Årsrapport 2017

I Styrets beretning
Kommer senere etter ferdig revidering og styremøte 12. april.

II Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Skolen gir i hovedsak utdannelse til ansatte i bokhandel og forlag, men har også søkere fra andre
deler av bransjen som bibliotekarer, forfattere og frilansere. Skolen tar også imot kvalifiserte søkere
utenfor bransjen som ønsker seg inn i bransjen. Vi har et tett samarbeid med de ulike aktørene i
bokbransjen, både ved forelesninger på skolen og ved bedriftsbesøk.
Fagskolens formål er å gi relevant utdanning innen litteraturfaget, bransjekunnskap, drift, salg,
ledelse, økonomi, markedsføring og jus. Forelesere engasjeres på timebasis, og gjesteforelesere
hentes inn fra bransjen.
Fagskolen er en stiftelse med eget styre.
Organisasjonen består av en administrasjonsleder (85 % -stilling) og rektor (20 % -stilling). Fagskolen
for bokbransjen har kontorfellesskap med Den norske Bokhandlerforening.
Skolen har et ønsket og uttalt snitt på 15 studenter. Kull 2014/2015 bestod av 20 studenter, kullet
2015/2016 besto av 10 studenter, kull 2016/2017 var på 11 studenter og årets kull 2017/2018 er på
16 studenter og tilbake på ønsket antall studenter i året. Dette gjør at vi nesten ligger på ønsket snitt
totalt de siste fire årene.
Total omsetning 2017 er på kr. 1 501 250,- og statsbidraget er kr. 1 213 000,-.
Statistikk fremgår ellers av DBH-F.

III Årets aktiviteter og resultater
Som nevnt over skal skolen primært gi utdannelse til ansatte i bokhandel og forlag. Hovedtilbudet er
deltidstilbudet ”Fagskolen for bokbransjen”, som gjennomføres dels som brevundervisning og dels
ved tre samlinger (september/oktober, januar/februar med studietur og april/mai). Dette tilbudet er
likt hvert år. Vi har i år avsluttet vårt samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge som ga 30
studiepoeng, og står igjen på egne ben og studiet gir nå 30 fagskolepoeng. I tillegg arrangeres det
hvert år et introduksjonskurs til bokbransjen på en dag med rundt 25 deltagere. Måloppnåelsen er
tilfredsstillende. Gode evalueringer i både hovedtilbudet og introduksjonskurset. Det har vært færre
studenter de to forrige årene, og vi er derfor i snitt litt etter ønsket mål. Snitt de siste tre år er 14,25
studenter. Vi arbeider aktivt for å rektuttere nye studenter, og å gjøre skolen oppdatert og attraktiv.
Utleie av skolens klasserom i perioder uten undervisning gir også noe inntekt.

IV Styring og kontroll i virksomheten
Regnskapstjenester utføres av Overskudd regnskap som har overtatt regnskapet hos oss etter at vår
regnskapsmedarbeider (fra Den norske bokhandlerforeningen) sluttet. Dette fungerer meget bra. I
tillegg brukes statsautorisert revisor. Totalt sett er internkontrollen og den økonomiske kontrollen
meget god. Fagskolen for bokbransjen har en godøkonomi. Se årsregnskapet som er sendt inn
separat.

V Vurdering av framtidsutsikter
Det jobbes aktivt fra skolen med å rekruttere flere studenter og få større synlighet i bransjen. Det har
vært krevende år for bokbransjen med store endringer, og vi jobber aktivt for å få bransjen til å buke
oss mer aktivt i opplæringen av sine fagansatte. Vi holder et godt faglig nivå og er aktive og
oppdaterte i vår egen bransje og kulturrammer som er viktige for vår bransje. Vi ønsker å holde
nivået på 15 studenter i snitt pr. år. Vi holder kostnadsrammen uforandret i forhold til at vi ønsker en
god og forutsigbar drift som tåler svingninger i bransjen. Der for er budsjetterte kostnader helt i tråd
med dagens drift. Kostnadene øker kun som følge av den generelle kostnadsøkningen i samfunnet.

