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Styrets beretning
Styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2020:
Kunstfagskolen i Bergen tilbyr en toårig fagskoleutdanning i visuelle kunstfag under markedsføringsnavnet
Kunstskolen i Bergen. Skolen er organisert som en stiftelse og holder til i Marken 37, Bergen.

Kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde
resultater:
Skolen flyttet inn i nye lokaler august 2020. Dette har medført kostnadsføring av aktiverte kostnader knyttet til
investeringer i de tidligere lokaler. Det er inngått gode avtaler med huseier om vedlikehold og noe oppgradering av
lokalene i forhold til undervisningen. Det har blitt etablert et nytt verksted med nytt verktøy og større maskiner til
f.eks. trearbeid. Det har blitt etablert et nytt bibliotek. Mesteparten av kostnader knyttet til flytting og innredning har
blitt aktivert. Huseier bidro med flyttekostnader og har bekostet elektrisk oppgradering. Både flytteprosessen og
situasjonen rundt Covid-19 og gjeldende smittevernregler, har ført til en større digitalisering.
Covid-19:
Covid-19 har ført til både større og lavere utgifter. Lavere utgifter ved at studieturer ikke ble gjennomført og
studentene ikke fikk tilgang til skolens materialer og verktøy i perioder. Større utgifter i lønn og digitalisering. Ledelsen
valgte å refundere noe av skoleavgiften for at studentene kunne skaffe materialer selv.
Opptak av nye studenter og noe av undervisningen ble gjennomført digitalt. Størrelsen på de nye lokalene gjør at
undervisningen stort sett kan gjennomføres på skolen. Krav om å holde avstand kan etterfølges. Studentene har hver
sin arbeidsplass på skolen.
Statstilskuddet som Kunstskolen i Bergen mottar over Vestland Fylkeskommune sitt budsjett den viktigste
inntektskilden. I tillegg betaler studentene en skoleavgift. Studentene oppfordres til gjenbruk og har en bevisst
holdning til miljømessige utfordringer. Skolen har ingen annen ikke-akkreditert virksomhet.
I politisk behandling av tilskudd til de 14 fagskolene (blant annet Kunstskolen i Bergen) som tidligere fikk sitt tilskudd
over Kunnskapsdepartementets budsjett, kap. 276 post 72, har stortinget vedtatt at tilskuddet til disse skolene blir
skjermet også etter 2020. Studentenes egenbetaling for studiet var for skoleåret 2018-2019 kr. 35.500 og for skoleåret
2019-2020 kr. 36.000. For skoleåret 2020 – 2021 har styret valgt å holde skoleavgiften uendret.
Skolen har god økonomikontroll. Revidert årsregnskap for 2020 viser et overskudd på kr. 98.781.
Styret vurderer at forutsetning for videre drift er til stede.
Arbeidsmiljø og oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet
Det har ikke vært skader eller ulykker. Sykefraværet var lavt i 2020. Skolen har et godt arbeidsmiljø.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet:
1

Kunstfagskolen i Bergen har ikke hatt utfordringer eller iverksatt tiltak knyttet til likestillingslovens og
diskrimineringsloven bestemmelser om etnisitet, seksuell orientering eller tilgjengelighet. Skolens lokaler er av eldre
dato og har noen små utfordringer ihht universell utforming. Personer med nedsatt funksjonsevne kan – med noen få
tilretteleggingstiltak – bevege seg fritt i bygget. Fordeling menn og kvinner blant de ansatte: 4 menn, 7 kvinner.
Fordeling menn og kvinner i styret: 2 menn, 5 kvinner.

Samfunnssikkerhet og beredskap:
Skolen har i samråd med bedriftshelsetjenesten utarbeidet rutiner for HMS og beredskap.

Styrets sammensetning i 2020:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

Varamedlem
Varamedlem
Studentrepresentant
Vara studentrepresentant
Studentrepresentant
Vara Studentrepresentant
Ansattrepresentant
Vara ansattrepresentant

Brit A. Bennett (til og med styremøte 4/2020)
Haakon Alexander Sundve Thuestad (fra styremøte 5/2020)
Haakon Alexander Sundve Thuestad (til og med styremøte 4/2020)
Anne Skaansar (fra styremøte 5/2020)
Frode Sandvik (til og med styremøte 4/2020)
Jeremy James Welsh (fra styremøte 5/2020)
Kari Danielsen
Anne Skaansar (til og med styremøte 4/2020)
Sunniva Ingemårsen (fra styremøte 5/2020)
Irene Nygårdsvik (til og med styremøte 4/2020)
Hild Sande Røkke (fra styremøte 5/2020)
Erik Friis Reitan
Dorthe Sophie Bosse (til og med styremøte 4/2020)
Johan Wilhelm Holmstrøm Ulla (til og med styremøte 4/2020)
Karen Hilde Horvei (fra styremøte 5/2020)
Simen Thoresen Skaarup (fra styremøte 5/2020)
Turid Uldal
Lisbeth Johansen Sjøvoll

Bergen, 7. april 2021

Styreleder
Haakon Alexander Sundve
Thuestad

Nestleder
Anne Skaansar

Styremedlem
Kari Danielsen
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Styremedlem
Jeremy James Welsh

Styremedlem
Sunniva Ingemårsen

Styremedlem
Turid Uldal (ansattes
representant)

Styremedlem
Karen Hilde Horvei
(studentrepresentant)
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Kunstfagskolen i Bergen
Resultatregnskap 01.01-31.12
Note

