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STYREARBEID

Det ble avholdt 9 styremøter i 2020. Det ble utbetalt styrehonorar til styreleder Bjørn
Birch

(01.01.20. - 14.09.20.) på kr 7500 og styrehonorar til styreleder Kari-Ann Grønsund (14.09.20
–
31.12.20.) på kr 2500. Tilsammen kr 10 000. Kunstnerforeningen er representert i styret i Stiftelsen
Aase Byes legat ved styreleder Kari-Ann Grønsund fra 14.09.20.
AKTIVITETSTALL OG STATISTIKK
Pr. 31. desember 2020 teller Kunstnerforeningen 645 medlemmer.
I tråd med vedtektene så styret det nødvendig å stryke medlemmene som ikke har betalt
kontingent de to eller tre siste årene. Styret har påsett at det holdes høy standard ved inntak av
nye medlemmer.
ØKONOMI
Årets regnskap viser en egenkapital på kr 19 201 186,- I samsvar med regnskapslovens § 4-5
bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Likviditeten er god og kapitalen er forsvarlig forvaltet. Styret mener det framlagte årsregnskapet
gir et riktig bilde av virksomheten og driften i 2020.
PERSONAL
Kunstnerforeningens administrasjon utgjør kun daglig leder. Stillingsstørrelsen utgjorde i 2020
ca 50 % stilling. Det har ikke blitt rapportert om skader på arbeidsplassen.
LIKESTILLING
Kunstnerforeningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom
kvinner og menn. I administrasjonen er det kun ansatt daglig leder som er mann. I styret er
fordelingen 5 kvinner og 4 menn varamedlemmer medregnet.
VIRKSOMHETEN
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for
miljøet. Virksomheten leier virksomheten kontorplass i Parkveien 57, 2etg., 0256 Oslo.
Styret i Kunstnerforeningen retter en stor takk til daglig leder for innsatsen i 2020. Styret takker
også samarbeidspartnerne som har bidratt i 2020.

_______________________
Bjørn Birch
Daglig leder

OSLO, 12.04.2021
_______________________
Kari-Ann Grønsund
styreleder

_______________________
Frederica Miller
styremedlem

_______________________
Karl Seglem
styremedlem

_______________________
Karl Hansen
nestleder

_______________________
Mona Levin
styremedlem
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RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.
Note

2020

2019

241 981
847 520
18 977
1 108 477

179 252
155 182
0
334 434

300 000
418 350
138 673
9 521
1 209 366
(2 075 911)

350 000
325 156
300 446
0
834 690
(1 810 292)

(967 433)

(1 475 858)

2 055
1 087
(409)
2 732

4 949
0
(1 350)
3 599

(964 701)

(1 472 259)

0

0

ORDINÆRT RESULTAT
ÅRSRESULTAT

(964 701)
(964 701)

(1 472 259)
(1 472 259)

DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET
Overført fra annen egenkapital
SUM DISPONERT (DEKKET)

964 701
(964 701)

1 472 259
(1 472 259)

DRIFTSINNTEKTER
Kontingenter
Realisert gevinst/avkastning på investeringer
Royalty Steenberg
SUM DRIFTSINNTEKT
DRIFTSKOSTNADER
Vedtatt til utdeling Stipend
Lønnskostnad
Medlemsarrangement
Avskrivning
Annen driftskostnad
SUM DRIFTSKOSTNAD
DRIFTSRESULTAT
FINANSPOSTER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
SUM FINANSPOSTER
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

3

4
6
6
4
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BALANSE PR. 31.12.
Note

2020

2019

1 313 542
0
52 995
1 366 537
19 375
19 375

1 313 542
24 080
0
1 337 622
0
0

1 385 912

1 337 622

0
48 614
48 614

14 600
0
14 600

11 852 797
4 012 827
15 865 624

13 459 510
5 403 737
18 863 247

2 294 767

386 141

SUM OMLØPSMIDLER

18 209 006

19 263 988

SUM EIENDELER

19 594 918

20 601 610

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Leilighet i Berlin
RVGT AS
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
Sum varige driftsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum langsiktige fordringer

6
6

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Finansielle omløpsmidler
Omløpsaksjer og -aksjefond
Obligasjoner og pengemarkedsfond
Sum finansielle omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter o.l.

