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Virksomhet 

LØRN er et selskap for livslang læring, som samler, formidler, produserer og distribuerer gode historier om 

norsk innovasjon. Samtalene gjøres av svært erfarne strateger med bred tverrfaglig bakgrunn, slik at hver 

resulterende case blir et strategisk seminar i seg selv.  

Disse konkrete, lokale og ferske historier leveres som moderne caser i flere formater (podkast, video, spill, quiz, 

infographics, bok, teaser) og i flere kanaler (Spotify, iTunes, Facebook, LinkedIn, Instagram, TicToc, Clubhouse). 

Målet er å lage en digital plattform med nok nytt innhold og nok ny dynamisk pedagogikk for å bli den neste 

«Netflix for livslang læring». 

LØRN publiserer sine innovasjonshistorier på plattformene lorn.tech og lorn.university, lorn.events og 

lorn.reports. I tillegg har vi egne plattformer for storprosjekter, slik som teknologipolitkk.no, women.lorn.tech 

og techexplorer.no (under utvikling). 

 

Økonomi 

LØRN har siden oppstart høsten 2018 tjent penger gjennom betalte kundeprosjekter. Også 2020 har vært et år 

med solid inntjening, men på grunn av økte investeringer i plattform og organisasjon resulterte året i 

regnskapsmessig (men ikke likviditetsmessig) underskudd på -433.000. Det regnskapsmessige underskuddet kan 

hovedsakelig knyttes opp mot prinsippet selskapet har valgt i forbindelse med utviklingskostnader. Kostnader 

knyttet til utviklingen av plattformen er løpende kostnadsført i resultatregnskapet for 2020 (ikke aktivert i 

balansen). 

 
 NOK ‘000 2018 a 2019 a 2020 a 

Driftsinntekter 
(Total sales) 

150 5 209 5 172 

Driftsresultat 
(Operating profit) EBIT 

24 736 -547 

Resultat før skatt 
(Earnings before tax) 

24 737 -549 

Årsresultat 
(Net profit for the year) 

20 575 -433 

Sum eiendeler 
(Assets) 

88 2 700 1 156 

 
 

Kunder og studenter 

LØRN har levert 15 betalte prosjekter i 2020, til disse kunder: 

1. Cisco 

2. Gjøvik 

3. Innovasjonsverket 
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4. BI 

5. Siva 

6. Bodø Kunnskapsparken 

7. Sparebank1 Nord 

8. GCE Ocean Technology 

9. AI+ 

10. OsloMet 

11. Sundvolden Hotell 

12. MedLearn 

13. Kystverket 

14. Norsk Sykepleierforbund 

15. Seniorpolitikk 

 

LØRN sin læringsplattform lorn.university har 1200 registrerte studenter, og disse har att til sammen 3500 

læringssertifikater i blockchain format. 

 

Organisasjon 

LØRN har 6 ansatte, der 5 er kvinner og 1 er mann. LØRN har også 15 assosierte konsulenter, der 4 er i utlandet, 

og 11 i Norge. LØRN fokuserer på salg, opptak og platform, mens våre eksterne konsulenter leverer på lyd- og 

video-produksjon av læringsinnhold. 

 

Produksjon 

LØRN har skapt 350 nye caser i multiformat produksjon og multikanal distribusjon i 2020, slik at biblioteket ved 

utgangen av 2020 teller 950 caser, fordelt på 38 tema og fra 8 perspektiver. Omtrent halvparten av disse er laget 

under to storprosjekter (TeknologiPolitikk.no og Women in Tech 2020), mens 100 inngår i betalte serier med 

partnere (Sundvolden Hotell, MedLearn kurs, OsloMet kurs, BI kurs, Kystverket, Norsk Sykepleier Forbund, 

Senter for Seniorpolitikk, flere klynger). 

 

Videre har vi laget flere nye digitale konferanser og verksteder, og utforskning av hybride modeller for livslang 

læring, som kombinerer flere formater og plattformer. 

 

LØRN har fokusert på innovasjon innen plattform-fornyelse, med overgang fra WordPress til Hubspot for å skape 

en sikrere og mer skalerbar plattform. Vi har også innovert på nye bok-, lyd- og videoformater med dynamiske 

filtre og grafisk innhold, for å videreutvikle vår digitale pedagogikk.  
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Kommunikasjon 

LØRN har publisert over 50 nyhetsbrev og over 100 artikler på bloggen i 2020, og laget andre utgave av 75 

oppsummeringsbøker. LØRN har totalt over 10.000 følgere i sosiale medier. Flere av våre konferanser har fått 

5.000 deltakere. 

 

SoMe 

numbers 

Facebook Twitter Instagram Linkedin Spotify YouTube Newslette

r 

Total 

2019 

followers 

350 40 20 570 1 010 0 1 000 2 990 

2020 

followers 

1 782 381 606 1 949 2 145 140 3 504 10 507 

Annual 

progress 

1 432 341 586 1 379 1 135 140 2 504 7 517 

 

 

Fremtidsutsikter 

I 2021 forventer LØRN økt salg, på grunn av økt fokus i samfunnet på livslang læring og økt bevissthet rundt LØRN 

sin produksjonsmodell. Det settes et nytt eksternt styre, og forventes organisasjonsvekst med flere sterke ledere 

og utviklere i teamet. Det kommende året vil ha fokus på internasjonalisering og videreutvikling av et helt nytt 

format for digital livslang læring. Vi vil finansiere vekst gjennom en kombinasjon av salg, offentlige tilskudd, og 

emisjoner av aksjer til nye investorer.  

