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Om Visp
VISP - produksjonsenhet for visuell kunst er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for det visuelle kunstfeltet i hele Hordaland. VISP ble
stiftet 10. juni 2009 og kom i full drift i juni 2010 etter ansettelsen av
foreningens første daglige leder. VISP tilbyr fritt medlemskap til alle
som arbeider profesjonelt innen visuell kunst - billedkunstnere, kunsthåndverkere, kritikere, gallerister, kuratorer o.s.v. VISPs hovedfokus
er profesjonalisering av kunstfeltet gjennom kursing av medlemmene,
veiledning og assistanse, nettverksbygging, promotering av feltet og
medlemmenes virksomhet. Alle tilbud fra VISP er gratis for medlemmene.

2013
• VISP økte antall medlemmer i 2013 fra 488 til 634
• VISP mottok i 2013 driftstilskudd fra Norsk kulturråd (kr 500 000),
Bergen kommune (kr 225 000), Hordaland fylkeskommune
(kr 103 000), Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (kr 5 000)
og fra Bildende Kunstneres Forening Hordaland - BKFH (kr 5 000)
• VISP sysselsetter ett årsverk, daglig leder i 100% åremålsstilling
frem til april 2014
• VISP endret navn fra produsentenhet til produksjonsenhet
2013 har vært et aktivt VISP-år med høyt antall kurs og jevn økning
av medlemsmassen. Økte samlede tilskudd har gitt organisasjonen større
spillerom og lavere skuldre. Av organisasjonsmessige endringer er det
naturlig å trekke frem at VISP har endret navn fra produsentenhet til
produksjonsenhet for å tydeliggjøre at VISP først og fremst skal være en
fasilitator og tilrettelegger for medlemmenes kunstneriske produksjon.

Aktivitet
For 2013 har VISP fokusert på høy kursaktivitet - hele 25 VISParrangement har gått av stabelen i løpet av året, i tillegg til 8 Manøverarrangement. Gjennom sin samarbeidsavtale med Price Waterhouse
Coopers (PWC) har VISP kunnet sette fokus på økonomiske og juridiske
problemstillinger, VISP har også tatt initiativ og avholdt (i samarbeid
med andre aktører) kritiske debatter rundt den bergenske kunstscenen.
VISP har ved daglig leder også blitt invitert til Trondheim og Dale i
Sunnfjord for å presentere organisasjonen overfor aktører som ønsker
å utvikle liknede produksjonsenheter for sine lokale kunstmiljø. Daglig
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leder besøkte åpningsuken på Veneziabiennalen og knyttet mange
kontakter med andre representanter for det norske kunstmiljøet,
i tillegg har han deltatt som observatør på KORO-kurs, besøkt London
Frieze for å se hvordan kunstmesser arrangeres, og i løpet av året har det
også oppstått klarere samarbeid og felles prosjekt med viktige institusjoner som Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), Bergen Assembly
og B-open. Daglig leder har god kontakt med medlemmene og har gitt
søknadsveiledning, assistanse og generell veiledning ukentlig til
medlemmer med uttalte behov.
2012 var et år med mange og store prosjekt i regi av VISP - Selvangivelseveiledning, Galleriguide og Kunstlager (jfr Årsrapport VISP 2012).
Derav har VISP i 2013 også fokusert på å videreutvikle disse prosjektene
- Selvangivelseveiledningen er blitt et verktøy for kunstnere lokalt og
nasjonalt (over 6000 treff på nettsiden per 31.12), Kunstlageret er fullt
opp med kunst fra våre medlemmer i Bergen og har gitt dem bedre
arbeidsvilkår på atelierene, og Galleriguiden er distribuert til de aller
fleste gallerier og visningsrom i fylket, og til aktuelle bedrifter
og andre institusjoner.
KURS OG ARRANGEMENTER
Kursing av medlemmene er ett av VISPs fokusområder. Ønsket har hele
tiden vært at kurs og seminar i regi av VISP skal:
•
•
•
•
•

øke medlemmenes kompetanse
stimulere til økt kunstproduksjon
ha høy praktisk nytteverdi
være gratis for medlemmene
være et sosialt treffsted for kunstfeltet med
bred deltagelse fordelt på alder og kjønn.

