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LO 1 NORGE Noter RESULTATREGNSKAP KONSERN

2020 2019 (tall i 1000) 2020 2019

Driftsinntekter

504 444 484 770 1 Kontingentinntekter 504 444 484 770
76 695 75 556 3,13 Andre driftsinntekter 144 180 135 547

581 139 560 326 Sum driftsinntekter 648 623 620 317

Driftskostnader

284 642 275 489 4, 5 Lønnskostnader 311 729 308 349
3 366 3 533 7 Avskrivninger på varige driftsmidler 12 872 11 052

16 995 6 147 Konfliktsstøtte til forbund 16 995 6 147
239 075 248 191 6, 11 Andre driftskostnader 324 514 314 855
544 078 533 360 Sum driftskostnader 666110 640 402

37 061 26 966 Driftsresultat -17 486 -20 085

-29 399 -16 105 8 Resultatandel i datterselskaper _ -

4 106 -1 8 Resultatandel i tilknyttede selskaper 4 106 -1
33 430 50 110 Renteinntekter 57 379 81 935

149 059 272 135 Annen finansinntekt 148 418 271 767
-1 986 -1 759 Annen finanskostnad -2 120 -2 218

192 272 331 347 Resultat før skattekostnad 190 296 331 399

- - 10 Skattekostnad på ordinært resultat 538 -

192 272 331 347 Årsresultat 190 835 331 399

Til/fra minoritet -1 438 52
Til/fra majoritet 192 272 331 347

16 995 95 000 Til kampfondet
-16 995 Fra kampfondet

1 047 1 828 Til/fra Folkets Hus Fond
13 602 5 983 Til/fra LOs Opplysnings- og utviklingsfond

-165 532 Til/fra fordelskonseptet LOfavør
-239 -369 Til/fra øvrige fond

178 028 228 372 Til/fra annen egenkapital
192 272 331 347 Sum disponert 190 835 331 399
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NoterLO I NORGE

31.12.2020 31.12.2019

BALANSE KONSERN

(tall i 1000) 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER

Anleggsmidler

0 0
0 0

4 189 5 342 7
12 332 10 755 7
16 521 16 097

892 399 897 438 8
160 965 173 242 8

1 104 790 1 048 950 9
21 350 20 914 15

446 045 445 638 12
2 625 548 2 586 182

2 642 070 2 602 280

15 399 
29 986
45 385

5 589
14 505
20 094

645 253 614 941

2171 698 2 041 099 17

2 862 336 2 676133

5 504 406 5 278 413

Immaterielle anleggsmidler

Utsatt skattefordel 
Immaterielle anleggsmidler
Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Fast eiendom, tomter mv. 
Driftsløsøre, inventar mv.
Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskaper 
Investeringer i tilknyttede selskaper 
Investeringer i aksjer og andeler 
Lån - datterselskaper 
Andre fordringer 
Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 
Andre fordringer
Sum fordringer

Andre kortsiktige investeringer

Bankinnskudd, kontanter mv.

Sum omløpsmidler 

Sum eiendeler

765
38 152 0

38 917 0

47 879 53 473
17 743 16 787
65 622 70 260

160 965 173 242
1 104 790 1 048 950

471 176 445 854
1 736 931 1 668 046

1 841 470 1 738 306

24 137 10 512
36 204 17419
60 341 27 932

994 886 947 977

2 731 738 2 617 856

3 786 965 3 593 765

5 628 436 5 332 071
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NoterLO I NORGE

31.12.2020 31.12.2019

BALANSE KONSERN

(tallMOOO) 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD

1 145 000 1 145 000 18
Fond

Kampfondet
143 571 142 524 18 Folkets Hus Fond
127 880 114 279 18 LOs OU-fond
29 202 29 367 18 LOfavør
10 000 10 000 18 Solidarisk Støttefond

1 459 1 459 18 Øvrige fond
1 457 112 1 442 628 Sum fond

3 701 872 3 554 252 18
Annen egenkapital

Annen egenkapital

5 158 984 4 996 881

18 Minoritetsinteresse

Sum egenkapital

46 843 25 309 5

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser
50 801 45 693 14 Andre avsetn. for forpliktelser
97 644 71 003 Sum avsetn. for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld
- - Sum annen langsiktig gjeld

32 758 13 870
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
21 382 21 700 Skyldig offentlige avgifter

193 639 174 960 16 Annen kortsiktig gjeld
247 778 210 530 Sum kortsiktig gjeld

345 422 281 532 Sum gjeld

5 504 406 5 278 413 Sum egenkapital og gjeld

5 158 984 4 996 881

27 119 4 541

5 186 103 5 001 421

58 681 36 305
50 801 45 693

109 482 81 998

8 913 10 063
8 913 10 063

41 008 15 537
24 162 24 735

258 768 198 316
323 938 238 589

442 333 330 649

628 436 5 332 071
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LO I NORGE

31.12.2020 31.12.2019

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
(tall i 1000 kr)

KONSERN

31.12.2020 31.12.2019

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

192 272 331 347 Resultat før skattekostnad 190 835 331 399
29 398 16 105 - Resultatandeler i datterselskaper - -
-4 106 1 - Resultatandel i tilknyttede virksomheter -4 106 1
-9 910 -319 - Gevinst/+tap ved salg av anleggsmidler -9 910 -319

-107 533 -236 294 - Resultatført utbytte -107 533 -236 294
-14 045 -17 499 -/+ Verdiendringer markedsbaserte finansielle instr. -23 236 -35 270

3 366 3 533 + Ordinære av-/nedskrivninger driftsmidler 12 872 11 052
-26 133 -972 Endring i fordringer -47 168 32 503
18 888 -5 120 Endring i leverandørgjeld 15 195 -2 848
-7 625 -12 672 Forskjell på kostnadsført og innbetalt pensj.premie -7 625 -12 902
23 469 125 354 Endring i andre tidsavgrensninger 22 358 125 353

98 040 203 462 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 41 681 212 673

-16 268

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-215 536 Utbetalinger til kortsiktige investeringer -23 672 -341 176
-64 827 -46 821 Utbetalinger ved kjøp av finansielle investeringer -64 827 -21 821

- 38 140 Innbetalinger fra salg av finansielle investeringer - 38 140
10 797 Innbetalinger ved salg av eiendom 10 797
-4 677 -2 688 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -9 990 -4 619

107 533 236 294 Mottatt utbytte 107 533 236 294
32 559 9 389 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 19 842 -93 182

130 600 212 852 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 61 523 119491

2 041 099 1 828 247 Beholdning i kontanter og kontantekvivalenter ved 

periodens begynnelse

Kontanter tilført ved overtakelse av datterselskap

2 617 856

52 360

2 498 365

2 171 698 2 041 099 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 

ved periodens slutt

2 731 738 2 617 856
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

(Alle beløp i TNOK)

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at de kontrollerte virksomhetene 
følger de samme regnskapsprinsipper som LO. Alle vesentlige interne transaksjoner, fordringer 
og gjeld elimineres.

Virksomheter hvor LO har betydelig innflytelse

Virksomheter hvor LO har betydelig innflytelse, herunder felleskontrollert virksomhet, er vurdert etter 
egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet.
LO' s andel av resultatet er basert på de ovennevnte virksomheters resultat etter skatt. Det er gjort fradrag for 
interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere 
enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist 
under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster 
er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktige plasseringer av overskuddslikviditet (likvide aksjer, obligasjoner og andeler vurdert som 
omløpsmidler), vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Gevinster, utbytte og andre utdelinger 
regnskapsføres som annen finansinntekt.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke 
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringspunktet.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd med eventuelle opprinnelige 
bindinger inntil 3 måneder eller mindre.
I kontantstrømoppstillingen er kun innskudd til og uttak fra investeringsporteføljen medtatt som inn- og 
utbetaling.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning 
til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke 
antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 
3 år, og har en kostpris som overstiger TNOK 20. For konsernets skattepliktige virksomhet er 
grensen for vesentlig verdi satt til TNOK 15.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres som løpende driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmiddelet.

Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko forbundet med eierskap beholdes av utleier, klassifiseres som 
operasjonelle leieavtaler. Alle leasingkontrakter i LO er definert som operasjonell leasing.
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

(Alle beløp i TNOK)

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden 
i selskapsregnskapet. Øvrige aksjer, andeler og andre investeringer vurderes etter kostmetoden.

Pensjoner
LO følger internasjonale prinsipper for regnskapsføring av pensjoner hvor estimatavvik løpende 
føres mot egenkapitalen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn.
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser av folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelse i balansen.

Kontingentinntekter

LOs kontingentinntekter overføres fra forbundene, og som hovedregel beregnet med utgangspunkt i 0,2% 
av forbundenes lønnsmasse. Inntektsføringen skjer etter beste mulige estimat på opptjent kontingentgrunnlag 
i regnskapsperioden.

Offentlige tilskudd

Offentlig tilskudd mottatt fra Utenriksdepartementet og Norad regnskapsføres brutto og inngår 
i andre driftsinntekter.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Skatt

Konsernet er delvis skattepliktig som følge av skattepliktig aktivitet i enkelte selskaper som inngår i konsernet. 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i 
samme periode er utlignet.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli benyttet.

Note 2 LOs konsernsammensetning

Konsernregnskapet omfatter LO, LOs Utdanningsfond, Sykelønnsordningens Fond, LO-Partner AS, LOfavør AS, 
Sørmarka AS og Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS. LOfavør AS er konsolidert inn i konsernregnskapet 
med virkning fra 01.07.2020.

Note 3 Andre driftsinntekter

Morselskapet LO 2020 2019

Tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet 20 148 22 358
LOfavør 1 914 1 564
LO's koordinatorer 13 077 9 503
Juridiske tjenester 33 903 32 290
Andre inntekter 7 653 9 841
Sum 76 695 75 556

Konsernet LO

Andre inntekter LO 76 695 75 556
Inntekter LOfavør AS 32 494
Undervisning, hotell- og konferanseinntekter 34 991 59 991
Sum 144 180 135 547
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Note 4 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

(Alle beløp i TNOK)

Morselskapet LO 2020 2019

Lønnskostnader 215 185 206 688
Arbeidsgiveravgift 32 682 32 389
Pensjonskostnader 23 384 23 266
Andre ytelser 13 391 13 146
Sum 284 642 275 489

Gjennomsnittlig antall ansatte omregnet til årsverk: 267 261

Ledende personer Lønn
Pensjons

utgifter

Annen

godtgjørelse

Leder Hans- Christian Gabrielsen 1 421 187 176
1. Nestleder Peggy Hessen Følsvik 1 283 280 30
2. Nestleder Roger H. Heimli 1 283 193 29
LO-1.sekretær Julie Lødrup 1 152 179 20
LO-sekretær Terje Olsson 1 083 222 40
LO-sekretær Trude Tinnlund 1 083 168 44
LO-sekretær Are Tomasgard 1 083 142 37
LO-sekretær Kristin Sæther 1 083 162 30

Lønnen til LOs valgte ledelse fastsettes av Sekretariatet etter innstilling fra et eget kompensasjonsutvalg og 
justeres etterskuddsvis årlig med bakgrunn i antatt gjennomsnittlig lønnsvekst i samfunnet for øvrig (TBU).
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gikk bort 09.03.2021.

Ansatte inkl. ledelsen har lån i LO på til sammen TNOK 5.194. Ledelsen inngår i LOs kollektive pensjonsordning
som er tilpasset Lov om Foretakspensjon. Pensjonsutgifter utgjør betalt premie i perioden.
Leder har verken avtale om etterlønn, bil-, bolig- eller personallån.