2020

2019

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

6, 7
6, 7

1 671 700
6 459 368
8 131 068

1 924 790
6 324 131
8 248 921

Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3
4
3

4 610 429
236 377
3 207 910
8 054 716

4 471 194
274 190
3 098 647
7 844 031

Driftsresultat

76 352

404 890

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

22 499
70
22 429

19 804
852
18 952

Ordinært resultat før skattekostnad

98 781

423 842

Årsresultat

98 781

423 842

98 781

423 842

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
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Kunstfagskolen i Bergen
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

724 287
724 287

279 244
279 244

724 287

279 244

152 762
151 742
304 504

3 242 162
177 717
3 419 879

4 597 272

4 882 279

Sum omløpsmidler

4 901 776

8 302 158

Sum eiendeler

5 626 063

8 581 402

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler
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Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
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Kunstfagskolen i Bergen
Balanse pr. 31. desember
Note

2020

2019

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital

9

100 000
100 000

100 000
100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

4 311 966
4 311 966

4 213 185
4 213 185

4 411 966

4 313 185

327 536
390 080
496 481
1 214 097

202 256
370 330
3 695 631
4 268 217

Sum gjeld

1 214 097

4 268 217

Sum egenkapital og gjeld

5 626 063

8 581 402

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

2
8

31. desember 2020
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Haakon Alexander
Sundve Thuestad

Anne Skaansar

Styreleder

Sunniva Ingemårsen

Styremedlem

Jeremy James Welsh

Kari Danielsen

Styrets nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Karen Hilde Horvei
Styremedlem
studentrepresentant

Turid Uldal
Styremedlem
ansattrepresentant

Arne Bakke
Rektor

Kunstfagskolen i Bergen
Kontantstrømoppstilling
Note

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling egenkapital ved overføring fra forening
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

4
8
8

4

2020

2019

98 781
236 377
3 214 680
-3 153 425
396 413

423 842
274 190
-2 656 344
3 199 525
1 241 213

-681 420
-681 420

-127 885
-127 885

0
0

3 668 960
3 668 960

-285 007
4 882 279
4 597 272

4 782 288
99 991
4 882 279

Kunstfagskolen i Bergen
Noter til regnskapet for 2020
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Inntekter
Inntektsføring ved salg av tjenester og studieavgift skjer i takt med utførselen. Offentlige tilskudd
inntektsføres i perioden tilskuddet omfatter.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Skatter
Stiftelsen har ingen skattepliktig virksomhet.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av
årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør
Bundne skattetrekksmidler dekker syldig forskuddstrekk per 31.12.

2020
189 848

Kunstfagskolen i Bergen
Noter til regnskapet for 2020
Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Honorar selvstendig næringsdrivende
Sum

2020

2019

3 632 253
517 502
167 549
226 978
66 145
4 610 427

3 555 914
534 929
142 068
150 336
87 945
4 471 192

Stiftelsen har i regnskapsåret sysselsatt totalt 6 årsverk.
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsens
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer

Lønn

Rektor
644 536

Styret samlet
77 850

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.
Det er ikke gitt lån til eller stillet sikkerhet til fordel for oppretteren av stiftelsen, ledende ansatte,
styremedlemmer eller noen av deres nærstående.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

2020

2019

35 250

43 125

Kunstfagskolen i Bergen
Noter til regnskapet for 2020
Note 4 - Varige driftsmidler
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy mm.
645 875
-351 968
681 420
975 327

645 875
-351 968
681 420
975 327

-251 040
724 287

-251 040
724 287

Årets avskrivninger

236 377

236 377

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3-10 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.
Avgang utrangerte driftsmidler
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Sum

Note 5 - Nærstående parter
Stiftelsen har ikke hatt kostnader til nærstående parter i 2020.

Note 6 - Spesifikasjon av inntekter

Spesifikasjon av salgsinntekter
Kursinntekter *)
Spesifikasjon av annen driftsinntekt
Offentlige tilskudd *)
Andre inntekter

2020

2019

1 671 700

1 924 790

6 454 008
5 360
6 459 368

6 219 000
105 131
6 324 131

*) For ytterligere informasjon se note 7.

Note 7 - Offentlige tilskudd og skolepenger
Kunstfagskolen i Bergen mottar statstilskudd for private skoler godkjent etter Fagskoleloven. Totalt mottatt
tilskudd for 2020 utgjør kr 6 454 008.
Skolepenger per student utgjør gjennomsnittlig kr 36 000 i 2020.

Kunstfagskolen i Bergen
Noter til regnskapet for 2020
Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
2020
51 000
383 681
0
61 800
496 481

Depositum vektøykasse
Skyldige feriepenger og lønn
Periodisering offentlige tilskudd *)
Avsetning påløpt kostnad
Sum

2019
54 000
370 538
3 227 004
26 089
3 677 631

*) Stiftelsen har ifb med omlegging av tilskuddsordning måtte fakturere offentlige tilskudd til Vestland
Fylkeskommune. Tilskudd for 1. halvår 2020 ble fakturert i 2019 og innbetalt i 2020. Tilskuddet er
periodisert til 2020 gjennom avsetning som annen kortsiktig gjeld.

Note 9 - Egenkapital
Grunnkapital
Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Egenkapital 31.12.

100 000
0
100 000

Annen
egenkapital
4 213 185
98 781
4 311 966

Sum
4 313 185
98 781
4 411 966

Til styret i Kunstfagskolen i Bergen

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kunstfagskolen i Bergen’ årsregnskap som viser et overskudd på
NOK 98 781. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap og
kontantstrømoppstillingen 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 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 Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet 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.
Styrets 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.
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 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.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse
av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen, og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og
forskrifter.
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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om forvaltning
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 stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og
vedtektene for øvrig.

Bergen, 15. april 2021
ACCEPTOR REVISJON AS

Kim Thunes
statsautorisert revisor