I løpet av året har VISP avholdt 25 arrangement i form av kurs,
workshop, forelesninger og debatter. VISP har, for å skape mer debatt
og ”temperatur” i den lokale kunstscenen, sammen med KHiB, B-open,
Bergen Ateliergruppe og magasinet Kunstforum arrangert fire forskjellige
debatter, tre av dem med fokus på gjennomføringen av triennalen Bergen
Assembly. Som nevnt tidligere har VISP gjennom sin avtale med PWC
kunnet tilby seks kurs innen skatt, jus og administrasjon, dessuten har
VISP også arrangert tverrfaglige workshops med Manøver og Proscen,
vår søsterorganisasjon innen scenekunst.
I september avholdt VISP sin første fagdag der temaet var kunstmarkedet
og hvordan galleri og visningsrom kan hjelpe til med å øke kunstsalget
i fylket. Grunnet store utgifter og at fagdagen henvendte seg til et
kommersielt felt var dette arrangementet det eneste i løpet av 2013
som ikke var gratis (kr 300,-) for deltakerne.
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Alle foto Aslak Høyersten
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KURSOVERSIKT
9. januar

HVORDAN LESE OG FORSTÅ ET REGNSKAP
ved Kristoffer Vassdal, PWC
sted: scandic hotel neptun deltakere: 24

21. januar

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPPHAVSRETT – WORKSHOP MED BONO
ved Ida Otterstad, BONO
sted: hordaland kunstsenter deltakere: 19

6. februar

HVORDAN SKAPE TILLIT TIL DEM SOM STØTTER DITT KUNSTERISKE
PROSJEKT ved Marius Kaland Olsen, PWC
sted: scandic hotel neptun deltakere: 12

6. februar

KONTRAKTER OG FORHANDLINGSTEKNIKK
ved Kristian Osen Fagertun og Trine Lise Fromreide, begge PWC
sted: scandic hotel neptun deltakere: 17

20. februar

SKATT, AVGIFT OG MOMS
ved Henning Tomren, PWC
sted: scandic hotel neptun deltakere: 24

22. februar

FROKOSTMØTE MED BERGEN ASSEMBLY
samtale mellom Evelyn Holm og Aslak Høyersten
sted: stiftelsen 3,14 deltakere: 20

2. mars

Å SKRIVE VISUELT - KRITIKERKURS MED NINA MARIE HAUGEN HOLMEFJORD ved Nina Marie Haugen Holmefjord, kritiker
sted: scandic hotel neptun deltakere: 10 (maks antall)

6. mars

PROSJEKTPLANLEGGING
ved Anne Line Grepne og Kjartan Austvik, begge PWC
Sted: Scandic Hotel Neptun Deltakere: 13

13. mars

RETT I RYGGEN - LÆR DEG DE RETTE ØVELSENE FOR KROPPEN DIN
ved TIF Viking fysioterapi (som tilbud etter inngåelse av rabatt-avtale)
sted: vikinghallen deltakere: 7

9. april

HVORDAN SETTE OPP ET ENKELT REGNSKAP
Kursholder: Lars Ove Toft, Bergen senter for elektronisk kunst (BEK)
sted: bek deltakere: 10 (maks antall)

10. april

SE MEG DA! – KURS I PRESSESTRATEGI
(SAMARBEID MED PROSCEN) ved Eystein Thue, TV2, og Harald
Espeland, BT sted: litteraturhuset i bergen deltakere: 23

11. april

SKATTEKURS I ÅLVIK
ved Bente Lundekvam og Vibeke Rasmussen, begge SkattVest
sted: messen, ålvik deltakere: 10
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Fra arrangementene