VI Foreløpig årsregnskap
Foreløpig årsregnskap sendes inn med rapporten.
Revidert endelig årsregnskap 2017 sendes inn separat sammen Revisors beretning 2016 og styret
årsberetning 2017 etter ferdig revisjon og styremøte 12. april.

Ledelseskommentar pr. 31.12.2017

Fagskolen for bokbransjen
Formål
Skolen gir utdannelse til ansatte i bokhandel og forlag. Skolen tar også imot kvalifiserte søkere
utenfra bransjen som ønsker seg inn i bransjen. Vi har et tett samarbeid med de ulike aktørene i
bokbransjen. Vi har i år et kull på 16 studenter.
Fagskolens formål er å gi relevant utdanning innen litteraturfaget, bransjekunnskap, ledelse, salg,
økonomi, markedsføring og jus.
Fagskolen har egne lokaler i Bokhandelens Hus i Øvre Vollgate 15. Her har vi eget klasserom,
grupperom og kontor. Det er to ansatte ved skolen, administrasjonsleder (85% stilling) og rektor
(20% stilling). Skolen baserer seg på en stab av faste forelesere, samt en rekke gjesteforelesere fra
bokbransjen.

Regnskap 2017 og økonomiske utsikter fremover.
Regnskapet for 2017 er satt opp i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene.
For 2017 var det budsjettert med et mindre underskudd. Regnskapet viser at vi ligger over budsjett
med en pluss. Den viktigste årsaken til dette er at administrasjonsleder har vært delvis sykemeldt.
Det er leid inn ekstra hjelp til å avlaste henne, men kostnadene ved dette har vært lavere enn
refusjon av sykepenger. Det er ellers små avvik mellom budsjett og regnskapstall for 2017.
Budsjettet er i hovedsak fulgt, og prioriterte oppgaver er gjennomført. Andel av tilskudd til
bevilgningsfinansiert virksomhet er brukt til drift av skolen. Det er ikke gjort investeringer av
betydning i perioden, og det er ikke behov for store investeringer i kommende periode. Det er brukt
en sum penger på honorar til juridisk bistand. Detter er til juridisk hjelp til gjennomføring og sikring
av ny Nokut-godkjent forskrift. Det er svært god kontroll med kostnadene. Studentbetalingen er økt
fra 12.900,- til 13.500,-. Det er fremdeles krevende tider i bokbransjen. Det forventes derfor ikke at
inntektene kan økes ytterligere ved egenbetaling eller ved å ta opp flere studenter. Kostnadene for
inneværende studieår økte noe som følge av den generelle kostnadsøkningen i samfunnet.
Fagskolens totale økonomiske stilling preges av svært god kostnadskontroll. Bransjen er inne i en
krevende omstillingsfase, og dette krever at man vil fortsette med å være forsiktige både med
hensyn til drift og investeringer også kommende periode.

Oslo, 31.12.2017

Cecilie Brun Løwe
Rektor
Fagskolen for bokbransjen
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Generelle regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser, men er presentert i samsvar med
Kunnskapsdepartementets rapporteringskrav.
Anvendte regnskapsprinsipper
Inntekter
Inntekter som forutsetter en motytelse er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike
inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som
opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.
Kostnader
Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og
kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende
avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt
estimerte kontraktskostnader.
Tap
Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap
konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning
i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for
latente tap.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av
ett år etter utbetalingstidspunktet.
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Immaterielle eiendeler
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets
forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Aksjer og andre finansielle eiendeler
Aksjer og andre finansielle eiendeler er vurdert til markedsverdi.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og
varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det
for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Internhandel
Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet.

Pensjoner og pensjonsforpliktelser
Institusjonen har en pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte pensjonsytelser.
Kontantstrøm
Kontantstrømanalysen er satt opp etter indirekte metode.
Kontoplan
Kontoplanen er satt opp etter NS 4102.