Honorar til revisor (alle beløp inkl. mva): 2020 2019

Lovpålagt revisjon 923 1 175
Andre attestasjonstjenester 17 470
Skatterådgivning 0 0
Andre tjenester utenfor revisjon 491 97
Sum 1 431 1 742

Konsernet LO

Lønnskostnader 236 915 233 806
Arbeidsgiveravgift 36 180 36 752
Pensjonskostnader 25 994 24 710
Andre ytelser 12 640 13 081
Sum 311 729 308 349

Gjennomsnittlig antall ansatte omregnet til årsverk: 303 316

Honorar til revisor (alle beløp inkl. mva):
Lovpålagt revisjon 1 183 1 424
Lovpålagt revisjon LOfavør AS 61
Andre attestasjonstjenester 51 479
Andre attestasjonstjenester LOfavør AS 19
Skatterådgivning 7 0
Andre tjenester utenfor revisjon 563 163
Andre tjenester utenfor revisjon LOfavør AS 70
Sum 1 954 2 066
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

(Alle beløp i TNOK)

Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser

LO er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Organisasjonens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

LOs ledelse og ansatte er dekket gjennom kollektive (sikrede) pensjonsordninger i SpareBank 1 Forsikring AS.
LO har i tillegg en usikret pensjonsordning knyttet til pensjonsavgang mellom 65 og 67 år.

01.01.2017 endret LO pensjonsordningen for alle ansatte født etter 01.01.1965, og alle nyansatte etter 01.01.2017. 
Den nye ordningen er en hybridpensjon med tilleggsdekninger og lønnsvekstgaranti.
Hybridpensjon er en arbeidsgiverbetalt pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i Tjenestepensjonsloven, 
OTP-loven og Skatteloven. Premien er innskuddsbasert i opptjeningstiden.
Ordningen inneholder sparing til alderspensjon, betalingsfritak ved arbeidsuførhet og uførepensjon.
Hybridpensjonen sikrer at kvinner og menn får lik pensjon i utbetalingstiden og innskuddet er derfor 15,5 % 
høyere for kvinner enn menn.

Pensjonsbeholdningene vil i opptjeningsperioden få tilført kapital fra de medlemmene i forsikringskollektivet 
som faktisk dør. I utbetalingstiden beregnes tilført livsgevinst etter forsikringsprinsippet.
Uttaksalder for pensjonsutbetalingen er fleksibel mellom 62 og 75 år. Pensjonen har livsvarig utbetaling.

Alderspensjonen er forsikringsdekket mot negativ avkastning, og kapitalen skal i opptjeningstiden reguleres med 
alminnelig lønnsvekst. Avkastning utover lønnsveksten tilføres reguleringsfondet.
Det er ved regnskapsføring av hybridpensjonen lagt til grunn at forventet avkastning overstiger alminnelig lønnsvekst, 
og det er derfor ikke beregnet forpliktelse knyttet til denne garantien.

Innskuddssatsene er:
7% av lønn mellom 0 - 7,1 G
25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12G
Ansatte trekkes en egenandel på 2 % av lønn.

Nedre aldersgrense for innmelding i ordningen er 16 år, opptjeningen gjelder fra første krone, og den ansatte er 
innmeldt fra første dag (men medlemskapet må ha vart i 12 måneder for å få rett til pensjonskapitalen).

For alle som var ansatt pr. 01.01.2017 med fødselsdato før 01.01.1965, endres ikke pensjonsordningen.
Fra 67 år dekkes de gjennom en kollektiv sikret pensjonsordning. Denne ordningen sikrer en antatt
total pensjonsjonsytelse på 70% av pensjonsgrunnlaget, med nedtrapping ved 77 år (65%) og ved 80 år (60%)
Pensjonsytelsen baseres på beregninger fra Folketrygdens regelverk fram til 31.12.2010.

LOs ledelse er etter kongressens vedtak i 1997 ikke valgbare etter fylte 60 år, men vil bli ansatt i rådgiver- 
stillinger etter avgang.

Ytelsene forutsetter fullt opptjente pensjonsrettigheter. Fullt opptjente rettigheter har arbeidstakere som ved 
nådd pensjonsalder vil få en tjenestetid på 30 år eller mer.

I tillegg har LO en pensjonsavtale med tidligere ansatte. Dette er en usikret ordning som dekkes 
gjennom driften.

Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatte framtidige pensjonsytelser.
Estimatavvik føres løpende mot egenkapital.
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Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn for beregningene 

Diskonteringsrente
Forventet avkastning av pensjonsmidler 
Årlig forventet lønnsvekst 
G-regulering
Regulering av løpende pensjon

Det knytter seg usikkerhet til beregninger som strekker seg langt fram i tid.
LOs netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser kan spesifiseres som følger:

Morselskapet LO 
Sikret ordning
Bokført pensjonsforpliktelse 01.01.
Brutto pensjonsmidler 31.12.
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12 
Egenkapitalført estimatavvik 31.12.

Usikret ordning (AFP, driftspensjon)
Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 21 789 23 855
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. 21 403 21 789
Egenkapitalført estimatavvik 31.12. 870 (929)

Pensjoner dekket over drift (tidligere DNFP)

Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 10 296 10 512
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. 9 738 10 296
Egenkapitalført estimatavvik 31.12. 1 073 1 286

Sum pensjonsforpliktelser 31.12. 46 843 25 309

Egenkapitalført effekt av estimatavvik 31.12. 29 159 (9 219)

Spesifikasjon av pensjonskostnaden 2020 2019

Årets pensjonsopptjening 9 599 10 845
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 7 581 8 676
Forventet avkastning av pensjonsmidler (7 236) (7 671)
Administrasjonskostnader 2 349 2 270
Resultatført nettoforpliktelse ved oppgjør
Hybrid pensjon 15 030 12 818
Ansattes andel pensjonsordninger (3 938) (3 671)
Pensjonskostnad 23 384 23 266

Konsernet LO

Sikrete og usikrete ordninger

Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 36 305 58 307
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. 58 681 36 305

Egenkapitalført estimatavvik 31.12. 28 149 (9 419)

Spesifikasjon av pensjonskostnaden
Pensjonsopptjening 12 027 12 157
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 8 176 9 361
Forventet avkastning av pensjonsmidler (7 834) (8 359)
Administrasjonskostnader 2 527 2 445
Resultatført nettoforpliktelse ved oppgjør 0 0
Hybrid og andre innskuddsordninger 15317 13 152
Ansattes andel pensjonsordninger (4 219) (4 045)
Pensjonskostnad 25 994 24 710

(6 775) 12 833
324 208 308 694
339 910 301 919

15 702 (6 775)
27 216 (9 577)

2020 2019

1,70 % 2,30 %
2,70 % 3,80 %
2,25 % 2,25 %
2,00 % 2,00 %
2,00 % 2,00 %
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Morselskapet LO 2020 2019

Administrasjonskostnader 76 024 71 012
Informasjonsmateriell, PR-kostnader 31 702 32 547
Møte- og reisekostnader 18 029 36 003
Tilskudd/ bevilgninger 32 518 27 981
Kontingenter 15 275 13 449
Fagblad 25 862 24 987
Kongress 5 658 2 472
Avsatt til kongress 8 000 8 000
Internasjonalt faglig arbeid 21 556 25 846
Andre kostnader 4 450 5 894
Sum andre driftskostnader 239 075 248 191

Note 7 Varige driftsmidler /immaterielle eiendeler

Fast Driftsløsøre,

Morselskapet LO eiendom inventar o.l. Totalt
Akk. anskaffelseskost 01.01.20 8 685 118 093 126 778
+årets tilgang 0 4 677 4 677
-årets avgang 1 500 1 372 2 872

Anskaffelseskost 31.12.20 7 185 121 398 128 583
Akkumulerte avskr. 31.12.20 2 996 109 068 112 064
Bokført verdi 31.12.20 4 189 12 332 16 521

Årets avskrivninger 265 3 101 3 366
Økonomisk levetid 20-25 år 3 -10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Immaterielle Fast Driftsløsøre,
Konsernet LO Eiendeler eiendom inventar o.l. Totalt
Akk. anskaffelseskost 01.01.20 110 058 140 055 250 114
+årets tilgang 3 174 779 5 780 9 733
+årets tilgang ved kjøp av LOfavør AS 40 773 40 773
-årets avgang 1 500 1 372 2 872

Anskaffelseskost 31.12.20 43 947 109 338 144 464 297 750
Akkumulerte avskr. 31.12.20 5 795 61 459 126 721 193 975
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.20 0 0 0 0
Bokført verdi 31.12.20 38 152 47 879 17 743 103 774

Årets avskrivninger 2 562 5 677 4 634 12 872
Økonomisk levetid 20 -25 år 3 -10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 8 Tilknyttede virksomheter og datterselskap

Pr 01.01. Pr 31.12.

Firma Bokført Overført Bokført Resultat- Bokført

verdi selskap mot EK andel verdi

LO - datterselskaper

Sørmarka AS, (Siggerud) 29 498 (1 010) (4 489) 23 999
Arbeiderbev. Folkehøgskole Rings. AS (Moelv) 931 80 1 011
LO Partner AS (Oslo) 12 187 (17 702) (5 515)
LOs Utdanningsfond (Oslo) 410 970 (3 867) 407 103
Sykelønnsordningens Fond (Oslo) 443 851 (2 430) 441 421
LO Favør AS 25 371 (989) 24 382

(29 399)897 437 25 371 (1 010) 892 399
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Sørmarka AS eies 86,67% av LO. De resternde 13,33 % eies av LOs forbund.
LOfavør AS eies 51% av LO og 49% av Sparebank 1 Gruppen AS. De resterende datter selskap eies 100% av LO.
LO har i 2020 kjøpt aksjer i selskapet slik at eierandelen er steget fra 49% til 51%. Selskapet er fra 2020 definert som 
et datterselskap mot tidligere år definert som tilknyttet selskap. Fra 2020 er LOfavør AS en del av LOs konsernregnskap.

LO - tilknyttede virksomheter og felles virksomheter

Pr 01.01. Pr 31.12.

Firma Bokført Kjøp/salg Bokført Avgang Resultat- Bokført

verdi aksjer mot EK datterselskap andel verdi

LOs Opplysnings- og Utviklingsfond 114 279 13 602 127 880
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS 32 980 (2 139) 30 841
Tankesmien Agenda AS 1 812 8 000 (7 569) 2 243
LOfavør 24 171 24 383 212 0

173 242 8 000 0 24 383 4 106 160 965

LOs Opplysnings- og utviklingsfond er felleskontrollert virksomhet med NHO.
LO har deltatt i en kapitalforhøyelse i Tankesmien Agenda AS i 2020 med 8 millioner kroner.
LO eier 603 aksjer i Tankesmien Agenda AS og eierandelen er 50,63 %.
LO inkl. Folkets Hus Fond eier 153 614 aksjer i Oslo Kongressenter Folkets Hus AS som tilsvarer en 
eierandel på 30,14 % av aksjene.
LO eier 2805 aksjer i LOfavør AS som utgjør en eierandel på 51%.

Stemmeandel tilsvarer eierandel i datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Note 9 Investeringer i aksjer og andeler

Selskapets navn Antall Bokført

Aksjer

SpareBank 1 Gruppen AS 120 380

verdi

385 537
Klassekampen AS 100 100
Statstilsattes Hus AS 280 28
Forpleiningstjenester AS 53 53
Andre aksjer 9
Sum 385 728

Egenkapitalbevis

Sparebank 1 Østlandet 10 322 584 650 323
Sparebank 1 Østlandet (nye 2018) 799 053 68 719

Sum aksjer og egenkapitalbevis

719 041

1 104 769

Det er mottatt TNOK 55917 i utbytte fra Sparebank 1 Gruppen AS, TNOK 50937 fra Sparebank 1 Østlandet.
LO har deltatt i en emisjon i Sparebankl Gruppen AS i 2020, og økt antall aksjer med 11 168, bokført verdi er økt med 
TNOK 55840.