6. mai

SELVANGIVELSEKURS
Kursholder: Ole Petter Songve og Vibeke Rasmussen, begge SkattVest
sted: litteraturhuset i bergen deltakere: 25

27. mai

HVEM ER DU – KURS I IDENTITET OG MERKEVAREBYGGING
(SAMARBEID MED MANØVER) ved Anna Lisa Johannesen, designer,
Of and with studios sted: litteraturhuset i bergen deltakere: 25

11. juni

FORSIKRINGSORDNINGER VED TRYG FORSIKRING (KOMMERSIELL PRESENTASJON) ved Harald Askerhaug, seniorrådgiver Tryg
sted: litteraturhuset i bergen deltakere: 7

18. juni

PRESENTING AND WORKING WITH VIDEO ARTWORKS
ved Marieke Verbiesen, kunstner
sted: bek deltakere: 10 (maks antall)

16. september

FAGDAG GALLERI OG VISNINGSROM
ved Aslak Høyersten, VISP (ordstyrer), Hege Imerslund, Bildende
kunsteres hjelpefond, Erlend Høyersten, KODE, Erlend Hammer, kritiker,
Stein Olaf Onarheim, kunstsamler, Annine Birkeland, kunstprodusent,
Hallgeir Isdahl, kunstsamler, Kristoffer Vassdal, kunstsamler, Eystein
Thue, TV2, Stein Bjelland, kulturgründer og Silje Heggren, kunstner
sted: scandic hotel neptun deltakere: 30

17. september

DEBATT OM KUNSTBYEN BERGENS BÆREKRAFT
(SAMARBEID MED KUNSTFORUM) ved Nicolai Strøm-Olsen,
Kunstforum (ordstyrer), Erlend Hammer, gallerist, Johan Sandborg,
KHiB, Hilde Sandvik, BT og Anne Marte Dyvi, kunstner
9

Fra arrangementene

24.-26. september

sted: litteraturhuset i bergen deltakere: ca 100
LEAN BUSINESS BOOTCAMP (SAMARBEID MED MANØVER)
ved Yngve Dahle, Lean Business,
sted: the hub bergen deltakere: 16 (maks antall)

5. oktober

ASSEMBLING THE ASSEMBLY (SAMARBEID MED KHIB)
ved Grethe Melby, kritiker (moderator), Anne S Karlsen, Hordaland
Kunstsenter, Louis Jacoby, KHiB, Øysten Hauge, BT, Evelyn Holm,
Bergen Assembly og Kjetil Røed, kritiker
sted: litteraturhuset i bergen deltakere: ca 90

12.-13. oktober

WORDPRESS 1: FOR BEGYNNERE
ved Sindre Sommerfelt, Norges Kreative Fagskole
sted: norges kreative fagskole deltakere: 12

7. november

DOKKEN DISKUTERER: BERGEN ASSEMBLY OG KUNSTMILJØET
I BERGEN (SAMARBEID MED BERGEN ATELIERGRUPPE)
ved Evelyn Holm, Bergen Assembly, Dag Solhjell, kunstsosiolog, Nina
Malterud, kunstner, Rasmus Andreas Hungnes, kritiker, Vilde Salhus
Røed, billedkunstner, og Lars Ove Toft, BEK.
sted: landmark deltakere: 45

16.-17.november

16.-17. NOVEMBER: WORKSHOP I PHOTOSHOP II
ved Ove Kvavik, Norges Kreative Fagskole
sted: norges kreative fagskole deltakere: 13

23.-24. november

23.-24. NOVEMBER: WORKSHOP I INDESIGN
ved Sindre Sommerfelt, Norges Kreative Fagskole
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Fra arrangementene

26. november

sted: norges kreative fagskole deltakere: 12
B OPEN RESEARCH (SAMARBEID MED B-OPEN)
ved Alain Ayers (moderator), Piya Wanchiang, Rasmus Hungnes,
Johnny Herbert, Georgia Rodger og Nora Adwan,
sted: hordaland kunstsenter deltakere: 10

