ÅRSBERETNING 2020
NORGES FAGAKADEMI AS
(Org.nr. 991 525 831)

Virksomhetens art
Selskapet endret i 2020 navn fra Fredrikstad Fagakademi AS til Norges Fagakademi AS.
Navneskiftet ble gjort for å understøtte strategi om å etablere avdelinger andre steder i Norge.
Selskapet driver stedlig og nettbasert høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), og
har hovedkontor i Oslo og avdeling i Fredrikstad.
Redegjørelse for årsregnskapet og fremtidig utvikling
Selskapet omsatte i 2020 for kr 12 189 088, sammenlignet med kr 7 518 760 i 2019. Selskapet
fikk i 2020 et driftsoverskudd på kr 1 074 996, sammenlignet med kr 271 632 i 2019. Det er i
2020 investert kr 832 408, hvorav kr 513 687 i lokaler og kr 318 721 i inventar og utstyr,
sammenliknet med totalt kr 377 714 i 2019. Anskaffelsene er løpende driftsinvesteringer.
Totalkapitalen pr. 31.12.2020 var kr 2 835 167. Totalkapitalen pr. 31.12.2019 var til
sammenligning kr 2 316 091. Selskapets egenkapital pr. 31.12.2020 var kr 570 000.
Selskapets egenkapital pr. 31.12.2019 var til sammenligning kr 543 689. Egenkapitalandelen
pr. 31.12.2020 var 20%.
Når det gjelder kontantstrømoppstillingen skyldes forskjellen mellom driftsresultat og
kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter i hovedsak avskrivninger samt endringer i løpet
av året knyttet til størrelsen på kundefordringer og andre tidsavgrensningsposter. Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er relatert til investeringer i driftsmidler. Kontantstrømmer
fra finansieringsaktiviteter er relatert til utbetaling av ordinært utbytte avsatt i selskapets
årsregnskap for 2019.
Økningen i omsetning og resultat fra 2019 til 2020 skyldes høyere opptak i 2020 enn tidligere
år, og har i stor grad bakgrunn i at man har lyktes med å etablere avdeling i Oslo. I løpet av
året har selskapet fått NOKUT-akkreditering for flere nye fagskoleutdanninger, og skolen tilbyr
per i dag akkrediterte fagskoleutdanninger innenfor regnskap, lønn, HR, IT og reiseliv. I tillegg
til stedbaserte utdanninger tilbyr skolen fra og med våren 2021 enkelte av utdanningene også
som rene nettbaserte utdanninger. Skolen etablerer våren 2021 egen avdeling i Trondheim,
og vil tilby sine utdanninger der fra høsten 2021. Selskapet vurderer å etablere avdelinger
også andre steder i Norge. Styret forventer en positiv utvikling i driftsresultatet for 2021 i forhold
til 2020, men som en følge av at selskapet opererer i et marked med sterk konkurranse og
behov for omstilling i arbeidslivet, foreligger det usikkerhet tilknyttet en slik forventning.
Som følge av spredningen av viruset Covid-19, følger selskapet de retningslinjer som til enhver
tid fastsettes av myndighetene. Dette innebærer at skolens undervisningslokaler i 2020 og
2021 periodevis har vært stengt, og at alle skolens studenter i disse periodene har hatt
hjemmeundervisning og opplæring i fag ved hjelp av skolens læringsplattform. Skolens
inntekter og kostnader påvirkes ikke i vesentlig grad av dette.
Styret mener at informasjonen gitt i årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over selskapets
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
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Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift av selskapet er tilstede, og at denne
forutsetning er lagt til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.
Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i 2020.
Det er ikke registrert sykefravær i 2020. Det er ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på
arbeidsplassen i løpet av året.
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og
menn. Selskapet tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling i arbeidsforholdet
grunnet kjønn.
Følgende fordeling forelå per 31. desember 2020:
Selskapets ledelse (styret og daglig leder)
Medarbeidere (øvrige fast ansatte)

Antall kvinner:
2
2

Antall menn:
5
2

Ytre miljø, konsesjoner mv.
Virksomheten medfører ikke utslipp av stoffer og lignende som kan innebære miljøskader.
Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.
Finansiell risiko
Det er ingen vesentlige endringer i selskapets konkurransesituasjon, og markedet vurderes å
ville utvikle seg positivt.
Selskapet har ikke transaksjoner i valuta og driver ikke handel med utlandet. Det er derfor ikke
truffet særskilte tiltak for å sikre seg mot valutasvigninger.
Risiko for at motpartene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses
moderat. Utestående fordringer er spredt på mange debitorer og med forholdsvis lave beløp
per krav. Det er gjort avsetninger for å dekke mulige tap.
Selskapet vurderer likviditeten som tilfredstillende. For å sikre finansiell fleksibiltet forbundet
med fortsatt ekspansjon har selskapets ledelse besluttet å bli en del av morselskapet sitt
konsernkontosystem fra 2021.
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Årsresultat og forslag til anvendelse av overskudd
Styret foreslår anvendelse av selskapets årsresultat (overskudd) for 2020 på kr 825 492 som
følger:
Avsatt konsernbidrag før skatt
Skatt av konsernbidrag
Overføring annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

930 235
-131 054
26 311
825 492

Oslo, 12.04.2021
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