Andeler

Drammen Folkets Hus 10
Samfunnshuset Kirkenes 10
Andre andeler ____________1
Sum 2?

Sum investeringer i aksjer og andeler 1 104 790
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Note 10 Skatt konsern

Balanseført utsatt skatt knytter seg til fremførbart underskudd i LOfavør AS. Øvrige skattepliktige enheter er ikke i 
skatteposisjon og har ikke balanseført utsatt skattefordel. Skattekostnad i konsernet knytter seg til skattepliktig resultat 
i LOfavør AS i perioden 1. juli 2020 til 31. desember 2020.

Note 11 Leieavtaler

LO leier lokaler for sin virksomhet i Oslo Kongressenter Folkets Hus med utløpsdato 01.02.2030. 
Årlig leie er TNOK 14869.
For sine kontorer i fylkene leier LO lokaler med varierende utløpsdatoer.

Note 12 Andre fordringer

Morselskapet LO

2020 2019

Pantelån Folkets Hus Fond 84 738 92 254
SpareBankl Forsikring AS 68 600 68 600
SpareBankl Østlandet 265 000 257 000
SpareBankl Gruppen AS 11 399 11 399
Lån til fagbevegelsen 1 728 1 667
Lån Utøya 6 630 6 500
Panteobligasjoner (0) 200
Leieboerinnskudd 7 375 8 375
Personallån 5 194 4 262
Avsetning tap på fordringer (4 619) (4 619)

Konsernet LO
446 045 445 638

Fordringer i LO 446 176 445 854
Ansvarlig lån til SpareBankl i Utdanningsfondet 25 000 0

Note 13 Offentlige tilskudd

LO mottar tilskudd til sin virksomhet i utviklingsland.
LO står ansvarlig for midlenes anvendelse inntil rapport og regnskap er oversendt og godtatt 
av bevilger. Inntektsført tilskudd for 2020 var TNOK 20 148.

Note 14 Andre avsetninger for forpliktelser

471 176 445 854

LO har forpliktet seg til å dekke 1/3 av pensjonsforpliktelsene til LOs forbund og foreninger i Den norske 
Fagorganisasjons pensjonskasse.
LO har påtatt seg garantiansvar ifm. husleie for tankesmien Agenda AS.
Beløpet er på kr. 941.147,-

2020 2019

Garantiansvar pensjonsforpliktelser 18 001 21 093
Avsetning til kongress 32 000 24 000
Avsetning til landsmøte Folkets Hus Landsforbund 2022 800 600

50 801 45 693
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Note 15 Mellomværende, fordringer og gjeld, selskap i samme konsern 2020 2019

Morselskapet LO

Lån til Sørmarka AS (gjenstående nedbetalingstid 15 år) 10418 6 021
Lån til AFR AS (gjenstående nedbetalingstid 26 år) 10 932 11 492
Lån sykelønnsordningens Fond (kortsiktig, nedbetalt februar 2020) 0 3 401
Sum 21 350 20 914

Lånene belastes med den til en hver tid gjeldende rente i Folkets Hus Fond.

Spesifikasjon av transaksjoner mellom selskap i samme konsern 2020 2019

Sørmarka - Kjøp av tjenester 778 2 495
Sørmarka - Renter på lån 136 129
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker - Renter på lån 227 238
Utdanningsfondet - Salg av tjenester 1 300 1 300
Sykelønnsordningens Fond - Salg av tjenester 60 60
LOfavør AS - Salg av tjenester 1 666

Note 16 Annen kortsiktig gjeld

Morselskapet LO

2020 2019

Kulturutvalget 3 281 2 501
Avsatte feriepenger 21 016 20 106
LOfavør 16 667 13 860
LOs Grunnforsikring 115 427 106 409
Annen kortsiktig gjeld 37 247 32 084

Konsernet LO
193 639 174 960

LO 193 639 174 960
Arbeiderbev. Folkehøgskole Ringsaker AS 1 057 1 074
Sørmarka AS 3 551 3 581
Utdanningsfondet 11 901 10 625
Sykelønnsordningens Fond 229 221
LOfavør AS 40 301
LO Partner AS 8 091 7 855

258 768 198 316

Note 17 Bundne skattetrekksmidler

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår MNOK 17 i bundne skattetrekksmidler.
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Egenkapital Resultat Korr. fjorårets Føring mot EK Egenkapital

Morselskapet LO 31.12.2019 2020 disponeringer pr 31.12.2020 31.12.2020

Kampfondet 1 145 000 0 1 145 000
Folkets Hus Fond 142 524 1 047 143 571
LOs Opplysnings- og utviklingsfond 114 279 13 602 127 880
LOfavør 29 367 (165) 29 202
Solidarisk Støttefond (rettstvister) 10 000 - 10 000
Øvrige fond 1 459 0 1 459
Sum fond 1 442 628 14 484 0 - 1 457 112

Sykelønnsordningens Fond 443 851 (2 430) 441 421
LOs Utdanningsfond 410 970 (3 867) 407 103
Øvrig egenkapital 2 699 431 184 086 0 (30 169) 2 853 348
Sum annen egenkapital 3 554 252 177 789 - (30 169) 3 701 872

Totalt 4 996 881 192 272 - (30 169) 5 158 984

Egenkapital Resultat Tilgang 2020 Føring mot EK Egenkapital

Konsernet LO 31.12.2019 2020 pr 31.12.2020 31.12.2020

Majoritet 4 996 881 192 272 25 158 (30 169) 5 158 984
Minoritet 4 541 (1 438) 24 171 (156) 27 119
Totalt 5 001 421 190 835 49 329 (30 325) 5 186 103

Spesifikasjon av føring mot egenkapital i selskapsregnskapet:

Estimatavvik pensjon LO (29 159)
Estimatavvik pensjon Sørmarka ______ (1 010)
Føringer direkte mot EK LO (30 169)

Note 19 Risikovurdering

Som en del av LOs internasjonale engasjement involverer vi oss i utviklingsprosjekter i utvalgte land i Afrika, Asia 
og Latin-Amerika. Dette arbeidet er delvis finansiert av NORAD-midler og utføres i samarbeid med lokale partnere. 
Disse prosjektene gjennomføres i land med mindre utviklede kontrollsystemer og høyere risiko for korrupsjon 
hos partnere, noe som medfører en risiko for krav om tilbakebetaling av formidlet prosjektstøtte.

Note 20 Konsekvensenser av Covid-19

Restriksjonene myndighetene har iverksatt for å hindre smittespredning av Covid-19, har påvirket LOs 
aktiviteter. LO har en egen beredsskapsgruppe som har ansvaret for retningslinjene for LO som virksomhet.
Tilnærmet alle planlagte fysiske aktiviteter er enten avlyst, forskjøvet eller gjennomført på digitale 
arenaer. All reisevirksomhet i LO er innstilt i henhold til myndighetenes råd, og ansatte i Oslo har jobbet på hjemme-
kontor fra 12. mars. Ved LOs regionskontor er lokale smittevernshensyn ivaretatt, og hjemmekontor for ansatte er 
benyttet i de perioder dette har vært anbefalt. LOs datterskaper Sørmarka AS og Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole 
Ringsaker AS har hatt betydelige konsekvenser av pandemien.
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Note 21 Hendelser etter balansedagen

Det har ikke vært noen hendelser etter balansedagen som kunne ha påvirket regnskapstall for 2020.

Oslo, 12. april 2021

Peggy Hessen Følsvik Roger Haga Heimli Julie Lødrup

Terje Olsson Anita P. Johansen Jan Olav Andersen

Mette Nord Sissel M. Skoghaug Jørn-Henning Eggum

Steinar Krogstad Christopher Beckham Frode Alfheim

Anne Berit Aker Hansen Kjersti Barsok Egil Andre' Aas
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Til representantskapet i Landsorganisasjonen i Norge 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Landsorganisasjonen i Norge som består av selskapsregnskap og 
konsernregnskap. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en 
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av deres resultater og 
kontantstrømmer 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det 
kreves i lov og forskrift. Vi har også 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 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Sekretariatet og leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

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 feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 
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Uavhengig revisors beretning - Landsorganisasjonen i Norge 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde;  

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt 
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med sekretariatet blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for 
vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den 
interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av 
resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
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Uavhengig revisors beretning - Landsorganisasjonen i Norge 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

 

Oslo, 29. april 2021 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Kjetil Andersen 
statsautorisert revisor 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING       

 

Til representantskapet i Landsorganisasjonen i Norge 
 
 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til LOs Utdanningsfond, for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 

2020, herunder viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger (samlet kalt 

«regnskapsoppstillingen»).  
 

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 

stillingen til LOs Utdanningsfond pr 31. desember 2020 i samsvar med grunnlaget for utarbeidelsen av 

regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1. 

 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen. Vi er uavhengige 

av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 

forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
 

Fondsstyrets ansvar for regnskapsoppstillingen 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1 og for slik intern 
kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
regnskapsoppstillingen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med selskapets 

finansielle rapporteringsprosess.  
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som 

vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 
beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av regnskapsoppstillingen.  

 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
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Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling for LOs Utdanningsfond 
 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på 
selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapsoppstillingen. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  
 
 

 

Oslo, 29. april 2021 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING       

 

Til representantskapet i Landsorganisasjonen i Norge 
 
 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Sykelønnsordningens fond, for regnskapsåret som ble avsluttet 31. 

desember 2020, herunder viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger (samlet kalt 

«regnskapsoppstillingen»).  
 

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 

stillingen til Sykelønnsordningens fond pr 31. desember 2020 i samsvar med grunnlaget for utarbeidelsen 

av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1. 

 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen. Vi er uavhengige 

av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 

forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
 

Fondsstyrets ansvar for regnskapsoppstillingen 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1 og for slik intern 
kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
regnskapsoppstillingen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med selskapets 

finansielle rapporteringsprosess.  
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som 

vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 
beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av regnskapsoppstillingen.  

 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
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Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling for Sykelønnsordningens fond 
 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på 
selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapsoppstillingen. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  
 
 

 

Oslo, 29. april 2021 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING       

 

Til representantskapet i Landsorganisasjonen i Norge 
 
 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til LOs Opplysnings- og utviklingsfond, for regnskapsåret som ble avsluttet 31. 

desember 2020, herunder viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger (samlet kalt 

«regnskapsoppstillingen»).  
 

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 

stillingen til LOs Opplysnings- og utviklingsfond pr 31. desember 2020 i samsvar med grunnlaget for 

utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1. 

 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen. Vi er uavhengige 

av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og 

forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
 

Fondsstyrets ansvar for regnskapsoppstillingen 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1 og for slik intern 
kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
regnskapsoppstillingen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med selskapets 

finansielle rapporteringsprosess.  
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som 

vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 
beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av regnskapsoppstillingen.  

 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
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  2 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling for LOs Opplysnings- og utviklingsfond 
 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på 
selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapsoppstillingen. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  
 
 

 

Oslo, 26. mai 2021 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor 
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Landsorganisasjonen i Norge
Årsberetning og regnskap for 2021



Virksomhetens art

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største arbeidstakerorganisasjon med 25
fagforbund som medlemmer. 

Fagforbundene med sine 978 338 medlemmer omfatter nesten alle yrkesgrupper
i landet. Medlemsveksten var i 2021 på 8 284 medlemmer.

LOs viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der 
alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester. Et rettferdig samfunn
hvor alle får muligheten til å bidra. Dette bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv,
noe som er en viktig for landet vårt, bedriftene og for den enkelte.