I 2013 videreførte VISP «Mandagsboller» en møteplass for gallerier,
institusjoner, gallerier og organisasjoner hver første mandag i måneden
der deltakerne informerte om program og planer fremover. Initiativet
handler om å unngå kollisjoner rundt utstillinger, samarbeide om prosjekt,
utnytte ressurser for et felles gode og generelt knytte feltet tettere
sammen. Det ble avholdt 4 slike møter i løpet av året.
I 2011 var VISP med på å starte kulturnettverket Manøver som i løpet
av året tilbød medlemmene av organisasjonene VISP, Brak, Proscen,
Design Region Bergen og MediArena åtte forskjellige arrangement med
stor spennvidde faglig såvel som kulturelt. Manøver ble videreført i 2013
og ble avholdt hver siste torsdag i måneden på forskjellige arenaer
i Bergen sentrum (pluss ett arrangement på Stord), med unntak for juni,
juli, august og desember, og hadde i snitt 100 deltakere per arrangement.
Ideen bak Manøver er å styrke kulturnettverket i Bergen og Hordaland,
å unngå for mye ”støy” i forhold til mengden arrangementer i Bergen,
og få våre respektive medlemmer til å utvide egne nettverk og derav
få i gang nye samarbeid på tvers av faggruppene. Manøver mottok
støtte fra Hordaland fylkeskommune.
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Roller
Daglig leder og eneste ansatte (100% stilling): Aslak Høyersten.
Daglig leders viktigste arbeidsoppgaver er:
•
•
•
•
•
•

Arrangere kurs og seminar
Opprettholde visp.no som en nettside med nyttig
og kompetansehevende informasjon
Bygge og vedlikeholde tverrfaglige nettverk
Utvikle og lede organisasjonen i tråd med vedtatte strategier
og budsjetter, herunder arbeid med å sikre videre finansiering
Tilby personlig veiledning
Den daglige drift - herunder:
— kontakt med medlemmer, søsterorganisasjoner,
samarbeidspartnere, næringslivet og andre aktører
— promotere feltet
— informasjonsarbeid og pressekontakt
— budsjettkontroll og økonomiske rutiner administrative oppgaver

Styret 2013
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FØR ÅRSMØTET:
Styreleder:
				
Nestleder:
				
Styremedlemmer:
				
				
				
Vara			
				

Stefan Törner
(valgt på fritt grunnlag), billedkunstner
Maia Urstad
(valgt på fritt grunnlag), billedkunstner
Hallgeir Isdahl (kompetanse innen jus
og økonomi), sjef for Sparebanken Markets
Trine Hovden (NKVN), kunsthåndverker
Malin Lennström-Örtwall (BKFH), billedkunstner
KariMerete Paulsen (NKVN), kunsthåndverker
Karen Skog (BKFH), billedkunstner

ETTER ÅRSMØTET:
Styreleder:
				
				
				
				
				
				
				
Vara			
				
Styrets sekretær:

Stefan Törner
(valgt på fritt grunnlag), billedkunstner
Einride Torvik
(valgt på fritt grunnlag), produsent Bergen kunsthall)
Hallgeir Isdahl (kompetanse innen jus og økonomi),
sjef for Sparebanken Markets
Malin Lennström-Örtwall (BKFH), billedkunstner
Martin Woll-Godal (NKVN), kunsthåndverker
Karen Skog (BKFH), billedkunstner
Rebecca Teigland (NKVN), kunsthåndverker
Aslak Høyersten, daglig leder

Styremøter/Årsmøte:
				
				
				

Det ble i 2013 avholdt fem styremøter: 11. januar,
13. mars, 22. mai, 23. september og 27. november.
Det ble arrangert styreseminar 11. januar og 23.
september. Årsmøtet ble avholdt den 23.april.