2
2
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BALANSE PR. 31.12.
Note

2020

2019

19 201 186
19 201 186

20 165 887
20 165 887

19 201 186

20 165 887

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

80 846
25 253
287 633
393 732

266 811
18 885
150 027
435 723

SUM GJELD

393 732

435 723

19 594 918

20 601 610

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

1

SUM EGENKAPITAL
GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12.04.2021

Kari-Ann Grønsund
styreleder

Karl Hansen
nestleder

Bjørn Birch
daglig leder

Frederica Miller
styremedlem

Karl Seglem
styremedlem

Mona Levin
styremedlem

Kunstnerforeningen
Noter til årsregnskapet 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak,
samt norsk regnskapsstandard for ideele organisasjoner.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke
lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter
Kortsiktige likvide plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste
av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en
veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med
hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.
Investeringer i ikke-likvide produkter vurderes individuelt etter laveste verdis prinsipp, og anses
regnskapsmessig ikke som endel av porteføljevurderingen.
Inntektsføring av avkastning på investeringer
Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte
og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning
inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og
pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte
tap og nedskriving) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på
finansinvesteringer under driftskostnader.
Valuta
Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen til Norges Bank ved periodens slutt.
Skatt
Foreningen er ikke ansett som skattepliktig for sin virksomhet, jfr skattelovens § 2-32.
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NOTE 1 EGENKAPITAL
Egenkapital
Pr. 01.01.2020
Årets resultat
Pr. 31.12.2020

Aksjekapital
0
0
0

Overkurs
0
0
0

Annen
egenkapital
20 165 887
-964 701
19 201 186

Sum
egenkapital
20 165 887
-964 701
19 201 186

NOTE 2 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer
Omløpsaksjer og -aksjefond
Andeler i deltakerlignede selskaper
Obligasjoner og pengemarkedsfond
Andre finansielle instrumenter
Sum

Balanseført
Virkelig
Anskaffelses
verdi
verdi
kost
31.12.2020 31.12.2020
11 852 797
11 852 797 16 106 834
0
0
4 012 827
4 012 827
4 329 589
0
0
15 865 624
15 865 624 20 436 423
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NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER
Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer
Urealisert resultatført verdiendring på finansinvesteringer
Annen finansinntekt / finanskostnad
Sum

2020
14 897
832 623
0
0
847 520

2019
10 160
145 022
0
0
155 182

NOTE 4 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MM
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Annen personalkostnad
Styrehonorar
Sum

2020
355 837
51 635
878
10 000
418 350

2019
272 357
38 599
4 200
10 000
325 156

Selskapet har i 2020 sysselsatt daglig leder i 50% stilling. I 2020 var det i en overgangsperiode hvor
man hadde tidligere daglig leder engasjert til gitte arbeidsoppgaver og innføring for ny daglig
leder. Dette har medvirket til en høyere lønnskostnad i 2020 sammenlignet med 2019.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Styrehonorar
Sum

Daglig leder
355 837
0
355 837

I 2020 ble styrehonorar fordelt mellom påtroppende og avtroppende styreleder.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 38 675, inkl. MVA.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0, inkl. MVA.

Styret
0
10 000
10 000
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Note 5 Andre Driftskostnader

Vedtatte tildelinger (stipend,
priser, prosjektstøtte)
Lønnskostnader
Medlemsarrangement
Øvrige driftskostnader inkludert
avskrivninger
sum

2020
300 000

2019
350 000

418 350
138 673
1 218 887

325 156
300 446
834 690

2 075 911

1 810 292

Note 6 Varige driftsmidler

Tilgang kjøpte driftsmidler
ANSKAFFELSESKOST 31.12.2020
Akkumulerte avskrivninger 31.12
BOKFØRT VERDI 31.12.2020
Årets avskrivninger
AKK. AV- OG NEDSKRIVNINGER 31.12.2020

Driftsløsøre,
inventar o.a.
utstyr
62 516
62 516

Totalt
62 516
62 516

9 521
52 995

9 521
52 995

9 521
9 521

9 521
9 521

Til årsmøtet i
Kunstnerforeningen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kunstnerforeningen sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 964.701.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. øvrig informasjon består av årsrapport, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den Øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

__________________________________________________________________________________________________
Post- og besøksadresse:
Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Holbergs gate 21
Bankgiro:
Organisasjonsnr:
0166 Oslo
Telefon: +47 23 31 07 20
8397.05.05914
975 800 679MVA

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

…

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

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

Oslo
Alpha Revisjon AS
Elektronisk signert
Tåle Johnsen
Statsautorisert revisor

__________________________________________________________________________________________________
Post- og besøksadresse:
Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Holbergs gate 21
Bankgiro:
Organisasjonsnr:
0166 Oslo
Telefon: +47 23 31 07 20
8397.05.05914
975 800 679MVA