LO bistår forbund slik at medlemmene får:
- Rettferdig lønn, gode pensjonsordninger og trygge arbeidsplasser.
- Gode forsikringsprodukter og andre medlemsfordeler gjennom LOfavør.
- Gir vanlige arbeidstakere en stemme overfor politiske myndigheter.

Som LO-organisert blir man medlem i et av LOs 25 medlemsforbund. Disse representerer
ulike bransjer og yrker. Forbundene er organisert med egne avdelinger og fagforeninger.
Disse organiserer de ansatte på den enkelte arbeidsplass.

LO er lokalisert med hovedkontor i Oslo med kontorer i Sarpsborg, Oslo, Hamar, Gjøvik,
Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Førde, Molde
Trondheim, Steinkjer, Bodø, Tromsø, Kirkenes og Svalbard.
LO har også kontor i  Brussel, Belgia.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven §3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i 2021var 2,9 %, fordelt på 3,8 % for kvinner og 1,8 % for menn. 
I 2020 var sykefraværet 3,9 %.

LO har hatt og vil fortsette å ha stor oppmerksomhet på forebyggende arbeid for å redusere
antall sykedager. Vi er også opptatt av å tilrettelegge på arbeidsplassen for de som har 
eller får redusert arbeidsevne. Oppfølging av sykmeldte skjer i nært samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten.

LO har blant annet bedriftsidrettslag, fri til trening i arbeidstiden og tilbud om naprapat som 
virkemidler for å forebygge og veilede ansatte for å unngå belastningsskader.

Også 2021 har vært et år preget av pandemi, og de fleste av LOs ansatte har vært på hjemme-
kontor store deler av året. I LO er myndighetenes lokale smitteverns-
regler fulgt. Oppfølgning av LOs ansatte under pandemien, enten de er på hjemmekontor 
eller fysisk på kontorene, har vært en prioritert oppgave for organisasjonens ledere og
vernetjeneste i denne perioden. LOs beredsskapsgruppe har hatt ansvaret for virksomhetens
Covid-19 retningslinjer. Det er etablert samarbeid med A-med og ordninger for psykolog-
bistand som tilbud til ansatte der det er behov for ekstern bistand.

LOs arbeidsmiljøutvalg har hatt fem møter i 2021 hvor tiltak for bedring av HMS
er diskutert og gjennomført. Situasjonen knyttet til Covid-19, og dens påvirkning på 
LOs ansatte har vært hovedfokus også i 2021.  Ellers har fokus vært rutiner for sykefraværs-
oppfølging, medarbeiderundersøkelsen og fokus på LOs interne arbeid med likestilling og
diskriminering.

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

ÅRSBERETNING 2021
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

ÅRSBERETNING 2021

Det systematiske HMS-arbeidet er godt forankret i organisasjonen gjennom arbeidsmiljø-
utvalget og LOs verneombud.

Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Arbeidsmiljøet i LO betegnes som godt.

LOs beredskapsarbeid

LO har en egen beredskapsgruppe, og de har hatt ansvaret for LOs håndtering av 
pandemien internt i organisasjonen. Tiltak fra 2020 i forbindelse med Covid-19
er videreført i 2021.

LO har lagt til rette for at ansatte på hjemmekontor har fått nødvendig utstyr hjemme,
slik at hjemmesituasjonen skal gi minst mulig fysiske plager. LO etablerte også en 
ordning med støtte til kjøp av kontorpult og stol, der det var behov for dette.
Alle ansatte har fått refundert de løpende kostnadene til internett hjemme.

LO har gjennom hele året fulgt smitteverntiltakene og restriksjonene fra myndighetene.
Til tider har LO hatt noe mer restriktive retningslinjer. 

Koronapandemien har satt sitt preg på LOs aktiviteter. Det gjelder spesielt reiser, møter,
seminarer, skolering og konferanser. En del av disse arrangementene har blitt flyttet til
digitale plattformer, mens andre er utsatt eller avlyst. 

Styreansvarforsikring

LO har ikke styreansvarsforsikring for Sekretariatets medlemmer.

Miljørapportering

LO skal drive sin virksomhet med minst mulig påvirkning på det ytre miljø. 
LO er Miljøtårnsertifisert, og leverer årlig rapport til Miljøfyrtårnstiftelsen. Vi har et 
systematisk fokus på energiforbruk, avfallshåndtering, reiser og innkjøp.

Vi benytter miljøvennlige renholdsprodukter, svanemerket papir og ved våre øvrige innkjøp blir
miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder vektlagt.

Avfallet kildesorteres og hentes regelmessig. Vi samarbeider med Oslo Kongressenter om
redusert energiforbruk og andre miljøbesparende tiltak ved vårt hovedkontor i Oslo.

Grunnet koronapandemien har virksomheten hatt mindre utslipp til det ytre miljø. Det skyldes
mindre reisevirksomhet og lavere aktivitet ved LOs kontorer.

Vi informerer ansatte og involverer ansatte i det løpende miljøarbeidet. 

LO utarbeider årlig en klima- og miljørapport, som er tilgjengelig ved forespørsel.

15. mars 2020 ble LO resertifisert som miljøfyrtårn, det betyr at LO nå er resertifisert frem til
15. mars 2023.

Likestilling og mangfold

LOs Sekretariatet består av sju kvinner og åtte menn. I LOs valgte ledelse er det er fire 
kvinner og tre menn. Av organisasjonens øvrige ledere er 48 % kvinner og 52 % menn. 
Totalt er vi 59 % kvinner og 41 % menn. LO har pr. 31.12.2021 285 ansatte fordelt på 277
årsverk.
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

ÅRSBERETNING 2021

LO har et systematisk arbeid innenfor likestilling og integrering, og jobber aktivt for å fremme
likestilling og hindre diskriminering. I LO skal ingen urimelig forskjellsbehandles eller oppleve
negativ behandling på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller andre vesentlige forhold ved en person. 
Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet
i befolkningen. Ved rekruttering av nye medarbeidere er vi opptatt av likestilling, inkluderende
arbeidsliv og mangfold gjennom hele prosessen.

Alle  skal ha lik mulighet til videreutdanning og deltakelse i kompetansehevende tiltak. 

LO har etiske retningslinjer, revidert i 2019 og varslingsrutiner revidert i 2022, og 
disse er tilgjengelig for alle ansatte.

LO har utarbeidet en egen Integrering- og likestillingsrapport som er gjennomgått i LOs
sekretariat, og som er offentlig tilgjengelig på LOs hjemmeside www.lo.no.

Framtidig utvikling

LO er en organisasjon hvor organisasjonens ressurser brukes til å fremme medlemmenes 
interesser i samsvar med vedtektene. I tillegg til å sikre LOs medlemmer gode lønns- og
arbeidsvilkår, er arbeid til alle en prioritert oppgave for LO.

LO vil fortsatt medvirke til å styre og påvirke samfunnsutviklingen i tråd med
arbeiderbevegelsens sosialdemokratiske idegrunnlag.

Resultat, finansiering og likviditet

Morselskapet LO hadde i 2021 inntekter på TNOK 611 616 og et driftsunderskudd på 
TNOK 3 695. Årsresultatet viser et overskudd på TNOK 219 736.
Konsernet LO hadde inntekter på TNOK 717 232 og et driftsunderskudd på 
TNOK 63 36. Årsresultatet viser et overskudd på TNOK 218 130.

Egenkapitalandelen for LO er 94,9 %, og 94,2 % for konsernet.

Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Sekretariatet foreslår følgende disponering av årsresultatet i Landsorganisasjonen i
Norge (Tall i 1 000)
Til kampfondet 962                         
Fra kampfondet -962                        
Fra Folkets Hus Fond -                          
Til Folkets Hus Fond -894                        
Til LOs Opplysnings- og utviklingsfond 20 946                    
Til LOfavør -1 577                     
Fra øvrige fond -0                            
Til annen egenkapital 201 261                  
Total disponering 219 736                  
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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Landsorganisasjonens fond og egenkapital per 31.12.2021:

(Tall i 1 000)
Kampfondet 1 145 000               
Folkets Hus Fond 142 677                  
LOs Opplysnings- og utviklingsfond 148 826                  
LOfavør 27 625                    
Solidarisk Støttefond (ved rettstvister) 10 000                    
Øvrige fond 1 459                      
Totalt fond 1 475 587               

Annen egenkapital 3 931 188               

Sum egenkapital 5 406 775               

Oslo, 25. april 2022

Peggy Hessen Følsvik Roger Heimli Julie Lødrup

Terje Olsson Anita Johansen Jan Olav Andersen

 
Mette Nord Sissel M. Skoghaug Jørn Eggum

Steinar Krogstad Christopher Beckham Frode Alfheim
 

Anne Berit Aker Hansen Kjersti Barsok Egil Andre' Aas
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Noter RESULTATREGNSKAP

2021 2020 (tall i 1000) 2021 2020

 Driftsinntekter

525 324         504 444        1 Kontingentinntekter 525 324        504 444         
86 292           76 695          3,13 Andre driftsinntekter 191 908        144 180         

611 616         581 139        Sum driftsinntekter 717 232        648 623         

Driftskostnader

309 103         284 642        4, 5 Lønnskostnader 346 078        311 729         
4 172             3 366            7 Avskrivninger på varige driftsmidler 17 645          12 872           

962                16 995          Konfliktsstøtte til forbund 962               16 995           
301 075         239 075        6, 11 Andre driftskostnader 415 582        324 514         
615 311         544 078        Sum driftskostnader 780 268        666 110         

 
-3 695            37 061          Driftsresultat -63 036        -17 486          

-26 907          -29 399         8 Resultatandel i datterselskaper -               -                 
13 542           4 106            8 Resultatandel i tilknyttede selskaper 13 542          4 106             
26 422           33 430          Renteinntekter 57 164          57 379           

212 463         149 059        Annen finansinntekt 211 152        148 418         
-2 089            -1 986           Annen finanskostnad -1 553          -2 120            

219 736         192 272        Resultat før skattekostnad 217 270        190 296         

-                 -                10 Skattekostnad på ordinært resultat 860               538                

219 736         192 272        Årsresultat 218 130        190 835         

Til/fra minoritet -1 606          -1 438            
Til/fra majoritet 219 736        192 272         

962                16 995          Til kampfondet
-962               -16 995         Fra kampfondet
-894               1 047            Til/fra Folkets Hus Fond

20 946           13 602          Til/fra LOs Opplysnings- og utviklingsfond
-1 577            -165              Til/fra fordelskonseptet LOfavør

-0                   -239              Til/fra øvrige fond
201 261         178 028        Til/fra annen egenkapital
219 736         192 272        Sum disponert 218 130        190 835         

LO I NORGE KONSERN
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Noter BALANSE

31.12.2021 31.12.2020 (tall i 1000) 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle anleggsmidler

Utsatt skattefordel 1 625 765

0 0 Immaterielle anleggsmidler 34 821 38 152
0 0 Sum immaterielle eiendeler 36 447 38 917

Varige driftsmidler

3 923             4 189           7 Fast eiendom, tomter mv. 44 642           47 879            
13 423           12 332         7 Driftsløsøre, inventar mv. 18 593           17 743            
17 346           16 521         Sum varige driftsmidler 63 236           65 622            

Finansielle anleggsmidler

891 927         892 399       8 Investeringer i datterselskaper -                 -                 
182 607         160 965       8 Investeringer i tilknyttede selskaper 182 607         160 965          

1 104 090      1 104 790    9 Investeringer i aksjer og andeler 1 104 090      1 104 790       
20 187           21 350         15 Lån - datterselskaper -                 -                 

560 983         446 045       12 Andre fordringer 654 564         471 176          
2 759 794      2 625 548    Sum finansielle anleggsmidler 1 941 261      1 736 931       

