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ÅRSRAPPORT FOR NORSKE GRAFIKERES FOND
Årsrapporten følger regnskapsåret 2021

Styrets årsmelding for 2021     

Norske Grafikeres Fond er et disposisjons- og reguleringsfond som finansieres gjennom en 

årlig bevilgning fra staten i henhold til §1 og §4 i lov nr. 23 av 29. mai 1987 om bibliotekvederlag.  

Fordelingen av midlene følger retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet av 16. august 

1998, og fordeles slik at de stimulerer skapende virksomhet, på faglig grunnlag uten hensyn til 

organisasjonstilhørighet.

Fondets forretningsadresse er den samme som foreningen Norske Grafikere, Tollbugata 24, 

0157 Oslo.

I 2021 mottok Norske Grafikeres Fond kr 1 998 144 i Bibliotekvederlag.

Fondet har ingen ansatte. Driften ivaretas av Norske Grafikere. Styret beslutter utdelinger og 

gir retningslinjer for driften. For styrearbeid blir styret honorert for medgått tid. Fondet har et 

godt arbeidsmiljø. Likestilling søkes ivaretatt. 

Fondet forurenser ikke det ytre miljø.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et 

tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2021 og fondets økonomiske stilling ved årsskiftet. Styret 

bekrefter at alle forutsetninger for fortsatt drift er til stede.

Utover det som fremkommer av årsoppgjøret kjenner ikke styret til andre forhold som er av 

interesse for å bedømme fondet. 

Styret i Norske Grafikeres Fond forvalter også Kathinka og Olaf Mejdells Legat.

Styrets sammensetning     

Styret består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Fondets styre velges av 

Foreningen Norske Grafikeres årsmøte for tre år av gangen, med utskiftning av ett styremedlem 

og ett varamedlem årlig.

Ane Thon Knutsen   personlig vara: Mattias Härenstam

Petter Buhagen   personlig vara: Nina Bjørkendal

Anne Kristin Myrseth   personlig vara: Ørjan Aas

Fondets sekretær

Driften av Norske Grafikeres Fond ivaretas av Norske Grafikere og administrasjonen i fondet 

fungerer som sekretariat for fondet. Daglig leder i Norske Grafikere, Kristin Mandt Heim, er 

kontaktperson for fondet.

Regnskap

Intunor Services, v/ Kjersti Marie Ihle

Revisor

Partner Revisjon AS

Møter

Styret har hatt 3 møter i 2021. Styremøter med tildeling av midler (stipendier og prosjektstøtte) 

ble avholdt:

4. juni for behandling av stipendsøknader

10. september for tildeling av Norske Grafikers Fonds grafikkpris ved Høstutstillingen

19. november for tildeling av prosjektstøtte og støtte til verkstedsopphold

Økonomi

Regnskapet for 2021 viser et underskudd på -35 257. Underskuddet skyldes at styret vedtok å 

bruke opp akkumulert egenkapital innen utgangen av 2020, dette er fortsatt i 2021. 

Oversikt over administrasjonskostnader de siste ti årene

År Inntekter Adm.omk     Tildelinger til NG:

2011 1 425 772 173 534 1 2,1%   500 000 35%

2012 1 477 965 181 144  12.2%   438 000 30%

2013 1 542 054 181 133  11,75%   440 000 29%

2014 1 625 878 212 258 13%   500 000 31%

2015 1 663 312 258 135 15%   450 000 27%

2016 1 696 102 229 208 13%   350 000 20%

2017 1 728 316 252 500 14%   500 000 28%

2018 1 769 777 216 578  12%   700 000 39,5%

2019 1 888 436 305 703 16,18%   580 000 30,7%

2020 1 941 432 224 143 11,55%   475 000 24,47%

2021 1 998 144 286 960 14,36%   215 000 10.76%

Driftstøtte til Norske Grafikere    

På styremøte 14.06.19 vedtok styret i Norske Grafikeres Fond:

Styret (...) vil som en hovedregel legge seg på en årlig driftsstøtte til foreningen Norske Grafikere 

på 20% av fondets midler. 