Resultatregnskap
Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen
Org.nr: 975 801 896
Note
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Studieavgift
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og ‐kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad

1

2

3

01.01 ‐ 31.12
2017
2016

1 501

0
1 178
194
54
34
1 459

RE.1
RE.2
RE.3
RE.4
RE.5
RE.6

91
637
0
0
672
1 400

97
706
0
0
488
1 291

RE.7
RE.8
RE.9
RE.10
RE.11
RE.12

1 211
243
47

101

168 RE.13

9
0
9

9 RE.14
1 RE.15
7 RE.16

110

175 RE.17

Skattekostnad
Årsresultat
Disponeringer
Tilført annen egenkapital
Konsernbidrag
Andre disponeringer
Sum disponeringer

DBH‐referanse

RE.18
110

175 RE.19

110

175 RE.20
RE.23
RE.21
175 RE.22

110

Balanse ‐ eiendeler
Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen
Note
A. Anleggsmidler
I. Immaterielle eiendeler
Rettigheter, konsesjoner mv..
Utsatt skattefordel
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
II. Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Kjøretøy
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler
III. Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i annet foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I. Varer
Varebeholdninger
Andre beholdninger
Sum varer
II. Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
III. Investeringer
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
SUM EIENDELER

31.12.2017

31.12.2016

DBH‐referanse

0

EI.1
EI.2
EI.3
0 EI.4

0

EI.5
EI.6
EI.7
EI.8
EI.9
0 EI.10

0

EI.11
EI.12
EI.13
EI.14
EI.15
EI.16
EI.17
0 EI.18

0

EI.19
EI.20
0 EI.21

24
91
115

2 EI.22
64 EI.23
66 EI.24

0

EI.25
EI.26
EI.27
0 EI.28

2 102
2 102

2 015 EI.29
EI.30
2 015 EI.31

2 217

2 081 EI.32

Balanse ‐ egenkapital og gjeld
Fagskolens navn: Fagskolen for
Note

31.12.2017

31.12.2016

DBH‐referanse

C. Egenkapital
I. Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital

100
100

100 GK.1
GK.2
100 GK.3

II. Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

1 856
1 856

GK.4
1 747 GK.5
1 747 GK.6

Sum egenkapital

1 956

1 847 GK.7

D. Gjeld
I. Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Statstilskudd ‐ investeringsformål
Andre investeringstilskudd
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
II. Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leierettsinnskudd
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
III. Kortsiktig gjeld
Konvertible lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

0

GK.8
GK.9
GK.10
GK.11
GK.12
0 GK.13

0

GK.14
GK.15
GK.16
GK.17
GK.18
0 GK.19

GK.20
GK.21
GK.22
GK.23
GK.24
GK.25
GK.26

149

125

56
56
261

46
63
234

261

234 GK.27

2 217

2 081 GK.28

Kontantstrømoppstilling
etter den indirekte metode
Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen
Note
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger av anleggsmidler
Periodisert inntektsføring av tilskudd
Endring i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i pensjonsforpliktelse
Endring i andre avsetninger
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
Innbetalinger ved salg av andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger av statstilskudd, husbank‐ og andre tilskudd
Utbetalinger av statstilskudd, husbank‐ og andre tilskudd
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
Netto endring i kassekreditt
Innbetalinger av egenkapital
Tilbakebetalinger av egenkapital
Utbetalinger av utbytte
Innbetalinger av aksjonærbidrag
Innbetalinger av konsernbidrag
Utbetalinger av konsernbidrag
Andre innbetalinger ved finansieringsaktiviteter
Andre utbetalinger ved finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

31.12.2017

31.12.2016 DBH‐referanse

0

KS.1
KS.2
KS.3
KS.4
KS.5
KS.6
KS.7
KS.8
KS.9
KS.10
KS.11
KS.12
0 KS.OP

0

KS.13
KS.14
KS.15
KS.16
KS.17
KS.18
0 KS.INV

0

KS.19
KS.20
KS.21
KS.22
KS.23
KS.24
KS.25
KS.26
KS.27
KS.29
KS.30
KS.31
KS.32
KS.33
KS.34
0 KS.FIN

0
0

KS.35A
0 KS.35
KS.36
0 KS.BEH

Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen

Note 1 Spesifikasjon av offentlige tilskudd
Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet
Tilskudd fra andre statlige organer
Tilskudd fra fylkeskommuner
Tilskudd fra kommuner
Sum offentlige tilskudd

Note 2 Lønn og andre personalkostnader
Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

