000
-500 000
-200 000
-100 000
-2 800 000

38 277

4 999 025

-40 000
30 000
-5 000
4 000

-11 000

-117 393
23 454
-5
5 418
1 653
-2 822
-89 695

Resultat etter finansielle poster

27 277

4 909 330

Årsresultat

27 277

4 909 330

-27 277
0

-4 909 330
0

Finansielle poster
Tap på fordringer og andre kostnader
Renteinntekter
Finanskostnader
Utbytte Gjensidige
Utbytte aksjer
Avikk konvertering fra UNI
Delsum

Disponering av årets resultat
Overføringer til/fra EK
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Noter
17
18
19
20

35
36
37
38
39
40

41
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Noter til resultatregnskap Rødt 2020

Inntektene
1. Statlig stemmestøtte regnes ut fra valgresultatet i 2017. Årets sats er kr 99,2650 * 70 522
stemmer. Det er 0,5 øre mindre enn 2019.
2. Grunnstøtten inntrådte fra og med 2018 og ogs til det partiet som er innvalgt på Stortinget,
uavhengig av oppslutning. Årets sats er kr 3 582 911, det er kr 180.000 mindre enn året før.
3 og 4.
Statlig støtte ved kommune- og fylkestingsvalg består av stemmestøtte og grunnstøtte til de partiene
som blir valgt inn. Midlene utbetales av Fylkesmannen i Vestland og for å få rett på midlene må hver
partigruppe være registrert i Partiportalen og ha levert regnskap til SSB. For 2020 er satsene:
Stemmestøtte kommune
Stemmestøtte fylke
Stemmestøtte fylke, ungdom (RU sitt ansvar)
Grunnstøtte kommunestyregruppe
Grunnstøtte fylkestingsgruppe

11,62
26,54
8,76
1.556
66.128

Stemmestøtten er pr stemme. Alt dette skal innbetales til partiet sentralt. For 2020 er satsene lavere.
I statsbudsjettet er den totale bevilgningen til partier og valg opprettholdt, men Partilovnemdas
arbeid tar en større andel enn tidligere.
For 2020 er tapte inntekter til Rødt pga manglende rapportering til SSB på kr 66.772,32.
5. Landsstyret vedtok i forbindelse med budsjettvedtaket for 2020 å videreføre praksisen med at
kommunale bevilgninger kan beholdes lokalt.
6. Møtegodtgjørelse/partiskatt skal betales inn i tråd med vedtektene og i perioden har denne
inntekten vært økende som en kombinasjon av at slike godtgjørelser øker i kommunene og at flere
deltar. Inntekten er nå delt opp i rapporten som følge av sterkere representasjon i fylkene etter
valget i 2019.
7. Også i forhold til kommunestyrene har vi en sterk økning i antall representanter og innbetalinger.
8. Gjelder Bjørnar Moxnes og vararepresentant Seher Aydar. Moxnes har mindre fravær i 2020 ift
2019, noe som påvirker årets beløp.
9. Thomas Nygreen deltok i det statlig oppnevnte Valglov-utvalget og har gjort opp partiskatt for
honoreringen av arbeidet.
10 og 11. Stor økning i medlemsmassen gir økt kontingentinntekt. Den ordinære kontingenten går
ned, men til gjengjeld blir det flere deltakere på den frivillige månedlige kontingenten (rødrev). Det
var en budsjettmessig optimisme om fortsatt økt inntekt som ikke slo til i 2020, den største økningen
i kontingentinntektene kom i 2019.
12. Det er få på fast støtte og abonnement, sommer- og juleinnsamling gir relativt gode resultater.
For 2020 gir innsamlingen kr 71.370 og abonnement gir kr 29.100.
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13. Budsjettet ble satt lavt som følge av svak innsamling i 2019. Når resultatet blir såpass sterkt så
skyldes det at vi på høsten satte i gang med valginnsamling med en kampanje på sosiale medier.
Formelt sett inngår denne innsamlingen på høsten i målsettingen for valginnsamlingen 2021 på
krevende 3 millioner kroner.
14. Vi har ikke mottatt midler til partiets arbeid i 2020. Popvenstre fikk noen bevilgninger, men disse
er returnert i forbindelse med avlysningen.
15. Målsettingen i 2020 med Rød Butikk (salg av materiell og stæsj) var å gå i balanse. Som følge av
pandemien og behov for å profilere partiet ble det gjort en rekke innkjøp for salg og/eller bruk i 2020
og for neste år, blant annet ansiktsmaske med logo.
16. Denne budsjettposten er med rutinemessig da det hvert år kommer inntekter som ikke naturlig
kan plasseres på andre budsjettposter eller inngå i aktivitetsregnskapene. De største beløpene er:
- lavere arbeidsgiveravgift pga pandemien, kr 117.000
- aksjegave fra arvelater (Equinor, DNB, Telenor), kr 1.757.312

