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Årsregnskap 2021 med regnskapsførers noter og revisors beretning – kommentarer 

Styret fremlegger med dette signert årsregnskap for 2021 med resultat på – (minus) 115 285 kr med 
regnskapsførers noter, samt revisjonsberetning fra RSM datert 29. mars. Det fremkommer ikke noen 
anmerkninger i regnskapsførers noter eller i revisors rapport, som trenger oppfølging av styret eller 
landsmøtet. 

 

Årets aktivitetsresultat 

Budsjett vedtatt på landsmøtet 5/6-21 for 2021 var et budsjett i balanse på kr 5 850 000. Det 
inkluderte økonomisk støtte fra Inge Steensland stiftelsen for veteranseilas 2021 på 50 000kr 
(overført fra 2020), og 175 000kr (overført fra 2020) fra Forsvarets personellservice (FP) for Rondane 
førjulstreff.  

SIOPS hadde et høyt aktivitetsnivå i 2021 til tross for pandemien, selv om noen aktiviteter ble 
kansellert og noen ble gjennomført med redusert ambisjonsnivå ref årsberetningen. Det ble videre i 
2021 investert i nytt audiovisuelt utstyr til lokalet i Kongens gate 9.  

Regnskapet viser en inntektsside på 5 910 100 kr. Økningen på 60 000kr ift opprinnelig budsjett 

skyldes høyere MVA refusjon enn beregnet (endret til full kompensasjon mvf 2021). Utgiftssiden ble 

på 6 025 336, og som ga et årsresultat på (minus) – 115 236. 

Styret er fornøyd med årsresultat for 2021. Det var mange variabler i budsjettet, og pandemien var 
en konstant usikkerhetsfaktor ifm gjennomføring av aktiviteter. Formåls kapitalkonto er nedskrevet 
med 115 000kr, men det må ses i sammenheng med oppheving av eksterne bindinger på ubrukte 
midler fra 2020 budsjettet (se under). 

 

Bruk av underforbruk i 2020 til aktiviteter i 2021 samt forklaring til årsresultat 

Begrunnelsen for negativt resultat forklares ved at vi fikk godkjenning fra FVT til å omdisponere inntil 

260 000kr av ubrukte 2020 midler på ca 805 000kr, for gjennomføring av maritime kurs i 2021. To 

ulike kurs ble avholdt med en total kostnadsramme på 249 000kr. Denne utgiften er postert på 2021 

regnskapet. Oppheving av ekstern binding på 249 000kr i formålskapitalen for dette formål fremgår 

av note 3 i regnskapsførers noter til regnskapet.  

Styret besluttet også i februar 2022 et honorar til styreleder på 0,4G/år med tilbakevirkende kraft fra 

valg på landsmøte 2020. Dette var det ikke budsjettert for. Det medførte at 0,2G for 2020 (halvt år) 

og 0,4G for 2021 ble utbetalt vinter 2022, men postert på 2021 regnskapet. Dette kommer frem av 

note 2 til årsregnskap 2021 med utbetaling av 61 820kr. 

Administrasjonen fikk også godkjent omdisponering av FVT til å kjøpe inn en ny utstyrshenger til bil, 

samt kanohenger med hoved villmarks- og tur utstyrspakke for inntil 190 000kr av de nevnte ubrukte 

2020 midlene. Innkjøpet av materiellet ble foretatt i desember 2021. Dette er investering i dyrt 

materiell hvor det gjelder normale regnskapsregler om avskrivning. Innkjøpt utstyr for kr 26 000 er 

bokført i 2021 regnskapet.  

