
Årsregnskap 2021
for

Foretaksnr. 932971917

DocuSign Envelope ID: B9E5317B-8AEE-4B04-B992-AE7FB587C5EB



Duett AS

Årsberetning 2021

Virksomheten

Duett AS har hovedkontor på Tynset og avdelingskontorer i Folldal, Elverum og
Stjørdal. Duett AS er 100% eid av Duett Software Group AS. Selskapet driver sin
virksomhet innenfor IKT-bransjen. Forretningsvirksomheten er i det vesentligste
knyttet til Duett Økonomi og Duett Sky. I tillegg er selskapet forhandler av 3.
partsprodukter på programvare, maskinvare og rekvisita.

Likviditetssituasjonen i selskapet er god. Det vises til ytterligere informasjon i
årsregnskapet.

Selskapet har betydelige porteføljeinntekter og markedsrisikoen for virksomheten
knytter seg først og fremst til hvorvidt grunnlaget for disse inntektene vil være der
fremover. Grunnlaget for inntektene baserer seg først og fremst på at selskapet
fortsatt klarer å være konkurransedyktig i forhold til programvareutvikling.

Selskapet er i liten grad eksponert for likviditets- og kredittrisiko gjennom at
selskapet har høy grad av porteføljeinntekter som er forutsigbare langt frem i tid.
Kundefordringer utgjør pr 31.12 ca 5% av årets totale omsetning. Det har i 2021
ikke vært bokført tap på fordringer. Fjoråret viste kundefordringer pr 31.12 på ca
4,5% av årets totale omsetning. I 2020 hadde heller ikke selskapet tapsføringer
av betydning.

Forskning og utvikling

Utvikling av egen programvare har de siste årene bestått av nyutvikling og
nødvendig vedlikehold. I 2021 er det blitt lagt vekt på ytterligere modernisering av
Duett Økonomi og videreutvikling av lønnsmodul Duett Lønn.

 
Årsregnskap og resultatdisponering

Duett AS hadde i 2021 en omsetning på kr 224 125 674 mot kr 214 434 674 i
2020. Ordinært resultat før skattekostnad ble kr 37 329 711 mot kr 37 623 437  i
2020.

Resultat etter skatt for 2021 ble kr 28 385 221 mot kr 27 929 413 i 2020.

Styret foreslår følgende disponering av årets resultat:

Konsernbidrag kr 30 168 274
Overføringer fra annen egenkapital kr        -1 783 053

Etter ledelsens oppfatning gir det framlagte regnskapet et rettvisende bilde av
resultatet i 2021 og selskapets økonomiske stilling pr 31.12.2021.
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Duett AS

Årsberetning 2021

Det har etter styrets kjennskap ikke inntruffet omstendigheter etter 31.12.20 21 og
fram til dags dato, som har betydning for bedømmelsen av regnskapet og
selskapets økonomiske stilling pr 31.12.2021. Vi ser at Covid-19 har preget driften
i selskapet noe.

Aksjonærforhold
Aksjekapitalen pr 31.12.2021 var kr 3.906.600.
Duett AS er datterselskap i konsern med Duo Holdings AS 922 098 719.
Duo Holdings AS, såvel som Duett Software Group AS, utarbeider konsernregnskap
som omfatter Duett AS.

Styreansvarsforsikring
Det er tegnet styreansvarforsikring for styret og daglig leder. Forsikringen ligger i
Duo Holdings AS og gjelder de norske selskapene i konsernet. Forsikringen
gjelder styret og daglig leder, og forsikringssummen er 50 MNOK per hendelse og
per forsikringsår.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at
denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt
sykefravær blant selskapets ansatte. I 2021 var sykefraværet 4,0%. Dette er en
økning på 0,1%-poeng i forhold til 2020. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet
og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke inntruffet skader
eller ulykker i arbeidstiden.

Ytre miljø
Ingen deler av virksomheten forurenser det ytre miljøet utover det som er tillatt
etter gjeldende lover og forskrifter. Virkninger på det ytre miljøet, fra selskapets
side, er meget beskjedent. Duetts hovedkontor på Tynset og avdelingskontor på
Elverum er sertifisert som miljøfyrtårn.

Framtidig utvikling
Selskapet har som langsiktig målsetting å være en ledende totalleverandør av
ulike bransjeløsninger med hovedfokus på økonomisystemer og skytjenester.
Selskapet har som strategi å vokse i det norske markedet.

Styret takker samtlige ansatte for den gode innsatsen i 2021.
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Duett AS

Årsberetning 2021

Likestillingsredegjørelse

Duett AS har 112 ansatte, fordelt med 81 menn og 31 kvinner. Styret i Duett
AS har fem medlemmer hvorav to kvinner. Vi arbeider aktivt, målrettet og
planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn,
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet,
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene. Tema for likestiling og
diskrimineringsarbeidet er ett arbeidsområde for arbeidsmiljøutvalget i bedriften.
HR og adm dir har gjennomgått alle virksomhetens retningslinjer på de ulike
personalpolitiske områdene. Vi søker å hindre trakassering, seksuell
trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet omfatter blant annet områdene
rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter,
tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Ved rekruttering av
personale er annonseringen kjønnsnøytral.
Selskapet har i 2021 hatt en ansatt med foreldrepermisjon- en mann med 21
dager.

Selskapet er oppmerksom på de krav som fremkommer i likestillings og
diskrimineringsloven fra 2019.