I 2021 ble det overført kr 400 000 i driftstøtte fra fondet til foreningen. 
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Prosjekt- og stipendmidler    

Tildelinger 2021

Norske Grafikeres Fonds hovedstipend

Cathrine Dahl og Ørjan Aas    150 000

Norske Grafikeres Fonds stipendier

Per Kristian Nygård    75 000

Joakim Thorendahl    75 000

Enrique Guadarrama Solis   75 000

Bjørn-Kowalski Hansen   75 000

Suzannah Rehell Øistad   75 000 

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris

Randi Strand     50 000 

Prosjektstøtte

Kjersti Lande     11 000

Stein Are Kjærås Dahl    50 000

Foreningen Trykkeriet    60 000

Märit Aronsson    25 000

Enrique Guadarrama Solis   68 000

Tone Eikholt og Yngvar Larsen   15 000

Victoria Browne    25 000

Christian Tunge    30 000

Annette Kierulf     50 000

Kunstkvarteret Trykk (KK-trykk) Lofoten 60 000

Åse Anda     36 500

Line Anda Dalmar    40 000

Kristina C. Karlsen    36 000

Ingeborg Kvame    50 000

Norske Grafikere    215 000

Anne Kristin Myrseth fra NGF og Randi Strand (t.h) mottager av Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen 2021.  
Under: Verket Item 039 av Christian Messel, mottager av Kathinka og Olaf Mejdells legat. Linosnitt 32 x 42 cm 2018
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Opplysnings- og rapporteringsplikt

For å synliggjøre bruken av fondets midler er mottakerne av prosjektstøtte pålagt å opplyse 

om at prosjektet er støttet av Norske Grafikeres Fond. Mottakere av prosjektmidler må i tillegg 

avlegge rapport om bruken av midlene før det kan søkes om ny støtte fra fondet. Dette kravet 

gjelder for samtlige mottakere. Mottakere som har mottatt støtte og som ikke leverer rapport, vil 

ikke bli vurdert ved senere tildelinger.

Kathinka og Olaf Mejdells legat    

Kathinka og Olaf Mejdells legat ble avviklet i januar 2018. Det ble besluttet at egenkapitalen 

skulle overføres til Norske Grafikere, men forvaltes av styret i Norske Grafikeres Fond. Stiftelsens 

egenkapital beløp seg da til ca kr 780 000.

Fondsstyret besluttet å lyse ut to stipend à kr 100 000 i 2019 og kr 100 000 de påfølgende årene 

til pengene er delt ut i løpet av fem år. I henhold til vedtektene i stiftelsen skal stipendet gå til 

en grafiker bosatt i Oslo.

Tildelinger 2021 Kathinka og Olaf Mejdells legat

Christian Messel    100 000

Oslo, 23 februar, 2021

     

Anne Kristin Myrseth   Ane Thon Knutsen   Petter Buhagen
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Anne Kristin Myrseth   Ane Thon Knutsen   Petter Buhagen

Oslo 25.02.22
i styret for Norske Grafikeres Fond
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Partner Revisjon AS 
Statsautoriserte revisorer 
Org.nr.: 922 829 845 MVA 

Adresse: 
Postb. 1942 Vika 
0125 Oslo 

Besøksadresse: 
Dronning Mauds gate 10 
0250 Oslo 

Telefon: 
+47 2193 9300 

E-post: 
firma@partnerrevisjon.no 
 

Nettside: 
www.partnerrevisjon.no 

M EDL EM AV DEN NORSKE REVI SORF ORENING .  
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Til Norske Grafikeres Fond 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Norske Grafikeres Fond’ årsregnskap som viser et underskudd på NOK 35.316. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av fondets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av 

dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
forenngen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board 
for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon 
Styret (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig 
informasjon består av informasjon i årsrapporten.  Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke 
øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet 
og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår 
som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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. 
 

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av  

25.02.2022
SIGNICAT



1514

Adresse: 
Postb. 1942 Vika 
0125 Oslo 

Besøksadresse: 
Dronning Mauds gate 10 
0250 Oslo 

Telefon: 
+47 2193 9300 

E-post: 
firma@partnerrevisjon.no 
 

Nettside: 
www.partnerrevisjon.no 

M EDL EM AV DEN NORSKE REVI SORF ORENING 

Uavhengig revisors beretning for Norske Grafikeres Fond  

 

Side 2 av 2 

Partner Revisjon AS 
Statsautoriserte revisorer 
Org.nr.: 922 829 845 MVA 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til fondets 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 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.  
  
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll.  

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av fondets interne kontroll.  

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.  

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreninegn ikke fortsetter driften.  

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.  

 
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.  
 
 
Oslo, 25. februar 2022 
 

 
 
Ellen Austenå  
Statsautorisert revisor  

PARTNER REVISJON AS 

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av  

25.02.2022
SIGNICAT
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