2 777 140      2 642 070    Sum anleggsmidler 2 040 944      1 841 470       

Omløpsmidler

Fordringer

5 547             15 399          Kundefordringer 17 534           24 137            
23 163           29 986         Andre fordringer 27 964           36 204            
28 710           45 385         Sum fordringer 45 498           60 341            

683 781         645 253       Andre kortsiktige investeringer 1 054 293      994 886          

2 208 137      2 171 698    17 Bankinnskudd, kontanter mv. 2 681 342      2 731 738       

2 920 628      2 862 336    Sum omløpsmidler 3 781 133      3 786 965       

5 697 769      5 504 406    Sum eiendeler 5 822 077      5 628 436       

LO I NORGE KONSERN
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Noter BALANSE

31.12.2021 31.12.2020 (tall i 1000) 31.12.2021 31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD

 Fond

1 145 000     1 145 000      18 Kampfondet
142 677        143 571         18 Folkets Hus Fond
148 826        127 880         18 LOs OU-fond
27 625          29 202           18 LOfavør
10 000          10 000           18 Solidarisk Støttefond

1 459            1 459             18 Øvrige fond
1 475 587     1 457 112      Sum fond

Annen egenkapital

3 931 188     3 701 872      18 Annen egenkapital 5 406 775   5 158 984     

18 Minoritetsinteresse 26 502        27 119          

5 406 775     5 158 984      Sum egenkapital 5 433 278   5 186 103     

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser

11 036          46 843           5 Pensjonsforpliktelser 15 203        58 681          
57 523          50 801           14 Andre avsetn. for forpliktelser 57 523        50 801          
68 558          97 644           Sum avsetn. for forpliktelser 72 725        109 482        

Annen langsiktig gjeld

-               -                 Øvrig langsiktig gjeld 7 763          8 913            
-               -                Sum annen langsiktig gjeld 7 763          8 913            

Kortsiktig gjeld

25 340          32 758            Leverandørgjeld 36 702        41 008          
22 913          21 382            Skyldig offentlige avgifter 28 079        24 162          

174 182        193 639         16 Annen kortsiktig gjeld 243 530      258 768        
222 435        247 778         Sum kortsiktig gjeld 308 311      323 938        

290 993        345 422         Sum gjeld 388 799      442 333        

5 697 769     5 504 406      Sum egenkapital og gjeld 5 822 077   5 628 436     

LO I NORGE    KONSERN
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

31.12.2021 31.12.2020 (tall i 1000 kr) 31.12.2021 31.12.2020

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

219 736     192 272     Resultat før skattekostnad 218 130     190 835     
- Periodens betalte skatt -860           

26 907       29 398       - Resultatandeler i datterselskaper -             -             
-13 542      -4 106        - Resultatandel i tilknyttede virksomheter -13 542      -4 106        

-             -9 910        - Gevinst/+tap ved salg av anleggsmidler -9 910        
-3 330        - Gevinst/+tap ved salg av aksjer -3 330        

-166 288    -107 533    - Resultatført utbytte -166 288    -107 533    
-21 602      -14 045      -/+ Verdiendringer markedsbaserte finansielle instr. -33 868      -23 236      

4 172         3 366         + Ordinære av-/nedskrivninger driftsmidler 17 645       12 872       
-             -             - Nedskrivning av finasielle anleggsmidler

-97 100      -26 133      Endring i fordringer -167 800    -47 168      
-7 418        18 888       Endring i leverandørgjeld -7 268        15 195       

-14 187      -7 625        Forskjell på kostnadsført og innbetalt pensj.premie -14 187      -7 625        

-11 204      23 469       Endring i andre tidsavgrensninger -3 778        22 358       
-83 857      98 040       Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -175 146    41 681       

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-16 926      -16 268      Utbetalinger til kortsiktige investeringer -25 539      -23 672      
-38 719      -64 827      Utbetalinger ved kjøp av finansielle investeringer -18 719      -64 827      
14 649       -             Innbetalinger fra salg av finansielle investeringer 14 649       -             

-             10 797       Innbetalinger ved salg av eiendom 10 797       
-4 997        -4 677        Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 929      -9 990        

166 288     107 533     Mottatt utbytte 166 288     107 533     
120 295     32 559       Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 124 749     19 842       

36 438       130 600     Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -50 397      61 523       

2 171 698  2 041 099  Beholdning i kontanter og kontantekvivalenter ved  2 731 738  2 617 856  
periodens begynnelse
Kontanter tilført ved overtakelse av datterselskap 52 360       

2 208 137  2 171 698  Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 2 681 342  2 731 738  

ved periodens slutt

LO I NORGE KONSERN
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at de kontrollerte virksomhetene
følger de samme regnskapsprinsipper som LO.  Alle vesentlige interne transaksjoner, fordringer
og gjeld elimineres.

Virksomheter hvor LO har betydelig innflytelse

Virksomheter hvor LO har betydelig innflytelse, herunder felleskontrollert virksomhet, er vurdert etter
egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet. 
LO' s andel av resultatet er basert på de ovennevnte virksomheters resultat etter skatt. Det er gjort fradrag for 
interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere 
enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist 
under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster
er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktige plasseringer av overskuddslikviditet (likvide aksjer, obligasjoner og andeler vurdert som 
omløpsmidler), vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. Gevinster, utbytte og andre utdelinger 
regnskapsføres som annen finansinntekt.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringspunktet.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd med eventuelle opprinnelige 
bindinger inntil 3 måneder eller mindre.
I kontantstrømoppstillingen er kun innskudd til og uttak fra investeringsporteføljen medtatt som inn- og 
utbetaling.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til forventet tap.  Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over
3 år, og har en kostpris som overstiger TNOK 20.  For konsernets skattepliktige virksomhet er
grensen for vesentlig verdi satt til TNOK 15.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres som løpende driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med
driftsmiddelet.

Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko forbundet med eierskap beholdes av utleier, klassifiseres som
operasjonelle leieavtaler. Alle leasingkontrakter i LO er definert som operasjonell leasing.

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

(Alle beløp i TNOK)
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Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden 
i selskapsregnskapet. Øvrige aksjer, andeler og andre investeringer vurderes etter kostmetoden.

Pensjoner
LO følger internasjonale prinsipper for regnskapsføring av pensjoner hvor estimatavvik løpende
føres mot egenkapitalen. 

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. 
Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser av folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i 
netto pensjonsforpliktelse i balansen. 

Kontingentinntekter

LOs kontingentinntekter overføres fra forbundene, og som hovedregel beregnet med utgangspunkt i 0,2%  
av forbundenes lønnsmasse. Inntektsføringen skjer etter beste mulige estimat på opptjent kontingentgrunnlag 
i regnskapsperioden.

Offentlige tilskudd

Offentlig tilskudd mottatt fra Utenriksdepartementet og Norad regnskapsføres brutto og inngår 
i andre driftsinntekter.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Skatt

Konsernet er delvis skattepliktig som følge av skattepliktig aktivitet i enkelte selskaper som inngår i konsernet.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i
samme periode er utlignet.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli benyttet.

Note 2 LOs konsernsammensetning

Konsernregnskapet omfatter LO, LOs Utdanningsfond, Sykelønnsordningens Fond, LO-Partner AS, LOfavør AS,
Sørmarka AS og Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS. LOfavør AS ble konsolidert inn i konsernregnskapet
med virkning fra 01.07.2020.

Note 3 Andre driftsinntekter

Morselskapet LO 2021 2020

Tilskudd fra Norad, Utenriksdepartementet 22 250 20 148
LOfavør 2 006 1 914
LO's koordinatorer 11 473 11 986
Juridiske tjenester 40 502 33 903
Andre inntekter 10 061 8 744
Sum 86 292 76 695

Konsernet LO

Andre inntekter LO 86 292 76 695
Inntekter LOfavør AS 69 888 32 494
Undervisning, hotell- og konferanseinntekter 35 728 34 991
Sum 191 908 144 180
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Note 4 Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Morselskapet LO 2021 2020

Lønnskostnader 231 135 215 185
Arbeidsgiveravgift 36 469 32 682
Pensjonskostnader 25 565 23 384
Andre ytelser 15 934 13 391
Sum 309 103 284 642

Gjennomsnittlig antall ansatte omregnet til årsverk: 277 267

Ledende personer Lønn 
Pensjons-   

utgifter
   

Annen 

godtgjørelse

Leder Hans- Christian Gabrielsen  (01.01-09.03) 234 42 33
Leder Peggy Hessen Følsvik (10.03-31.12) 1 404 298 18
Nestleder Roger H. Heimli 1 308 202 18
LO-1.sekretær Julie Lødrup 1 195 189 19
LO-sekretær Terje Olsson 1 105 235 12
LO-sekretær Trude Tinnlund 1 105 177 21
LO-sekretær Are Tomasgard 1 105 150 28
LO-sekretær Kristin Sæther 1 105 177 51

Lønnen til LOs valgte ledelse fastsettes av Sekretariatet etter innstilling fra et eget kompensasjonsutvalg og 
justeres etterskuddsvis årlig med bakgrunn i antatt gjennomsnittlig lønnsvekst i samfunnet for øvrig (TBU).
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gikk bort 09.03.2021.

Ansatte inkl. ledelsen har lån i LO på til sammen TNOK 4 202.  Ledelsen inngår i LOs kollektive pensjonsordning
som er tilpasset Lov om Foretakspensjon. Pensjonsutgifter utgjør betalt premie i perioden.
Leder har verken avtale om etterlønn, bil-, bolig- eller personallån.

Honorar til revisor (alle beløp inkl. mva): 2021 2020

Lovpålagt revisjon 1 012 923
Andre attestasjonstjenester 0 17
Skatterådgivning 0 0
Andre tjenester utenfor revisjon 155 491
Sum 1 167 1 431

Konsernet LO

Lønnskostnader 260 245 236 915
Arbeidsgiveravgift 41 041 36 180
Pensjonskostnader 28 633 25 994
Andre ytelser 16 159 12 640
Sum 346 078 311 729

Gjennomsnittlig antall ansatte omregnet til årsverk: 326 316

Honorar til revisor (alle beløp inkl. mva):
Lovpålagt revisjon 1 303 1 183
Lovpålagt revisjon LOfavør AS 64 61
Andre attestasjonstjenester 14 51
Andre attestasjonstjenester LOfavør AS 0 19
Skatterådgivning 0 7
Andre tjenester utenfor revisjon 227 563
Andre tjenester utenfor revisjon LOfavør AS 24 70
Sum 1 632 1 954
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Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser

LO er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Organisasjonens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

LOs ledelse og ansatte er dekket gjennom kollektive (sikrede) pensjonsordninger i SpareBank 1 Forsikring AS.
LO har i tillegg en usikret pensjonsordning knyttet til pensjonsavgang mellom 65 og 67 år.

01.01.2017 endret LO pensjonsordningen for alle ansatte født etter 01.01.1965, og alle nyansatte etter 01.01.2017.
Den nye ordningen er en hybridpensjon med tilleggsdekninger og lønnsvekstgaranti. 
Hybridpensjon er en arbeidsgiverbetalt pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i Tjenestepensjonsloven, 
OTP-loven og Skatteloven. Premien er innskuddsbasert i opptjeningstiden.
Ordningen inneholder sparing til alderspensjon, betalingsfritak ved arbeidsuførhet og uførepensjon.
Hybridpensjonen sikrer at kvinner og menn får lik pensjon i utbetalingstiden og innskuddet er derfor 15,5 % 
høyere for kvinner enn menn. 