Synlighet
Det er viktig at VISP er en synlig aktør i kunstfeltet. Dette gjelder både
innad ved å være en samlende organisasjon som forener det profesjonelle
feltet og dermed har et jevnt tilsig av medlemmer, og utad som en organisasjon som øker den generelle oppmerksomheten til hele det visuelle
kunstfeltet:
NETTSIDE: vår nettside visp.no er vårt naturlige ”ansikt utad” - vårt
viktigste første møte med medlemmene og andre som besøker siden: her
registreres medlemskap i VISP, her publiseres informasjon om alle vår
arrangement og her melder medlemmene sin deltagelse på kurs, seminar
o.l., her kan alle medlemmer legge ut informasjon om utstillinger, arrangement, ledige atelier, ønsker osv., her videreformidles informasjon fra
det offentlige til medlemmene, her listes viktig informasjon om ressurser
og tilbud i regionen, her er informasjon om rabattavtaler. Ifølge Google
Analytics hadde visp.no 22 910 besøk i 2013.
NYHETSBREV: gjennom våre nyhetsbrev blir medlemmer og andre som
har meldt seg på nyhetsbrevet informert om kurs og arrangement i regi
av Manøver, aktuelle saker på visp.no, nye rabattavtaler, informasjon fra
det offentlige m.m. I 2013 ble det fra VISP sendt ut 32 nyhetsbrev
på e-post.
SOSIALE MEDIER: VISP er aktive på Facebook og hadde ved utløpet av
2013 over 1100 følgere. dette er en viktig kanal for å få ut informasjon om
våre kurs og for å skape blest om vårt eget og våre medlemmers arbeide,
samt for å rekruttere nye medlemmer.
LOKALISERING: VISP flyttet i august 2013 kontor fra Vågsallmenningen
14 til Vestre Torggate 18 og ble en del av kontorfellesskapet VT18
sammen med andre aktører innen kulturfeltet, fra musikk, scene og film.
Felles for begge kontorplassene er at de er sentralt plassert i Bergen og
tilgjengelig for store deler av vår medlemsmasse.
PRESSE: VISP oppfordrer medlemmene å skrive innlegg i lokalavisene
for å opprettholde den offentlige diskurs og organisasjonen er påpasselig
med å formidle til pressen om initiativ, arrangement og annet som våre
medlemmer står bak. VISP ser også at debattene som er arrangert har
fått stor oppmerksomhet i pressen og har skapt videre engasjement.
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Økonomiske medlemsfordeler
VISP har gjennom årene fremforhandlet totalt 14 rabattavtaler hos viktige leverandører for sine medlemmer, med bedrifter som tilbyr tjenester
og varer innen transport, materiell, forsikring, innramming m.m:
— Albert E. Olsen
— Bergen Bilutleie
— Beckers Maling [Tikkurila Norge]
— ByggEngros
— Hobbykjelleren Kunst og Hobby
— Malepaletten
— Minde Snekkeri
— Neumann Bygg
— NorEngros
— Nygårdsgaten Maling og Jernvare
— Rammeservice
— TIF Viking Fysioterapi
— Torgeir Eriksen transport
— Tryg Forsikring
VISP har også en ATA Carnet-ordning for våre medlemmer der VISP
betaler depositum for medlemmer som inngår en Carnet-avtale med
Bergen Næringsråd ved transport av kunst til utstillinger i utlandet.
Som nevnt tidligere har medlemmene også tilgang til å leie, for kun
kr 100 per m2 per måned, lagerplass på VISPs kunstlager i Bergen.

Økonomi
VISP har en god og sunn økonomi og i 2013 fikk organisasjonen markante
økte tilskudd, særlig fra Norsk Kulturråd, totalt kr 175 000 mer enn i
2012. VISP hadde ved årsskiftet en egenkapital pålydende kr 93 922 som
videreføres til 2014, disse midlene er viktige for å holde aktiviteten
gående til påfølgende års tilskudd. Det er ikke store avvik mellom
budsjett og regnskap, de mest markante er:
» samlede lønnskostnader (post 5000 + 5330) er kr 21 854 høyere
enn budsjettert
» leieinntekter fra Kunstlageret (post 3600) som VISP disponerer
på Dokken i Bergen er kr 21 800 høyere enn budsjettert
» prosjektkostnader (post 4000) er betraktelig lavere enn budsjettert
noe som i stor grad skyldes samarbeidsavtalene med PWC,
Scandic Hotel Neptun og Norges Kreative Fagskole som har senket
utgifter til kursholdere og møtelokaler
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Vedlegg