 

 
 

 
Oslo, 19.02.2021 

 
 
 
 
 

Silvija Seres 
(Styreleder) 
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Kommentar – Regnskapsinfo til vedlagt årsregnskap for 2020 

 
Vedlegg til kommentarene:  

• Årsregnskap 2020 

• Spesifikasjoner til årsregnskap 2020 
 
Kommentarer til resultatregnskapet 
 
Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr 433 072. Underskuddet kan forklares med selskapets prinsipper 
knyttet til løpende kostnadsføring av utviklingskostnader til plattform istedenfor aktivering.  
 
Resultatregnskapet består av følgende kostnader 
 

- Varekostnad 
o Kostnadene under posten varekostnad knytter seg i hovedsak til innleide konsulenter  

 
- Lønnskostnader 

o Lørn AS har fra august 2020 ansatt konsulenter som vanligvis fakturerte inn kostnader til 
selskapet. Lønnskostnader er totalt kr 817 274 i 2020. Dette inkluderer fastlønn, feriepenger, 
arbeidsgiveravgift og annen personalkostnad.  

o Lørn AS har per 31.12.2020 5 ansatte 
 

- Annen driftskostnad 
o Posten annen driftskostnad er en samlepost i årsregnskapet som inkluderer, 

▪ Leie lokaler 
▪ Leie data- og IT-systemer 
▪ Honorar for regnskap og annen økonomisk bistand 
▪ Reisekostnader 
▪ Reklamekostnader 
▪ Andre kostnader 
▪ Annen fremmed tjenester* 

 
o Posten annen fremmed tjenester 

▪ Kostnader som er registrert under annen fremmed tjenester utgjør den største 
kostnaden under Annen driftskostnad på kr 485 731.  

▪ Dette er hovedsakelig kostnader fra Avidly og Intercepta som gjelder utvikling av 
nettside og annen teknisk produksjon 
 

o Finansinntekter og finanskostnader 
▪ Gjelder renteinntekter bank 
▪ Rentekostnader knyttet til betalbar skatt 
▪ Agio (valutajusteringer) 

 
Kommentarer til balansen – Eiendeler 
 

- Utsatt skattefordel  
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o Skyldes forskjeller i regnskapsmessig og skattemessig lover og regler og vil jevnes ut over tid 
 

- Finansielle anleggsmidler 
o Er innskutt aksjekapital i selskapet Lørn Techmaraton AS 
o Inkluderer også en fordring mot Lørn Techmaraton hvor Lørn AS har betalt faktura på vegne av 

Lørn Techmaraton 
 

- Fordringer 
o Utestående kundefordringer er per 31.12.2020 kr 100 000 (Kystverket).  

▪ Det er en endring i fordringsmassen fra 2019 til 2020 på kr 1 862 500. Dette har hatt en 
positiv likviditetseffekt på 2020, da selskapet har fått innbetalt hele utestående 
fordringsmasse fra 2019.  
 

o Andre kortsiktige fordringer 
▪ Posten består av til gode beløp på betalbar skatt fra 2019. Tilgodebeløpet er 

tilbakebetalt fra Skatteetaten i februar 2021 
 

- Bankinnskudd 
o Posten bankinnskudd består av 2 bankkontoer, driftskonto og skattetrekkskonto. 

▪ Driftskontoen har per 31.12.20 en saldo på kr 482 457 
▪ Skattetrekkskontoen har per 31.12.20 en saldo på kr 78 669. Kontoen for skattetrekk er 

en bundet konto og skal kun benyttes for betaling av skyldig forskuddstrekk. Det er 
tilstrekkelig på konto per 31.12.20 for betaling av skyldig forskuddstrekk.  
 

Kommentarer til balansen – Egenkapital og gjeld 
 

- Egenkapital 
o Egenkapitalen består av aksjekapital kr 30 000 og annen innskutt EK på kr -7 570.  
o Opptjent egenkapital er selskapets overskudd fra 2018 (kr 20 196) og 2019 (kr 575 055).  
o Siden selskapet har et underskudd i 2020, vil det redusere opptjent egenkapital med 

tilsvarende årets underskudd (kr 433 072).  
o Selskapet har per 31.12.20 en positiv egenkapital på kr 184 610.  

 
- Kortsiktig gjeld – Posten består av følgende 

o Leverandørgjeld 
▪ Skyldig kortsiktig gjeld til leverandører per 31.12.20 

o Skyldige offentlig avgifter 
▪ Skyldig MVA på kr 190 946 (betalt 10.02.2021) 
▪ Skyldig Forskuddstrekk på kr 78 669 (betalt 15.01.2021) 
▪ Skyldig arbeidsgiveravgift på kr 52 522 (betalt 15.01.2021) 

o Gjeld til selskaper i samme konsern 
▪ Skyldig beløp til Technorocks AS. Gjelder kr 8 000 hvor Linda betalte inn til feil selskap 

ved kjøp av 8 aksjer fra Technorocks AS 
▪ Gjeld fra 2018, hvor Lørn AS har betalt stiftelseskostnader og honorar til 

regnskapsfører på vegne av Technorocks AS. 
o Annen kortsiktig gjeld 



  LØRN AS 
  OrgNr 821438462 
 

6 
 

▪ Gjeld til ansatte og eiere på kr 58 708. Gjelder utlegg og diverse kjøp gjort som ikke er 
tilbakebetalt. 

▪ Skyldig feriepenger til ansatte på kr 76 500 (avsatt feriepenger som utbetales juni/juli 
2021 – NB ikke avsatt likviditetsmessig) 

▪ Påløpt AGA av feriepenger opptjent i 2020 på kr 10 787 (kun avsatt regnskapsmessig 
ikke likviditetsmessig) 

▪ Annen kortsiktig gjeld består av kr 300 000 som er kapitalinnskuddet til Christian 
Rynning-Tønnesen. Denne gjelden blir konvertert til aksjekapital når registreringen av 
emisjonen er fullført i løpet av februar 2021.  

 

 