Pensjonsbeholdningene vil i opptjeningsperioden få tilført kapital fra de medlemmene i forsikringskollektivet 
som faktisk dør. I utbetalingstiden beregnes tilført livsgevinst etter forsikringsprinsippet.
Uttaksalder for pensjonsutbetalingen er fleksibel mellom 62 og 75 år. Pensjonen har livsvarig utbetaling.

Alderspensjonen er forsikringsdekket mot negativ avkastning, og kapitalen skal i opptjeningstiden reguleres med
alminnelig lønnsvekst. Avkastning utover lønnsveksten tilføres reguleringsfondet.
Det er ved regnskapsføring av hybridpensjonen lagt til grunn at forventet avkastning overstiger alminnelig lønnsvekst, 
og det er derfor ikke beregnet forpliktelse knyttet til denne garantien.

Innskuddssatsene er:
7% av lønn mellom 0 - 7,1G
25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12G
Ansatte trekkes en egenandel på 2 % av lønn.

Nedre aldersgrense for innmelding i ordningen er 16 år, opptjeningen gjelder fra første krone, og den ansatte er
innmeldt fra første dag (men medlemskapet må ha vart i 12 måneder for å få rett til pensjonskapitalen).

For alle som var ansatt pr. 01.01.2017 med fødselsdato før 01.01.1965, endres ikke pensjonsordningen.
Fra 67 år dekkes de gjennom en kollektiv sikret pensjonsordning. Denne ordningen sikrer en antatt
total pensjonsjonsytelse på 70% av pensjonsgrunnlaget, med nedtrapping ved 77 år (65%) og ved 80 år (60%) 
Pensjonsytelsen baseres på beregninger fra Folketrygdens regelverk fram til 31.12.2010.

LOs ledelse er etter kongressens vedtak i 1997 ikke valgbare etter fylte 60 år, men vil bli ansatt i rådgiver-
stillinger etter avgang.

Ytelsene forutsetter fullt opptjente pensjonsrettigheter. Fullt opptjente rettigheter har arbeidstakere som ved
nådd pensjonsalder vil få en tjenestetid på 30 år eller mer.

I tillegg har LO en pensjonsavtale med tidligere ansatte. Dette er en usikret ordning som dekkes
gjennom driften.

Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatte framtidige pensjonsytelser.
Estimatavvik føres løpende mot egenkapital.
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Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn for beregningene.
2021 2020

Diskonteringsrente 1,90 % 1,70 %
Forventet avkastning av pensjonsmidler 1,90 % 2,70 %
Årlig forventet lønnsvekst 2,75 % 2,25 %
G-regulering 2,50 % 2,00 %
Regulering av løpende pensjon 2,50 % 2,00 %

Det knytter seg usikkerhet til beregninger som strekker seg langt fram i tid.
LOs netto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser kan spesifiseres som følger:

Morselskapet LO
Sikret ordning
Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 15 702 (6 775)
Brutto pensjonsmidler 31.12. 378 815 324 208
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 360 904 339 910
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. (17 911) 15 702
Egenkapitalført estimatavvik 31.12. (22 137) 27 216

Usikret ordning (AFP, driftspensjon)
Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 21 403 21 789
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. 20 351 21 403
Egenkapitalført estimatavvik 31.12. 336 870

Pensjoner dekket over drift (tidligere DNFP)

Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 9 738 10 296
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. 8 596 9 738
Egenkapitalført estimatavvik 31.12. 181 1 073

Sum pensjonsforpliktelser 31.12. 11 036 46 843

Egenkapitalført effekt av estimatavvik 31.12. (21 620) 29 159

Spesifikasjon av pensjonskostnaden 2021 2020

Årets pensjonsopptjening 10 045 9 599
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 6 065 7 581
Forventet avkastning av pensjonsmidler (5 551) (7 236)
Administrasjonskostnader 3 081 2 349
Resultatført nettoforpliktelse ved oppgjør
Hybrid pensjon 16 017 15 030
Ansattes  andel pensjonsordninger (4 091) (3 938)
Pensjonskostnad 25 565 23 384

Konsernet LO

Sikrete og usikrete ordninger   

Bokført pensjonsforpliktelse 01.01. 58 681 36 305
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift 31.12. 15 197 58 681

Egenkapitalført estimatavvik 31.12. (28 055) 28 149
 

Spesifikasjon av pensjonskostnaden   
Pensjonsopptjening 12 830 12 027
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 6 517 8 176
Forventet avkastning av pensjonsmidler (6 052) (7 834)
Administrasjonskostnader 3 259 2 527
Resultatført nettoforpliktelse ved oppgjør 0 0
Hybrid og andre innskuddsordninger 16 378 15 317
Ansattes andel pensjonsordninger (4 299) (4 219)
Pensjonskostnad 28 633 25 994
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Note 6 Spesifikasjon av andre driftskostnader

Morselskapet LO 2021 2020

Administrasjonskostnader 85 568 76 024
Informasjonsmateriell, PR-kostnader 46 627 31 702
Møte- og reisekostnader 15 744 18 029
Tilskudd/ bevilgninger 69 880 32 518
Kontingenter 13 934 15 275
Fagblad 26 909 25 862
Kongress 2 770 5 658
Avsatt til kongress 8 000 8 000
Internasjonalt faglig arbeid 24 322 21 556
Andre kostnader 7 321 4 450
Sum andre driftskostnader 301 075 239 075

Note 7 Varige driftsmidler /immaterielle eiendeler

Fast Driftsløsøre,
Morselskapet LO eiendom inventar o.l. Totalt
Akk. anskaffelseskost 01.01.21 7 185 121 399 128 584
 +årets tilgang 0 4 997 4 997
 -årets avgang 0 1 743 1 743
Anskaffelseskost 31.12.21 7 185 124 653 131 838
Akkumulerte avskr. 31.12.21 3 262 111 229 114 492
Bokført verdi 31.12.21 3 923 13 423 17 346

Årets avskrivninger 266 3 906 4 172
Økonomisk levetid 20-25 år 3 - 10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Immaterielle Fast Driftsløsøre,
Konsernet LO Eiendeler eiendom inventar o.l. Totalt
Akk. anskaffelseskost 01.01.21 44 205 109 148 144 652 298 005
 +årets tilgang 3 352 2 604 5 973 11 929
 -årets avgang 0 1 943 1 943
Anskaffelseskost 31.12.21 47 557 111 752 148 682 307 991
Akkumulerte avskr. 31.12.21 12 735 67 110 130 089 209 935
Bokført verdi 31.12.21 34 821 44 642 18 593 0 98 056

Årets avskrivninger 6 682 5 651 5 314 17 645
Økonomisk levetid 20 -25 år 3 - 10 år
Avskrivningsplan  Lineær Lineær

Note 8 Tilknyttede virksomheter og datterselskap

Pr 01.01. Pr 31.12.

Firma Bokført Aksje- Bokført Resultat- Bokført

verdi innskudd mot EK     andel       verdi

 LO - datterselskaper

Sørmarka AS, (Siggerud) 23 999 6 435 (599) 29 835
Arbeiderbev. Folkehøgskole Rings. AS (Moelv) 1 011 (1 150) (139)
LO Partner AS (Oslo) (5 515) 20 000 (18 794) (4 309)
LOs Utdanningsfond (Oslo) 407 103 (5 732) 401 371
Sykelønnsordningens Fond (Oslo) 441 421 944 442 365
LO Favør AS 24 381 (1 576) 22 804

892 399 20 000 6 435 (26 907) 891 927
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Sørmarka AS eies 86,67% av LO. De resternde 13,33 % eies av LOs forbund.
LOfavør AS eies 51% av LO og 49% av Sparebank 1 Gruppen AS. De resterende datter selskap eies 100% av LO.
LO har i 2020 kjøpt aksjer i selskapet slik at eierandelen er steget fra 49% til 51%. Selskapet er fra 2020 definert som
et datterselskap mot tidligere år definert som tilknyttet selskap. Fra 2020 er LOfavør AS en del av LOs konsernregnskap.

LO - tilknyttede virksomheter og felles virksomheter

Pr 01.01. Pr 31.12.

Firma Bokført Kjøp/salg  av Bokført Resultat- Bokført

verdi aksjer mot EK andel verdi

LOs Opplysnings- og Utviklingsfond 127 880 20 946 148 826
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS 30 841 641 31 482
Tankesmien Agenda AS 2 243 8 000 (8 045) 2 198
OU-samordningen 100 100

160 965 8 000 0 13 542 182 607

LOs Opplysnings- og utviklingsfond er felleskontrollert virksomhet med NHO.
LO har deltatt i en kapitalforhøyelse i Tankesmien Agenda AS i 2021 med 8 millioner kroner.
LO eier 603 aksjer i Tankesmien Agenda AS og eierandelen er 50,63 %.
LO inkl. Folkets Hus Fond eier 153 614 aksjer i Oslo Kongressenter Folkets Hus AS som tilsvarer en 
eierandel på 30,14 % av aksjene.
LO eier 2805 aksjer i LOfavør AS  som utgjør en eierandel på 51%.

Stemmeandel tilsvarer eierandel i datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Note 9 Investeringer i aksjer og andeler

Selskapets navn Antall Bokført
verdi

Aksjer

SpareBank 1 Gruppen AS 120 380 375 207
Klassekampen AS 100 100
Statstilsattes Hus AS 280 28
Forpleiningstjenester AS 53 53
Andre aksjer 9
Sparebank1 Forvaltning AS (nye 2021) 122 338 9 630
Sum 385 027

Egenkapitalbevis

Sparebank 1 Østlandet 10 322 584 650 323
Sparebank 1 Østlandet (nye 2018) 799 053 68 719

719 041

Sum aksjer og egenkapitalbevis 1 104 069

Det er mottatt TNOK 104.731 i utbytte fra Sparebank 1 Gruppen AS, TNOK 53.273 fra Sparebank 1 Østlandet.
SpareBank 1 Forvaltning AS ble etablert i 2021. Odin Forvaltning, som fram til etableringen av SpareBank 1 Forvaltning,
 var et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen, er fusjonert inn som et datterselskap i SpareBank 1 Forvaltning AS.
LO har kjøpt 799 053 aksjer i SpareBank 1 Forvaltning AS.

Andeler

Drammen Folkets Hus 10
Samfunnshuset Kirkenes 10
Andre andeler 1
Sum 21

Sum investeringer i aksjer og andeler 1 104 090
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Note 10 Skatt konsern

Balanseført utsatt skatt knytter seg til fremførbart underskudd i LOfavør AS. Øvrige skattepliktige enheter er ikke i 
skatteposisjon og har ikke balanseført utsatt skattefordel. Skattekostnad i konsernet knytter seg til skattepliktig resultat
i LOfavør AS i 2021.

Note 11 Leieavtaler

LO leier lokaler for sin virksomhet i Oslo Kongressenter Folkets Hus med utløpsdato 01.02.2030. 
Årlig leie er TNOK 15.391
For sine kontorer i fylkene leier LO lokaler med varierende utløpsdatoer.

Note 12 Andre fordringer

2021 2020

Morselskapet LO

Pantelån Folkets Hus Fond 82 150 84 738
SpareBank1 Forsikring AS 0 68 600
SpareBank1 Østlandet 283 000 265 000
SpareBank1 Gruppen AS 158 600 11 399
Fremtind AS 16 500 0
Boligkreditt 8 000 0
Lån til fagbevegelsen 1 717 1 728
Lån Utøya 6 197 6 630
Panteobligasjoner 0 (0)
Leieboerinnskudd 7 135 7 375
Personallån 4 302 5 194
Avsetning tap på fordringer (6 619) (4 619)

560 983 446 045

Konsernet LO
Fordringer i LO 561 114 446 176
Ansvarlig lån til SpareBank1 i Utdanningsfondet 93 450 25 000

654 564 471 176

Note 13 Offentlige tilskudd

LO mottar tilskudd til sin virksomhet i utviklingsland.
LO står ansvarlig for midlenes anvendelse inntil rapport og regnskap er oversendt og godtatt
av bevilger. Inntektsført tilskudd for 2021 var TNOK 22 250.