Utgiftene
17. Personalkostnadene er ca 1,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette er i all hovedsak en
konsekvens av pandemien. Flere planlagte ansettelser ble lagt på is og noen ansettelser ble gjort
senere enn planlagt.
18. Kontordrift har også blitt rimeligere som en følge av at de aller fleste ansatte siden 12.mars har
vært i hjemmekontor. Dette medførte en mindre aktivitet i partiet på alle områder. Justerer vi for at
leasing kopimaskin (som nå inngår i kontordriftbudsjettet) i liten grad påvirkes av mindre
tilstedeværelse, så er kostnadsreduksjonen ca kr 400.000.
19. Bygningsmessige avskrivninger er på 2 %. Budsjettert beløp traff nesten, vi bommet litt på hva ny
heis ville kost. Den er nå på plass til en kostnad på kr 915.388. Se ellers balansen.
20. Brutto kostnad innkjøp. Se ellers note 15.
21, 22, 23. Som en følge av nedstengingen i Norge, stengte i praksis også partiet ned sin aktivitet, i
hvert fall den delen som medfører reise- og overnatting. Alle gikk over til møter på zoom, det har
vært minimal reisevirksomhet etter mars.
24. Informasjonsarbeid, kampanjer. Denne budsjettposten ble økt i forbindelse med
budsjettrevideringen i september. Dette var et område der vi kunne bruke oppsparte midler. Det er
forhåndsbetalt film- og videoproduksjon for kr 300.000, det er kjøpt inn mer utstyr til sendinger,
lisenskostnadene er økt mm.
25. Vi gjennomførte organisasjonskonferansen Grunnmur i februar, kostnad kr 511.000. Resten av
kostnaden er i all hovedsak knyttet til distriktsstyresamlingen i august.
26. Popvenstre ble avløst og billettintektene returnert, enkelte små kostnader ble stående.
27. Landsmøteforberedelsene ble heller ikke kostbare, oppholds- og reiseutgifter for de
forberedende komiteene ble overført til zoom. Lisenskostnadene på MyMeet ligger på kontordrift.
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28. Et oppdrag til Ipsos på kr 41.000 er en ettervalganalyse i februar som er ført på kommunevalget
mens en større valganalyse til kr 200.000 er ført på stortingsvalg som også inneholder et
seminar/kurs. Postene er slått sammen.
29. Bevilgningene til organisasjonen ble økt dramatisk ved budsjettrevideringen. De største postene
er:
- kr 375.000 til lag som hadde negativ saldo i reskontro
- kr 200.000 til lokaler på gateplan, Oslo
- kr 156.000 i aktivitetspott m søknader til sst
30. 19 nye lag har fått kr 5.000 i grunnstøtte.
31. Årets bevilgning til Rød Ungdom, dette bevilgningsnivået har gjort at RU har en positiv saldo på
reskontro for andre år på rad.
32 og 33. Kontingentfordeling er etter vedtaket på LM i 2019 nå at lagene skal ha 40 %, fylkeslaget
skal ha 30 % og sentralen 30 % av innbetalt kontingent.
34. Møtegodtgjørelse/partiskatt deles likt mellom lokal/fylkesleddet og sentralt.
35. Her ligger ekstra kostnader som ikke kan relateres til andre budsjettposter. Beløpet i år er relatvit
høyt, det skyldes en korrigering av inngående saldo på arbeidsgiveravgift på kr 89.770. Her ligger det
også at vi har gjort for urettmessig billedbruk på facebook (opphavsrettigheter) på ca kr 18.000 og et
foreldet krav mot Dagsavisen. Avsetning til tap i balansen er aktivert.
36. Til tross for stort sett 0-rente så er vi så likvide at det blir noe renteinntekter.
37. Årlig utbytte på midlene vi har i Gjensidige, det er OTP-avsetningene.
38. Finanskostnader oppstår ikke når det ikke er aktivitet, det er kun ført to små beløp.
39. Det ble utbetalt aksjeutbytte i Equinor 4.kvartal.
40. Dette er en postering for å få vårt oppsett på resultatregnskap til å stemme med
regnskapsprogrammets årsresultat. Vi ser hvert år at vi ikke klarer å summere og skille kostnadene
helt korrekt med vårt oppsett på både avdelinger og prosjekt. Årets beløp er inner-tier.
41. Overskuddet avsettes som oppspart egenkapital.
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Balanseregnskapet Rødt 2020
Oppsettet er endret ift tidligere årsrapporter
2020

