
 
 

Årsregnskap 2021 

for Nasjonalt sikkerhetsfond- vergemål 

 

Ledelseskommentarer 

Statens sivilrettsforvaltning forvaltet Nasjonalt sikkerhetsfond - vergemål i tråd med Justis- og 

beredskapsdepartementets føringer i brev av 06.12.13 – Tillegg til tildelingsbrev og i henhold 

til instruks om nasjonalt sikkerhetsfond -vergemål av 06.05.14. 

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten med 

tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra eget departement. Årsregnskapet gir 

et dekkende bilde av fondets disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, 

eiendeler og gjeld.    

Riksrevisjonen er ekstern revisor for fondet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert, men 

revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. tertial 2022.  

Oslo 15.mars 2022 

 

Anne Pauline Jensen 

direktør 

Statens sivilrettsforvaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Prinsippnote til årsregnskapet - Oppstilling av bevilgningsrapportering med noter 

Årsregnskap for statlige fond er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i 

bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene"). Årsregnskapet er i henhold til 

krav i bestemmelsene punkt 3.4.1 -3.4.3 og Finansdepartementets rundskriv R-115 av 

desember 2019, punkt 8.  

 

Nasjonalt sikkerhetsfond på vergemålsområdet ble opprettet ved vedtak i Stortinget, jf. ny 

vergemålslov § 101, nr. 6.  Et statlig fond er en formuesmasse (kapital) som regnskapsmessig 

er adskilt fra statens øvrige midler, og der anvendelsen er bundet til et nærmere fastsatt formål 

med varighet utover ett budsjettår. Fond har en forenklet rapportering til statsregnskapet. 

Betalingsformidling skal skje gjennom statens konsernkontoordning og likvidene skal 

oppbevares på oppgjørskonto i Norges Bank. Beholdninger på oppgjørskontoene overføres til 

nytt år. 

 
Bevilgningsrapporteringen 

Øvre del av oppstillingen viser hva som rapportert i likvidrapporten til statsregnskapet.  

Likvidrapporten viser fondets saldo og likvidbevegelser på fondets oppgjørskonto i Norges 

Bank. Alle finansielle eiendeler og forpliktelser som fondet er oppført med i statens 

kapitalregnskap, vises i oppstillingens nedre del. 

 

Oppstilling av bevilgningsrapportering 
 

Beholdninger rapportert i likvidrapport 
 Note Regnskap 2021 

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank  96 125 262,95 

Endringer i perioden  19 462,00   

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank  96 144 724,95 

 

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12.) 
Konto Tekst Note 2021 2020 Endring 

810402 Beholdninger på konto i Norges Bank  96 144 724,95 96 125 262,95 19 462,00   

  

Note A utarbeides ikke for fondet da det ikke er gitt tildelinger over 

statsbudsjettet til fondet i 2021. 

 

Prinsippnote - Oppstilling av fondsregnskap for statlige fond 

Fondsregnskapet tilsvarer oppstillingen av virksomhetsregnskapet i årsregnskapet for statlige 

virksomheter. Fondsregnskapet er utarbeidet etter kontantprinsippet. Dette innebærer at 

inntektene (overføringer til fondet) vises i oppstillingen av resultatet når de er innbetalt. 

Utgifter (overføringer fra fondet) vises i oppstillingen av resultatet når de er utbetalt.  

 

Resultatoppstillingen inneholder alle overføringer til og fra fondet i regnskapsåret. Periodens 

resultat er forskjellen mellom overføring til fondet og overføring fra fondet. Resultatet er 

overført til opptjent fondskapital i balanseoppstillingen.  

 

Kapitalinnskudd eller tilbakebetaling av kapitalinnskudd i fondet vises ikke i 

resultatoppstillingen, men blir ført direkte i balansen mot innskutt fondskapital.  

 



 
 

 
 
Oppstilling av resultat  Note 2021 2020 

Overføringer til fondet    

Overføringer fra andre statlige regnskap 1 19 462  529 001 

Overføringer fra andre 1   

Sum overføringer til fondet  19 462 529 001 

    

Overføringer fra fondet    

Overføringer til andre statlige 

regnskaper 

 
0 0 

Overføringer til andre 2 0 0 

Sum overføringer fra fondet  0 0 

    

Periodens resultat 3 19 462   529 001 

    

Disponering    

Overføring av periodens resultat til 

opptjent fondskapital 

 -19 462   -529 001 

 

 

Oppstilling av balanse  Note 2021 2020 

Eiendeler    

    

Oppgjørskonto i Norges Bank  96 144 724,95 96 125 262,95 

 

      

Sum eiendeler  96 144 724,95 96 125 262,95 

Fondskapital og gjeld    

    

Innskutt fondskapital 3 96 125 262,95 

 

95 596 261,95 

Opptjent fondskapital 3 19 462,00   529 001,00 

    

Sum fondskapital og gjeld  96 144 724,95 96 125 262,95 

 

 

Note 1 

Fondets inntekter består kun av renteavkastningen av beholdningen i Norges Bank. Dette 

vises på linjen overføringer fra andre statlige regnskap. I 2021 var renteavkastningen  

Kr 19 462.  Det er ikke mottatt overføringer fra andre. 

  

Note 2 

Det ble ikke foretatt utbetalinger fra fondet i 2021. 

 

Note 3 

Årlig renteavkastning for innskuddet på kr 19 462 er ført mot opptjent fondskapital.    