2013

Produksjonsenhet
for visuell kunst
WWW.VISP.NO
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Faksimile
Bergens Tidende 5. oktober 2013

Faksimile
Bergens Tidende 6. oktober 2013
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BUDSJETT	
  VISP	
  2013
SALGSINNTEKT
3410	
  -‐	
  ANDRE	
  OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

-‐50000,00

3411	
  -‐	
  TILSKUDD	
  FRA	
  BERGEN	
  KOMMUNE

-‐225000,00

3412	
  -‐	
  TILSKUDD	
  FRA	
  HORDALAND	
  FYLKESKOMMUNE

-‐103000,00

3413	
  -‐	
  TILSKUDD	
  FRA	
  NORSK	
  KULTURRÅD

-‐500000,00

3414	
  -‐	
  TILSKUDD	
  BKFH

-‐5000,00

3415	
  -‐	
  TILSKUDD	
  NK	
  VEST-‐NORGE

-‐5000,00

Sum	
  SALGSINNTEKT

-‐888000,00

ANNEN	
  DRIFTSINNTEKT
3600	
  -‐	
  LEIEINNTEKTER	
  FAST	
  EIENDOM

-‐45000,00

Sum	
  ANNEN	
  DRIFTSINNTEKT

-‐45000,00

SUM	
  DRIFTSINNTEKTER

-‐933000,00

VAREKOSTNAD
4000	
  -‐	
  PROSJEKTKOSTNADER

230000,00

Sum	
  VAREKOSTNAD

230000,00

LØNNSKOSTNAD
5000	
  -‐	
  LØNN	
  TIL	
  ANSATTE
5330	
  -‐	
  GODTG.	
  TIL	
  STYRE	
  OG	
  BED.FORS.
Sum	
  LØNNSKOSTNAD

477000,00
40000,00
517000,00

ANNEN	
  DRIFTSKOSTNAD
6300	
  -‐	
  LEIE	
  LOKALER

70000,00

6700	
  -‐	
  REGNSKAPSHONORARER

40000,00

6701	
  -‐	
  REVISJONSHONORAR

9000,00

6800	
  -‐	
  DATAUTSTYR	
  OG	
  KONTORREKVISITA

2000,00

6820	
  -‐	
  TRYKKSAKER

4000,00

6840	
  -‐	
  AVISER,	
  TIDSSKRIFTER,	
  BØKER,	
  BILLETTER	
  M.M.

4000,00

6900	
  -‐	
  TELEFONI	
  OG	
  INTERNETT
6940	
  -‐	
  PORTO
7100	
  -‐	
  BILGODTGJØRELSE	
  OPPGAVEPLIKTIG

10000,00
500,00
2000,00

7140	
  -‐	
  REISEUTGIFTER

20000,00

7325	
  -‐	
  KOSTNADER	
  NETTSIDER

10000,00

7350	
  -‐	
  REPRESENTASJON	
  FRADRAGSBERET.

4000,00

7420	
  -‐	
  GAVER	
  FRADRAGSBERETTIGEDE

3000,00

7500	
  -‐	
  FORSIKRING

2000,00

7710	
  -‐	
  BEVERTNING

4500,00

7770	
  -‐	
  BANK-‐OG	
  KORTGEBYRER

1000,00

Sum	
  ANNEN	
  DRIFTSKOSTNAD

186000,00

SUM	
  DRIFTSKOSTNADER

933000,00

DRIFTSRESULTAT

0,00

ORDINÆRT	
  RESULTAT	
  FØR	
  SKATTEKOSTNAD

0,00
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Årsregnskap 2013
for
VISP - Produsentenhet for Visuell Kunst
Organisasjonsnr. 994520911