2019 Noter 2020

EIENDELER
Anleggsmidler
Tomter, bygninger, fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy
Aksjer i Klassekampen
Aksjer i Prinsensgate 14 AS
Aksjer i Equinor AS
Depositum
sum anleggsmidler

11 639 332
281 961
341 476
235 000
274 825
6 000
12 778 594

10 902 749
189 427
341 476
125 000
0
6 000
11 564 652

42
43
44
45
46
47

Omløpsmidler
Pensjonsfond
Kredittsikkerhet
Interimskonto
Børssnoterte aksjer
Bankinnskudd, kontanter
sum omløpsmidler

161 150
20 000
41 875
1 482 487
17 118 192
18 823 704

161 150
20 000
44 339
0
7 723 825
7 949 314

48
49
50
51
52

SUM EIENDELER

31 602 298

19 513 966

Egenkapital
Annen egenkapital

-20 409 131

-15 499 801

53

Gjeld
Kundefordringer
Avsetning tap fordringer
Leverandørgjeld
Skyldig forskuddstrekk
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
sum gjeld

-8 479 252
0
-724 494
-395 455
-440 298
-1 153 668
-11 193 167

-1 784 979
-25 000
-361 780
-369 149
-310 012
-1 163 243
-4 014 163

54
55
56
57
58
59

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-31 602 298

-19 513 964

EGENKAPITAL OG GJELD
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Noter til balanseregnskap Rødt 2020