Note 14 Andre avsetninger for forpliktelser

LO har forpliktet seg til å dekke 1/3 av pensjonsforpliktelsene til LOs forbund og foreninger  i Den norske 
Fagorganisasjons pensjonskasse.
LO har påtatt seg garantiansvar ifm. husleie for Tankesmien Agenda AS, beløpet er på kr. 941.147.

2021 2020

Garantiansvar pensjonsforpliktelser 16 523 18 001
Avsetning til kongress 40 000 32 000
Avsetning til landsmøte Folkets Hus Landsforbund 2022 1 000 800

57 523 50 801
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

(Alle beløp i TNOK)

Note 15 Mellomværende, fordringer og gjeld, selskap i samme konsern 2021 2020

Lån datterselskaper

Lån til Sørmarka AS  (gjenstående nedbetalingstid 15 år) 9 816 10 418
Lån til AFR AS (gjenstående nedbetalingstid 26 år) 10 371 10 932

Sum 20 187 21 350

Lånene belastes med den til en hver tid gjeldende rente i Folkets Hus Fond. 

LOfavør AS har en kortsiktig gjeld til LO på TNOK 247

Spesifikasjon av transaksjoner mellom selskap i samme konsern 2021 2020

Sørmarka - Kjøp av tjenester 2 102 778
Sørmarka  - Renter på lån 208 136
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker - Renter på lån 206 227
Utdanningsfondet - Salg av tjenester 1 300 1 300
Sykelønnsordningens Fond - Salg av tjenester 60 60
LOfavør AS  - Salg av tjenester (netto salg-kjøp) 773 1 666

Note 16 Annen kortsiktig gjeld

2021 2020

Morselskapet LO

Kulturutvalget 3 222 3 281
Avsatte feriepenger  21 863 21 016
LOfavør 22 370 16 667
LOs Grunnforsikring 94 516 115 427
Annen kortsiktig gjeld 32 211 37 247

174 182 193 639

Konsernet LO
LO 174 182 193 639
Arbeiderbev. Folkehøgskole Ringsaker AS 868 1 057
Sørmarka AS 3 859 3 551
Utdanningsfondet 16 433 11 901
Sykelønnsordningens Fond 262 229
LOfavør AS 39 346 40 301
LO Partner AS 8 580 8 091

243 530 258 768

Note 17 Bundne skattetrekksmidler

I posten bankinnskudd, kontanter og lignende inngår MNOK 17 i bundne skattetrekksmidler.
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LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

(Alle beløp i TNOK)

Note 18 Årets endring i egenkapital

Egenkapital Resultat Føring mot EK Egenkapital

Morselskapet LO 31.12.2020 2021 pr 31.12.2021 31.12.2021

Kampfondet 1 145 000 0 1 145 000
Folkets Hus Fond 143 571 (894) 142 677
LOs Opplysnings- og utviklingsfond 127 880 20 946 148 826
LOfavør 29 202 (1 577) 27 625
Solidarisk Støttefond (rettstvister) 10 000 -                   10 000
Øvrige fond 1 459 0 1 459
Sum fond 1 457 112 18 475 -                1 475 587

Sykelønnsordningens Fond 441 421 944 442 365
LOs Utdanningsfond 407 103 (5 732) 401 371
Øvrig egenkapital 2 853 348 206 048 28 055 3 087 452
Sum annen egenkapital 3 701 872 201 261 28 055 3 931 187

Totalt 5 158 984 219 736 28 055 5 406 775

Egenkapital Resultat Føring mot EK Egenkapital

Konsernet LO 31.12.2020 2021 pr 31.12.2021 31.12.2021

Majoritet 5 158 984 219 736 28 055 5 406 775
Minoritet 27 119 (1 607) 991 26 503
Totalt 5 186 103 218 129 29 046 5 433 278

Spesifikasjon av føring mot egenkapital i selskapsregnskapet:

Estimatavvik pensjon LO 21 620
Estimatavvik pensjon Sørmarka 6 435
Føringer direkte mot EK LO 28 055

Note 19 Risikovurdering

Som en del av LOs internasjonale engasjement involverer vi oss i utviklingsprosjekter i utvalgte land i Afrika, Asia
og Latin-Amerika. Dette arbeidet er delvis finansiert av NORAD-midler og utføres i samarbeid med lokale partnere.
Disse prosjektene gjennomføres i land med mindre utviklede kontrollsystemer og høyere risiko for korrupsjon
hos partnere, noe som medfører en risiko for krav om tilbakebetaling av formidlet prosjektstøtte.

Note 20 Konsekvensenser av Covid-19

Restriksjonene myndighetene har iverksatt for å hindre smittespredning av Covid-19, har påvirket LOs
aktiviteter. LO har en egen beredsskapsgruppe som har ansvaret for retningslinjene for LO som virksomhet.
Tilnærmet alle planlagte fysiske aktiviteter er enten avlyst, forskjøvet eller gjennomført på digitale
arenaer. All reisevirksomhet i LO er innstilt i henhold til myndighetenes råd, og ansatte i Oslo har jobbet på hjemme-
kontor i store deler av året. Ved LOs regionskontor er lokale smittevernshensyn ivaretatt, og hjemmekontor for ansatte er 
benyttet i de perioder dette har vært anbefalt. LOs datterskaper Sørmarka AS og Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Ringsaker AS har hatt betydelige konsekvenser av pandemien.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
41E09C98D843419189B2AD967DBB6355



LANDSORGANISASJONEN I NORGE

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

(Alle beløp i TNOK)

Note 21 Hendelser etter balansedagen

Det har ikke vært noen hendelser etter balansedagen som kunne ha påvirket regnskapstall for 2021.

Oslo,  25. april 2022

Peggy Hessen Følsvik Roger Haga Heimli Julie Lødrup

Terje Olsson Anita P. Johansen Jan Olav Andersen

 
Mette Nord Sissel M. Skoghaug Jørn-Henning Eggum

Steinar Krogstad Christopher Beckham Frode Alfheim
 

Anne Berit Aker Hansen Kjersti Barsok Egil Andre' Aas
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Til kongressen i Landsorganisasjonen I Norge 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Landsorganisasjonen I Norge som består av selskapsregnskapet og 

konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 
2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 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 et rettvisende bilde av selskapets og 

konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av deres resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 selskapet og konsernet i samsvar med 

kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 

tilhørende revisjonsberetningen. Styret og leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår 
konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke 

den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 

det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende 

lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 

årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 

vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, 
er vi pålagt å rapportere det.  

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med 
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig 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 

som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
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Uavhengig revisors beretning - Landsorganisasjonen I Norge 2021 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet, 

konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

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 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. Feilinformasjon kan skyldes 

misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, 

og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert 
på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 

eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. 
Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 

dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 

årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 

selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 

og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 

mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og 

gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av 
konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

Oslo, 2. mai 2022 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor  
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Note 2021 2020

INNTEKTER

Avkastning av kapital 2 16 021 285 12 757 124

Sum inntekter 16 021 285 12 757 124

DRIFTSKOSTNADER

Administrasjon 4 1 452 924 1 490 279
Stipendier 3 20 300 204 15 133 708

Sum driftskostnader 21 753 128 16 623 988

ÅRSRESULTAT -5 731 843 -3 866 864

Overført til/fra opptjent egenkapital -5 731 843 -3 866 864

LOs UTDANNINGSFOND

RESULTATREGNSKAP 2021

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
9EEEAA9BCE7341088C0B639E80F11612



EIENDELER Note 2021 2020

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Obligasjoner og andre fordringer 5 93 450 000 25 000 000
Sum anleggsmidler 93 450 000 25 000 000

Omløpsmidler

Kundefordringer 0 278 828
Påløpte renter
Bankinnskudd 129 895 890 210 541 593
Andre kortsiktige investeringer 194 457 527 183 500 625
Sum omløpsmidler 324 353 417 394 321 045

SUM EIENDELER 417 803 417 419 321 045

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital  

Innskutt egenkapital 317 070 792 317 070 792
Opptjent egenkapital 6 84 299 958 90 031 801
Sum egenkapital 401 370 750 407 102 593

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 0 317 294
Annen kortsiktig gjeld 16 432 667 11 901 158
Sum kortsiktig gjeld 16 432 667 12 218 452

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 417 803 417 419 321 045

LOs UTDANNINGSFOND

BALANSE PR. 31.12.2021
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1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god  
regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsmidlene vurderes til 
virkelig verdi.  Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.
Obligasjoner og andre langsiktige fordringer verdsettes til kostpris.
Avkastning på aksjer, bankinnskudd og obligasjoner resultatføres ved opptjening. 

Det gjøres en avsetning for ikke utbetalte stipendier vedrørende regnskapsåret.

2. AVKASTNING PÅ KAPITAL 2021 2020

Renter bankinnskudd 1 288 127 3 048 175
Renter ansvarlig lån 816 059 1 046 308
Påløpte renter 1 507 273 201 769
Avkastning forvaltning 12 409 826 8 460 871
Sum avkastning på kapital 16 021 285 12 757 124

3. STIPENDKOSTNADER 2021 2020

Utbetalt stipend 15 805 304 13 867 608
Endring avsetning innvilget/ikke utbetalt stipend 4 494 900 1 266 100
Sum stipendiekostnad 20 300 204 15 133 708

4. ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISJON

Fondet har ingen ansatte. Landsorganisasjonen i Norge er ansvarlig for administrasjon og regnskap. 
Det er ikke utbetalt styrehonorar i fondet.

Lovpålagt revisjon utgjør kr 21.000 - inkludert mva.

LOs UTDANNINGSFOND

Noter til regnskapet for 2021
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LOs UTDANNINGSFOND

Noter til regnskapet for 2021

5. OBLIGASJONER OG ANDRE FORDRINGER 2021 2020

Fondsobligasjon 25 000 000                25 000 000                
Ansvarlig lån 68 450 000                
Sum obligasjoner og andre fordringer 93 450 000 25 000 000

6. EGENKAPITAL 2021 2020

Innskutt egenkapital 317 070 792,00 317 070 792
Opptjent egenkapital pr 01.01. 90 031 801 93 898 665
Årets resultat -5 731 843 -3 866 864
Opptjent egenkapital pr 31.12. 84 299 958 90 031 801
Egenkapital pr. 31.12. 401 370 750 407 102 593

Oslo, 25. april 2022

  

Peggy Hessen Følsvik           Roger Heimli Julie Lødrup

Terje Olsson           Anita Johansen Jan Olav Andersen

Mette Nord           Sissel M. Skoghaug Jørn Eggum

Steinar Krogstad           Christopher Beckham Frode Alfheim

Anne Berit Aker Hansen           Kjersti Barsok Egil Andre` Aas
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING       

 

Til kongressen i Landsorganisasjonen i Norge 
 
 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for LOs Utdanningsfond, for perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 

2021, herunder viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger («regnskapsoppstillingen»).  

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av årsregnskapet 

til LOs Utdanningsfond for perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 i samsvar med grunnlaget for 

utarbeidelsen som beskrevet i note 1. 

 
Grunnlag for konklusjon  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og 

forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 

uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.  

 
Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon 

Vi gjør oppmerksom på note 1 til regnskapsoppstillingen, som beskriver grunnlaget for 

regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til LOs Utdanningsfond. 

Som et resultat av dette er regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse 

er kun beregnet på oppdragsgiver og LOs Utdanningsfond og skal ikke distribueres til andre parter uten 

vårt skriftlige samtykke. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette.   