01.0131.12.2017
1 211

1 211
01.0131.12.2017
541

01.0131.12.2016 DBH‐referanse
1 178 N1.1
N1.2
N1.3
N1.4
1 178 N1.5

94
56
‐127
73
637

01.0131.12.2016
577 N2.1
N2.2
31 N2.3
61 N2.4
N2.5
37 N2.6
706 N2.7

1

1 N2.8

Antall årsverk:
DEL II
Lønn og godtgjørelser til ledende personer
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Administrerende direktør
Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer

Lønn
0
351
0
0
0
Fast
godtgjørelse

Andre
godtgjørelser
0
17
0
0
0
Godtgjørelse
pr. møte

Styremedlemmer fra egen institusjon
Eksterne styremedlemmer
Styremedlemmer valgt av studentene
Varamedlemmer for styremedlemmer fra egen institusjon
Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer
Varamedlemmer for studenter
Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner for regnskapsåret 2017. For
styremedlemmer som har fast godtgjørelse, oppgis godtgjørelsen for regnskapsåret 2017.
Når det gis godtgjørelse pr. møte, oppgis satsen pr. møte.

Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen
Note 3 Andre driftskostnader

Husleie
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
1)

Felleskostnader
IKT‐kostnader
Revisjonstjenester
Kjøp av undervisningstjenester
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Markedsføring
Forsikringer
Reise‐ og møtekostnader
Øvrige andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
Kostnadsført revisjonhonorar
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum

31.12.2017
65
27
19
44
16
129
205
96
6
17
49
673

31.12.2016 DBH‐referanse
62 N3.1
44 N3.2
19
35
21
116
73
60
4
22
32
488

N3.3
N3.4
N3.5
N3.6
N3.7
N3.8
N3.9A
N3.9
N3.10
N3.11

31.12.2017 31.12.2016
16
21 N3.025
0
0 N3.026
0
0 N3.027
16
21 N3.20

1) Her spesifiseres den andelen av eventuelle felleskostnader som angår fagskolens virksomhet.

Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen
Note 21 Særskilt resultatregnskap for akkrediterte og ikke akkrediterte studietilbud m.v.
Andre
studietilbud

Akkrediterte
studietilbud

Driftsinntekter
Offentlige tilskudd
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

0

Annen økonomisk
aktivitet
DBH-referanse

0

N21.11
N21.12
N21.13
0 N21.1

Driftskostnader
Varekostnad
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

0

0

N21.21
N21.22
N21.23
N21.24
N21.25
0 N21.2

Driftsresultat

0

0

0 N21.3

Finansinntekter og ‐kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter

0

0

N21.41
N21.42
0 N21.4

Resultat før skattekostnad

0

0

0 N21.5

Skattekostnad
Årsresultat
Disponeringer og overføringer av årsresultat
Tilført annen egenkapital
Konsernbidrag
Andre disponeringer
Sum disponeringer

N21.61
0

0

0

0 N21.6

0

N21.71
N21.72
N21.73
0 N21.7

Fagskolens navn: Fagskolen for Bokbransjen
Automatisk genererte nøkkeltall
Nøkkeltall regnes ut automatisk på grunnlag av data i øvrige arkfaner i årsregnskapet. Tabellene skal
benyttes til videre databehandling og må derfor ikke endres.

Resultat:
Driftsinntekter
‐herav offentlige tilskudd
‐herav studie‐ og eksamensavgifter
Lønn og andre personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Årsresultat (etter skatt)
Balanse:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld, inkl. avsetning forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Nøkkeltall:
Lønnskostnader som andel av totale driftskostnader
Resultatgrad (driftsresultat/driftsinntekter)
Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)
Arbeidskapital (omløpsmidler ‐ kortsiktig gjeld)
Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital)
Gearing (kortsiktig gjeld/egenkapital)
Statstilskudd som andel av totale driftsinntekter
Studieavgifter som andel av totale driftsinntekter

Fra regnskap
2017
2016
1 501
1 211
243
637
763
1 400
101
110

1 459
1 178
194
706
585
1 291
168
175

0
2 217
2 217
1 956
0
261
2 217

0
2 081
2 081
1 847
0
234
2 081

46 %
7%
849 %
1 956
88 %
13 %
81 %
16 %

55 %
12 %
889 %
1 847
89 %
13 %
81 %
13 %