Selve henger med alt øvrig utstyr innkjøpt for kr 164 000kr er ikke ført inn i 2021 regnskapet, fordi 

det regnskapsteknisk blir avskrevet i SIOPS regnskap over fem år i perioden 2022-2027. Dette etter 

føringer fra regnskapsfører. Siden materiellet er betalt og mottatt, så avregnes investeringen på 

binding fra FVT om bruk av bundne midler på SIOPS kapitalkonto.  
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Begrunnelsen er her å unngå et teknisk etterslep av bindingen på kapitalkontoen over mange år frem 

i tid. Dette, og full status på bevegelser i SIOPS formåls kapitalkonto kommer frem av note 3 til 

regnskapsførers noter til regnskapet. Det gjenstår fortsatt 365 699kr av underforbruket i 2020. SIOPS 

har søkt om ytterligere omdisponeringer i mars/april 2022 for bruk av midlene til ulike aktiviteter i 

inneværende år. 

 

Regnskap 2021 pr 29. mars 2021, sammenlignet med aktivitetsbudsjettet for 2021 

Se oppstilling av aktivitetsregnskap 2021 sammenlignet med aktivitetsbudsjett 2021 for mer utførlige 
detaljer. Det følgende er en fremstilling av de store tall og budsjettposter: 

Aktivitetsbudsjett for 2021, sammenlignet med endelig regnskap 2020:  

 

INNTEKTER - Anskaffede midler  Budsjett 2021  Regnskap 2021 

Offentlige tilskudd (FVT)  5 080 000  5 080 000 

Egenandeler aktiviteter  70 000  44 414 

Andre tilskudd – MVA   290 000  354 235 

Medlemsinntekter  50 000  70 200 

Mottatte donasjoner til prosjekter  250 000  255 000 

Gaver/donasjoner/FB mm  60 000  68 575 

Finans og investeringsinntekter  50 000  37 676 

Bruk av formålskapital  0  0 

Sum inntekter  5 850 000   5 910 000 

     

     
KOSTNADER - Forbrukte midler     
         Anskaffelse av midler  350 000  308 433 

                                 
         Organisasjon  800 000  561 850 

         Arbeid for veteraner/omdømme  2 600 000  3 676 625 

         Forberedelse nye prosjekter  0  0 

         Sivilsamfunnet  900 000  631 225 

         Forskning og dokumentasjon  250 000  72 803 

         Politikk  700 000  439 646 

        Administrasjon   250 000   334 754 

Sum kostnader  5 850 000   6 025 336 

     
Resultat             0                   -  115 285 
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Endring i Formålskapitalen  

Formålskapitalen er per 31.12.2021 kr. 1 979 064.   

 

  01.01.21 Tilført Benyttet 31.12.21 

Grunnkapital 0 0 0 0 

Formålskapital med eksterne bindinger 804 669  - 439 000 365 699 
 

Formålskapital med selvpålagte bindinger 0 0 0 0 

Annen formålskapital 1 289 650 0 323 715 1 613 365  

SUM FORMÅLSKAPITAL 2 094 349 0 -     115 285 1 979 064 

 

Se egen note 3 i regnskapet for status på uforbrukte midler fra 2020 med ekstern binding. Dette er 
bundne midler som kommer fra et mindreforbruk i 2020 etter FVT tildeling til ulike 
mestringsaktiviteter, og som ble kansellerte eller sterkt reduserte grunnet koronapandemiens 
innvirkning. Midlene skal derfor gå til tilsvarende aktiviteter i 2022, eller til nye aktiviteter etter 
søknad til FVT. Pengene er derfor ikke disponible for andre formål uten FVT godkjenning. 

 

Vedlegg: 

Godkjent årsregnskap 2021 med regnskapsføreres noter 

Revisors beretning til SIOPS årsregnskap 2021 

 

Forslag til vedtak:  

Landsmøtet godkjenner årsregnskap for 2021, med regnskapsførers noter og revisors beretning.  
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Til landsmøtet i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internationale operasjoner

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internationale operasjoners årsregnskap som viser et
negativt aktivitetsresultat på kr 115 236. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021,
aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021, og
av dens 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det
kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som



Revisors beretning 2021 for Veteranforbundet SIOPS - Skadde i
internationale operasjoner

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.

Oslo, 29. mars 2022
RSM Norge AS

Trine Angell-Hansen
Statsautorisert revisor