 

Ledelsens ansvar for regnskapsoppstillingen 

Ledelsen (styret) er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1 og for slik 

intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan 

skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 

regnskapsoppstillingen.  

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 

gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
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Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling for LOs Utdanningsfond 

 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det 

skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 

risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å 

konkludere særskilt på selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende 

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  

 
 

 

Oslo, 2. mai 2022 

ERNST & YOUNG AS 

 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor 
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Note 2021 2020

INNTEKTER

Avkastning av kapital 14 543 600 11 030 766
Sum inntekter 14 543 600 11 030 766

DRIFTSKOSTNADER

Fritidsforsikring 13 520 915 13 383 014
Annen kostnad 3/4 78 353 78 249
Sum driftskostnader 13 599 268 13 461 263

ÅRSRESULTAT 944 332 -2 430 497

Overført fra egenkapital 944 332 -2 430 497

EIENDELER   2021 2020

Omløpsmidler

Andre kortsiktige investeringer 176 054 492 166 132 306
Bankinnskudd 266 573 020 275 517 464
Sum omløpsmidler 442 627 512 441 649 770

SUM EIENDELER 442 627 512 441 649 770

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital  212 613 000 212 613 000
Opptjent egenkapital 229 752 054 228 807 721
Sum egenkapital 5 442 365 054 441 420 721

Gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Kreditorer 0 0
Kortsiktig gjeld 262 458 229 049
Sum gjeld 262 458 229 049

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 442 627 512 441 649 770

SYKELØNNSORDNINGENS FOND

RESULTATREGNSKAP 2021

SYKELØNNSORDNINGENS FOND

BALANSE PR 31.12.2021

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
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1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god  
regnskapsskikk for små foretak.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler. Omløpsmidlene vurderes til 
virkelig verdi.  Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.
Obligasjoner og andre langsiktige fordringer verdsettes til kostpris.
Avkastning på bankinnskudd og obligasjoner resultatføres ved opptjening. 

2 FRITIDSFORSIKRINGENS REGNSKAP 2021 2020

Premie 26 676 401 26 334 318
Erstatninger 15 314 978 10 583 723
Administrasjonskostnader 15% 4 001 460 3 950 147

Årets overskudd før renter 7 359 963 11 800 448
Renter 2 141 660 1 456 516
Premie trukket av fondet 13 155 486 12 951 305
Overskudd -3 653 863 305 659

Akkumulert overskudd pr. 01.01 32 557 920 32 252 261
Årets overskudd -3 653 863 305 659
Akkumulert overskudd pr. 31.12 28 904 057 32 557 920

3 ANNEN KOSTNAD 2021 2020

Regnskap og revisjon 78 353                 78 250                   
Sum annen kostnad 78 353                 78 250                   

Det er ikke utbetalt lønn eller styrehonorar i fondet. 

4 REVISOR

Lovpålagt revisjon utgjør kr 21.000, - inkludert mva.

SYKELØNNSORDNINGENS FOND

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
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SYKELØNNSORDNINGENS FOND

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

5 EGENKAPITAL 2021 2020

Innskutt egenkapital 212 613 000        212 613 000          

Opptjent egenkapital 01.01. 228 807 722        231 238 219          
Overført fra resultat  944 332               -2 430 497             
Opptjent egenkapital 31.12. 229 752 054        228 807 722          

Sum egenkapital 442 365 054        441 420 722          

 
Oslo, 25. april 2022

Peggy Hessen Følsvik Roger Heimli Julie Lødrup

Terje Olsson Anita Johansen Jan Olav Andresen

Mette Nord Sissel M. Skoghaug Jørn Eggum

Steinar Krogstad Christopher Beckham Frode Alfheim

Anne Berit Aker Hansen             Tone RønoldtangenKjersti Barsok Egil Andre' Aas

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
7E9E7DDB81E4481CB09353683F933A72



 Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo 
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
 

www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING       

 

Til kongressen i Landsorganisasjonen i Norge 
 
 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Sykelønnsordningens fond, for perioden fra 1. januar 2021 til 31. 

desember 2021, herunder viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger 

(«regnskapsoppstillingen»).  

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av årsregnskapet 

til Sykelønnsordningens fond for perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 i samsvar med 

grunnlaget for utarbeidelsen som beskrevet i note 1. 

 
Grunnlag for konklusjon  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og 

forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 

uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.  

 
Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon 

Vi gjør oppmerksom på note 1 til regnskapsoppstillingen, som beskriver grunnlaget for 

regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til Sykelønnsordningens 

fond. Som et resultat av dette er regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår 

uttalelse er kun beregnet på oppdragsgiver og Sykelønnsordningens fond og skal ikke distribueres til andre 

parter uten vårt skriftlige samtykke. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette.   

 

Ledelsens ansvar for regnskapsoppstillingen 

Ledelsen (styret) er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1 og for slik 

intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan 

skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 

regnskapsoppstillingen.  
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Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling for Sykelønnsordningens fond 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 

gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det 

skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 

risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å 

konkludere særskilt på selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende 

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  

 
 

 

Oslo, 2. mai 2022 

ERNST & YOUNG AS 

 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor 
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Noter 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER

Premieinntekter 2 143 636 281 136 655 189

DRIFTSKOSTNADER

Administrasjonskostnader 7 511 708 503 771
Tilskudd og bevilgninger 3 124 429 160 124 548 565
Sum driftskostnader 124 940 867 125 052 336
 
DRIFTSRESULTAT 18 695 414 11 602 853

FINANSINNTEKTER

Renteinntekter 2 250 309 1 998 857

ÅRSRESULTAT 20 945 724 13 601 710

Overført til Forskningsfondet 3 960 700 3 480 314
Overført til annen egenkapital 16 985 024 10 121 396
Sum disponert 20 945 724 13 601 710

Noter 2021 2020

EIENDELER

Omløpsmidler

Kundefordringer 33 551 457                39 041 996                
Påløpte renteinntekter 0 35 383                        
Andre kortsiktige investeringer 14 659 745                13 833 477                
Bankinnskudd 242 714 090 149 486 140
Sum omløpsmidler 290 925 292 202 396 996

SUM EIENDELER 290 925 292 202 396 996

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Forskningsfondet 44 323 793 40 363 093
Annen egenkapital 104 502 328 87 517 304
Sum egenkapital 4 148 826 120 127 880 397

Gjeld

Kortsiktig gjeld 5 142 099 172 74 516 599
Sum gjeld 142 099 172 74 516 599

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 290 925 292 202 396 996

LOs OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND

RESULTATREGNSKAP 2021

BALANSE PR 31.12.2021

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
4D16A999A58B4AD58F4ED3A6275949D9



1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Postene i regnskapet er verdsatt og periodisert i overensstemmelse med 
reglene som følger av regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Premieinntekter
Inntektene resultatføres på opptjeningstidspunktet.

Tilskudd og bevilgninger
Tilskudd og bevilgninger kostnadsføres ved utbetaling. Det gjøres avsetninger 
for ubenyttede midler basert på årets tildeling i budsjett.

2   PREMIEINNTEKTER 2021 2020

LO -NHO 111 943 087 106 122 931
Glass og Fasadeforeningen 129 346 125 633
Norges Lastebileierforbund 758 839 672 756
Sjømennenes Fellessentral 3 365 773 3 510 431
LO - Samfo 0 0
Oljeindustrien, Offshore 2 350 551 2 319 915
LO - Virke 20 453 821 18 787 546
LO og forbundene 725 206 1 372 049
Maskinentrepenørenes Forbund 2 770 815 2 677 818
Arbeidssamvirkenes Landsforening 1 138 842 1 066 111
Sum premieinntekter 143 636 281 136 655 189

3   TILSKUDD OG BEVILGNINGER 2021 2020

Forbundene 95 677 364 98 524 110
Hovedorganisasjonenes Fellestiltak 9 000 000 7 000 000
Fellestiltakene LO - Virke 3 600 000 3 600 000
Fellestiltakene LO - Samfo 0 854 905
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening -994 613                686 025
Bevilgninger 13 603 363 11 717 140
Forskningsprosjekter 3 543 045 3 876 196
Sum tilskudd og bevilgninger 124 429 160 124 548 565

Av tildelte midler til forbundenes tillitsvalgtopplæring i 2021 gjenstod kr. 81 943 128

i ubenyttede midler ved årets slutt. Disse midlene er avsatt i regnskapet for 2021.

LOs OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
4D16A999A58B4AD58F4ED3A6275949D9



LOs OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

4   EGENKAPITAL 2021 2020

 Forskningsfondet Pr. 01.01.2021 40 363 093             36 882 779             

Overført til forskningsfondet  3 960 700 3 480 314

Forskningsfondet Pr. 31.12.2021 44 323 793             40 363 093             

Opptjent egenkapital Pr 01.01.2021 87 517 303 77 395 907

Overført fra resultat 16 985 024 10 121 396

Opptjent egenkapital Pr. 31.12.2021 104 502 327 87 517 303

Sum egenkapital 148 826 120 127 880 397

5   KORTSIKTIG GJELD 2021 2020

AOF 54 616 373             12 561 833             

Tildelte ubenyttede midler 2021 81 943 128             54 763 566             

Annen kortsiktig gjeld 5 539 671                6 966 200                

Landsorganisasjonen i Norge 0 225 000                   

Sum kortsiktig gjeld 142 099 172           74 516 599             

6   LØNN, GODTGJØRELSER

Det er ikke utbetalt lønn og styrehonorar i fondet.

7   REVISOR

Det er kostnadsført kr. 61 875,- til revisjon.

8   COVID-19 PANDEMIEN

Konsekvensen av den pågåendene Covid-19 pandemien reduserte  
skoleringsaktiviten betydelig. Ubenyttede skoleringsmidler blir øremerket det enkelte
forbund, og fordeles til forbundene i den kommende treårsperiode.

Oslo,  

Roger Heimli Clas Delp Monica Derbakk

Lena Reitan Anders Gabriel Birkeland Anita Johansen

 11. april 2022

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
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 Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo 
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
 

www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING       

 

Til sekretariatet i Landsorganisasjonen i Norge 
 
 

Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for LOs Opplysnings- og utviklingsfond, for perioden fra 1. januar 2021 til 31. 

desember 2021, herunder viktige regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger 

(«regnskapsoppstillingen»).  

Etter vår mening gir regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av årsregnskapet 

til LOs Opplysnings- og utviklingsfond for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021 i samsvar med 

grunnlaget for utarbeidelsen som beskrevet i note 1. 

 
Grunnlag for konklusjon  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og 

forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 

uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.  

 
Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon 

Vi gjør oppmerksom på note 1 til regnskapsoppstillingen, som beskriver grunnlaget for 

regnskapsavleggelsen. Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til LOs Opplysnings- og 

utviklingsfond. Som et resultat av dette er regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis egnet for andre 

formål. Vår uttalelse er kun beregnet på oppdragsgiver og LOs Opplysnings- og utviklingsfond og skal ikke 

distribueres til andre parter uten vårt skriftlige samtykke. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av 

dette.   

 

Ledelsens ansvar for regnskapsoppstillingen 

Ledelsen (styret) er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen som beskrevet i note 1 og for slik 

intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskapsoppstillingen 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan 

skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 

regnskapsoppstillingen.  
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Uttalelse om revisjonen av enkeltstående regnskapsoppstilling for LOs Opplysnings- og utviklingsfond 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 

gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det 

skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 

risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 

høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å 

konkludere særskilt på selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 

tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert 

tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende 

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 

revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 

kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.  

 
 

 

Oslo, 2. mai 2022 

ERNST & YOUNG AS 

 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Kjetil Andersen 

statsautorisert revisor 
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