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Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidlerFinansielle anleggsmidlerFinansielle anleggsmidlerFinansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 490 826 0
Sum finansielle anleggsmidler 490 826 0

Sum anleggsmidler 490 826 0

Omløpsmidler

FordringerFordringerFordringerFordringer
Kundefordringer 4 164 500 199 506
Sum fordringer 164 500 199 506

Bankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.lBankinnskudd, kontanter o.l
Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 3 155 846 3 815 765
Sum bankinnskudd, kontanter o.l 3 155 846 3 815 765

Sum omløpsmidler 3 320 346 4 015 271

Sum eiendeler 3 811 172 4 015 271
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Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital

Innskutt egenkapitalInnskutt egenkapitalInnskutt egenkapitalInnskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 3 490 826 0
Sum innskutt egenkapital 490 826 0

Opptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapitalOpptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 870 922 3 711 705
Sum opptjent egenkapital 2 870 922 3 711 705

Sum egenkapital 3 361 748 3 711 705

Gjeld

Kortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 131 368 74 210
Skyldig offentlige avgifter 64 382 56 519
Annen kortsiktig gjeld 253 674 172 837
Sum kortsiktig gjeld 449 424 303 566

Sum gjeld 449 424 303 566

Sum egenkapital og gjeld 3 811 172 4 015 271

Norges Tekniske Vitenskapsakademi



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever 
anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad 
inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger 
og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for 
returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.  
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og 
råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur 
på salgstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen 
ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel 
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning for 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.

Pensjoner
Selskapet har pensjonsordning som oppfyller lovpålagte krav.



Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 1 714 248 963 256
Arbeidsgiveravgift 253 920 153 558
Pensjonskostnader 67 436 51 588
Andre ytelser 69 502 38 021
Sum 2 105 106 1 206 423

Selskapet har i 2019 sysselsatt 2 årsverk. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder
Lønn 696 643
Pensjonskostnader 34 684
Annen godtgjørelse 15 084
Sum 746 411

 Det er ikke utbetalt noen ytelser til styret i øvrig.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 16 273.

Note 2 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 21 982.

Note 3 Fond

Selskap Valuta Balanseført verdi Markedsverdi

DNB Norge Indeks A NOK 236 268,40 236 268,40
DNB Global Indeks A NOK 254 557,55 254 557,55 

Sum 490 826 490 826

Note 4 Kundefordringer

2019
Kundefordringer til pålydende 243 500
Avsetning til tap 79 000

Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 164 500

Avsetning til tap 79 000

Sum resultatførte tap på krav 79 000

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet. 