42. Dette er bokført verdi på de 2 seksjonene vi eier i Dronningens gate 22.
43. Verdien på løsøre (datamaskiner, kontorutstyr, møbler mm), korrigeres hvert år for tilgang og
avskrivninger.
44. Aksjene våre i Klassekampen AS.
45. Prinsensgate 14 AS i Trondheim eies av Rødt sentralt, men forvaltes lokalt. I 2020 er et lån på kr
110.000 konvertert til aksjekapital for å styrke selskapets økonomi.
46. Aksjene kommer fra en aksjegave, bokført som anleggsmidler da arvelaters intensjon er at man
skal bruke eierandelen politisk.
47. Depositumet gjelder medlemskapet i Bilkollektivet.
48. Alfred Bergs Minnefond, kapitaltilførselen hvert år er lik innbetalte OTP-midler som ikke har tilfalt
ansatte, i hovedsak korttidsengasjement og vikarer.
49. Kredittsikkerheten gjelder bruk av Postens kundetjenester.
50. Gjelder uoppgjorte forhold i 2020, beløpet er en betaling for annonsering som skal refunderes.
51. Aksjegavens andel av aksjer i Telenor og DNB er ført som omløpsmidler da de etter arvelaters
anvisning kunne selges. SST har vedtatt at de skal avhendes (gjennomført i romjula, bokføres i 2021).
52. Summen av alle bankkontoene våre i DNB og Cultura samt kr 177 i kontantkasse.
53. Årets overskudd er lagt til egenkapitalen.
54. Kundefordringer er i vårt tilfelle det som lagene har til gode i reskontro-systemet.
55. Avsetningen har stått urørt i mange år og ble valgt brukt i forbindelse med
årsoppgjørsdisposisjoner.
56. Økt aktivitet i 4.kvartal grunnet god økonomi medførte en rekke innkjøp som gjelder forhold i
2021, men som er fakturert i 2020, for eksempel varer og film-/videoproduksjon.
57. Gjelder skatt for 6.termin med forfall 15.01.21.
58. Gjelder arbeidsgiveravgift for 6.termin med forfall 15.01.21.
59. Gjelder feriepenger til ansatte.
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Internrevisjonen, rapport til landsmøtet 2021
Undertegnede er valgt av Landsmøtet i 2019 som internrevisorer. Vi ser det som vår
hovedoppgave å kontrollere at Rødts regnskap og økonomiske styring er i tråd med vedtekter
og vedtak i Rødts organer, Rødts politikk og god organisasjonspraksis.
Vi har fått forelagt Landsmøtets vedtak om økonomiarbeidet, samt protokoller fra
Landsstyrets møter for å kunne kontrollere behandlingen av økonomisaker. Vi har fått
utskrifter av regnskap og balanse. Alle spørsmål vi har reist i forbindelse med disse sakene er
besvart.
På grunn av smittevern og misforståelser har vi ikke fått full tilgang til bilagene. Vi fikk også
tilgang til enkelte protokoller først 2.mars. Derfor må internrevisorene ta stilling til ev.
anbefaling av regnskapet for 2020 etter landsmøtet og før det legges fram for landsstyret for
godkjenning.
Fra landsmøtets vedtak trekker vi fram: «Økonomistyringen i Rødt må ta sikte på å fordele
inntektene i hele partiet på en måte som bidrar til ytterligere vekst. I tillegg må vi hele tiden
jobbe med å øke egeninntektene for å redusere avhengigheten av offentlig støtte.» Vi er godt
fornøyde med det som er gjort for å styrke partidistriktenes økonomi. Det jobbes også godt
med å øke egeninntektene. Her er arbeidet med møtegodtgjørelsen viktig.
Andre kommentarer:
Som helhet mener vi at regnskap og økonomiarbeidet drives under god kontroll og i tråd med
Rødts vedtak og linje. Det foregår en god og åpen rapportering om økonomien fra daglig
ledelse til henholdsvis Sentralstyre, internrevisorer og Landsstyre.
Mange fylkeskasserere og lokallagskasserere har fått erfaringer, er stabile og vokser med
oppgaven. Det har kommet oppdatering av kassererhåndboka, og den er god.
Lønn til tillitsvalgte
Sentralstyret vedtok på sitt septembermøte å øke lønna til utvalgsledere fra 465 468,- til
520 000,-. Bakgrunnen var at lønnssystemet for tillitsvalgte fram til denne datoen hadde ført
til store lønnsforskjeller. På møtet som vedtok dette var det ingen som fratrådte som inhabile.
Landsstyret og overprøving av landsmøtevedtak
På landsstyrets møte i juni 2019, sak 5.2 forslagnr. 2 ble det vedtatt en tolkning av enkelte
landsmøtevedtak. En av tolkningene var at forslag LM-022 (en lang tekst om staten) ble
avvist av landsmøtet. Dette er ikke en tolkning, men en overprøving av et landsmøtevedtak, jf.
Landsmøteprotokollen. Altså et klart brudd på partidemokratiet. Vi har ikke funnet noen
protokoller fra mai-juni 2020 som viser at landsmøteprotokollen ble referert eller diskutert i
noe partiorgan etter at den forelå, nesten ett år etter landsmøtet. Vi anbefaler at ferdigstillelse
av landsmøteprotokollen prioriteres, slik at vi i framtida unngår at landsstyret må tolke
landsmøter uten å ha protokollen tilgjengelig.
Oslo, 04.03.2021
Thomas Nygreen
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