VISP - Produsentenhet for Visuell Kunst

Resultatregnskap
Note

2013

2012

40 575
66 800
853 000
960 375

16 632
62 080
748 000
826 712

134 450
538 584
258 391
931 425
28 950

176 670
472 977
210 384
860 031
(33 319)

7 208
7 208

4 687
4 687

762
762
6 446

145
145
4 542

ÅRSRESULTAT

35 397

(28 777)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

35 397
35 397

(28 777)
(28 777)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Tilskudd
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Prosjektkostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

Årsregnskap for VISP - Produsentenhet for Visuell Kunst
19

1
1
1

2

Organisasjonsnr. 994520911

VISP - Produsentenhet for Visuell Kunst

Balanse pr. 31.12.2013
Note

31.12.2013

31.12.2012

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

3

4

0
0
0

20 000
20 000
20 000

5 730
3 018
8 748
374 773
383 520
383 520

10 449
37 177
47 626
105 125
152 751
172 751

93 922
93 922
93 922

58 525
58 525
58 525

2 539
42 810
244 250
289 599
289 599
383 520

1 287
32 111
80 828
114 226
114 226
172 751

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5

Bergen, 29.04.2014

Stefan Törner
Styrets leder

Einride Torvik
Styremedlem

Martin Woll Godal
Styremedlem

Hallgeir Isdahl
Styremedlem

Malin S. Lennström-Örtwall
Styremedlem

Aslak Høyersten
Daglig leder
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Noter 2013
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov,
regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,
kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.
Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på
økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
Driftsinntekter
Foreningens inntekter består hovedsakelig av tilskudd/sponsorinntekter fra det offentlige og private aktører.
Inntektsføring av slike tilskudd/sponsorinntekter blir gjort på det tidspunkt hvor man mottar tildelingsbrev eller
lignende, og periodiseres over perioden tilskuddet gjelder. I tilfeller hvor man mottar tilskudd for bestemte prosjekter,
som går over flere år, inntektsføres dette i forhold til påløpte kostnader, etter prinsipper for løpende avregning.
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige
driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til
gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
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
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til
tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Pensjonsforpliktelser
Foreningen har etablert OTP ordning ihht lovens krav, og denne kostnadsføres over driften.
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Noter 2013

Note 1 - Annen driftsinntekt
Driftsinntektene kommer i hovedsak fra ulike tilskudd fra noen sentrale tilskuddsgivere. Tilskuddene fordeler seg slik:
2013
2012
Bergen Kommune
Hordaland Fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Bildende Kunstneres Forening Hordaland
Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge
Sum tilskudd

225 000
143 000
475 000
5 000
5 000
853 000

248 000
124 000
350 000
5 000
21 000
748 000

40 575
66 800
960 375

16 632
62 080
826 712

I tillegg har foreningen følgende inntekter:
Inntekter fra kurs/seminarer
Leieinntekter
Sum driftsinntekter

Note 2 - Lønnskostnad
Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

459 241
66 521
8 039
4 783
538 584

408 272
54 358
7 769
2 578
472 977

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor
Daglig leder
Styremedlemmer
Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon
Samlet honorar til revisor

411 496
42 250
10 250
10 250

Selskapet er pliktig å ha OTP-avtale for sine ansatte og har opprettet en innskuddsbasert pensjonsordning som
tilfredsstiller kravene.
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Noter 2013
Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
I desember 2010 fikk VISP designet ny visuell profil til kr 60 000. Dette ble balanseført og kostnadsføres som
reklamekostnad med kr 20 000 per år over perioden 2011-2013.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av totale bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler kr. 19.960, til dekning av foreningens forpliktelser ved
årsskiftet.

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjelder består i hovedsak av følgende:
Opptjente feriepenger, til utbetaling i 2013
Periodisert tilskudd
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