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6.5. Velferdsfondet for Tollvesenet 
Velferdsfondet for Tollvesenet ble opprettet ved vedtak i Stortinget 8.mars 1960, og benyttes til drift 
og vedlikehold av Tolletatens kulturhistoriske eiendommer. 
 
Eiendommene er til disposisjon som feriehjem for ansatte i etaten, som etter regning og gjennom felles 
velferdsmidler bidrar til inntekter til fondet. Eiendommene benyttes også i beskjeden grad til interne 
møter, kurs og til operative formål i grensekontrollen, og får et tilskudd til drift og vedlikehold over 
driftsbudsjettet. 
 
Prinsippnote – oppstilling av bevilgningsrapporteringen for fondet 
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 ut over ett budsjettår. 
 
Årsregnskap for fondet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser 
om økonomistyring i staten (bestemmelsene), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 23. 
september 2019. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.6 og nærmere 
bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115, punkt 8. 
 
Fond har en forenklet rapportering til statsregnskapet. Betalingsformidling skal skje gjennom statens 
konsernkontoordning og likvidene skal oppbevares på oppgjørskonto i Norges Bank. Beholdninger på 
oppgjørskonti overføres til nytt år. Oppstilling av bevilgningsrapporteringen for fondet fremkommer 
nedenfor. 
 
Bevilgningsrapportering 
Øvre del av oppstillingen viser hva som er 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. 
 
Navnet til fondet fremkommer av §1 i fondets statutter. 
 
Prinsippnote til årsregnskapet – oppstilling av fondsregnskapet 
Fondsregnskapet tilsvarer oppstillingen av virksomhetsregnskapet i årsregnskapet for statlige 
virksomheter. 
 
Fondsregnskapet er utarbeidet etter kontantprinsippet. Det 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, og resultatet 
viser netto endringer i fondskapitalen. Resultatet er overført til opptjent fondskapital i 
balanseoppstillingen. I note til fondsregnskapet omtales kortsiktige fordringer. Opplysningen 
fremkommer ikke av balansen fordi regnskapet utarbeides etter kontantprinsippet, men fondet hadde 
per 31. desember 2021 kroner 750 i utestående fordringer. 
 
Kapitalinnskudd eller tilbakebetaling av kapitalinnskudd i fondet vises ikke i resultatoppstillingen, men 
blir ført direkte i balansen mot innskutt fondskapital.  
Fondsregnskapet er oppstilt etter krav i bestemmelsene punkt 3.4.6 og viser alle fondets utgifter, 
inntekter, eiendeler og fondskapital.  
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Bevilgningsrapportering 

Tabell Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-: Oppstilling av bevilgningsrapportering 

 

 

Prinsippnote til årsregnskapet – oppstilling av fondsregnskapet 

Tabell Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-: Prinsippnote til årsregnskapet 
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Velferdsfondet for Tollvesenet1 
 
Tabell Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1: Årsregnskap for Velferdsfondet for Tolletaten 

 

 

 
1 Navnet til fondet fremkommer av §1 i fondets statutter. 
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Prinsippnote – oppstilling av bevilgningsrapporteringen for fondet 

Velferdsfondet for Tollvesenet 
Regnskapsprinsipp 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til kontantprinsippet. 
 
Note 1 
Fondets inntekter består av: 
 

-  Leieinntekter fra utleie av eiendommene. Fondet har pr 31.12.21 kr 750,00 i 
utestående kundefordringer 

- Tilskuddsmidler til drift og vedlikehold fra Tolletaten til de kulturhistoriske 
eiendommene 

- Overføring av en andel av Tolletaten sine velferdsmidler til drift og vedlikehold av 
de kulturhistoriske eiendommene 

- Renteavkastning av beholdningen i Norges Bank. Rentesats i 2021 var 0,01 % i første 
halvår og 0,05 % i andre halvår 

 
Det vises til § 4 Statutter for Velferdsfondet for Tollvesenet, november 1996. 
 
Note 2 
Ordinære driftsutgifter er utgifter til strøm, kommunale avgifter og løpende utgifter til 
vedlikehold av anleggene. 
 
Det vises til statuttenes § 3. 
 
Note 3 
Vi benytter Hyttetrekk for søking av leie feriehjem og forhåndsbetaling via PayPal/Nets 
Denmark AS. Det trekkes et gebyr for hver leiebetaling og totalt for 2021 utgjør dette 
kr. 44 552,80. 
 
Note 4 
Fondet ble opprettet av Stortinget i 1960 med et kapitalinnskudd på til sammen 820 000,- 
som utgjør et grunnfond. Grunnfondet består av kr 750 000 overført fra Tolletatens 
understøttelsesfond og kr 70 000 overført fra frøken Caroline Westphalens legat jf statuttenes 
§ 1 og § 2. 
 
Kapitalinnskuddet er plassert som fast kontolån til staten på en oppgjørskonto i Norges 
Bank, ihht statuttenes § 5. 

 

 