Tilliten og legitimiteten til vår organisasjon og vårt omdømme er direkte knyttet til
vår troverdighet overfor verdigrunnlag og etisk korrekt handling. Som leverandør,
samfunnsaktør og arbeidsgiver er det derfor viktig at vi som organisasjon
etterlever en god etisk standard. Våre etiske retningslinjer er en del av vår
organisasjonskultur og er innarbeidet i vårt strategiske rammeverk.

Vi jobber framtidsrettet og er handlekraftig for å på den måten kunne være en
bunnsolid leverandør og arbeidsgiver.

Vi har lagt til rette for at ansatte kan varsle på en forsvarlig måte gjennom
varslingsløsningen til Ernst & Young AS.

Våre rekrutteringer er basert på kandidatens kompetanse, erfaring og personlig
egnethet. Det er den best kvalifiserte søker til en stilling som skal ansettes og
faktorer som ikke er relevant for stillingen vektlegges ikke i denne vurderingen.

Lønn ved rekruttering fastsettes individuelt ut ifra kandidatens kompetanse,
erfaring, konkurranse i rekrutteringsmarkedet og sammenlignbare stillinger. Årlig
lønnsjustering vurderes ut ifra fra resultat fra frontfagene, individuelle prestasjoner
og årlig lønnsanalyse

Vi har en sterk heltidskultur og kun 10 ansatte jobber deltid. Det betyr at over 89%
av stillingene våre er heltid. Eksisterende deltidsstillinger er et resultat av
tilrettelegging på grunn av ansattes helse eller andre vektige sosiale forhold. Vår
hovedregel er at stillinger skal lyses ut som fast og heltid.
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Duett AS

Årsberetning 2021

Medarbeiderundersøkelsen i 2021 viste at ansatte er fornøyd med virksomhetens
tilrettelegging av muligheten for kombinasjon arbeid og familieliv. Det ble ikke gjort
funn ved misnøye av de fysiske forholdene på arbeidsplassen eller hinder for
personer med nedsatt funksjonsevne. Det ble også stilt spørsmål om de ansatte
hadde vært vitne til kjønnsbasert vold, verbal eller fysisk trakassering, eller
seksuell trakassering i jobbsammenheng. Ingen avvik avdekket. Likestilling og
ikke-diskriminering er tatt opp på avdelingsmøter gjennom året.

I likhet med mange andre softwareselskap er Duett AS en mannsdominant
arbeidsplass med en kvinneandel på kun 27 % i organisasjonen og 35% i
ledergruppen. Det er svært krevende for bransjen å rekruttere blant annet
kvinnelige programmerere.

Vi har imidlertid flere deltidsansatte menn enn kvinner og lønnsforskjellen mellom
kjønnene er på 3,34% i mennenes favør. Lønnsforskjellene mellom kjønnene kan
blant annet forklares skjevheter mellom geografiske lokasjoner og
stillingstyper/roller i organisasjonen. Gjennomsnittlig lønn for ansatte på Elverum
er 20% høyere enn på Tynset på grunn av hardere konkurranse i
arbeidsmarkedet.

I forbindelse med årlig lønnsanalyse gjøres det en vurdering mellom
sammenlignbare stillinger og kjønn. HR og Adm.dir gjennomførte kartleggingen av
kjønnslikestilling tredje kvartal 2021 I tilfeller hvor det ikke foreligger saklig grunn
til skjevhet på lønn mellom kjønn, gjøres det en utjevning i lønnsjusteringen.

Tynset,     /      2022

I styret for Duett AS

______________________ ____________________
Adam Malinowski Maurice Hernandez
Styrets leder Styremedlem

__________________________ ________________________
Siri Lutnæs Enget Frode Sletten
Styremedlem Styremedlem

__________________________ ________________________
Bjørnar Håkensmoen Rachel Lee Spasser
Administrerende direktør Styremedlem
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Duett AS

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 223 578 262 212 966 724
Annen driftsinntekt 547 412 1 467 950
Sum driftsinntekter 224 125 674 214 434 674

Driftskostnader
Varekostnad 2 74 036 619 74 311 627
Endring i beh. av egentilvirkede anleggsmidler 3 (19 274 450) (15 101 706)
Lønnskostnad 4 77 783 668 68 716 430
Av- og nedskrivning på varige driftsmidler 5 25 597 308 20 553 345
Annen driftskostnad 2,4 27 129 799 24 581 330
Sum driftskostnader 185 272 944 173 061 026

DRIFTSRESULTAT 38 852 730 41 373 648

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Renteinnt. fra foretak i samme konsern 157 255 880 814
Annen renteinntekt 88 131 78 393
Annen finansinntekt 6 295 0
Sum finansinntekter 251 680 959 207

Finanskostnader
Rentekostn. til foretak i samme konsern 6 1 385 697 1 756 086
Annen rentekostnad 380 899 411 685
Annen finanskostnad 8 103 2 541 646
Sum finanskostnader 1 774 699 4 709 417

NETTO FINANSPOSTER (1 523 019) (3 750 211)

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 37 329 711 37 623 437

Skattekostnad 8 944 490 9 694 024

ÅRSRESULTAT 28 385 221 27 929 413

OVERFØRINGER
Konsernbidrag til mor 7 30 168 274 20 982 000
Overføringer annen egenkapital 7 (1 783 053) 6 947 413
SUM OVERFØRINGER 28 385 221 27 929 413

Årsregnskap for Duett AS Organisasjonsnr. 932971917
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Duett AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utvikling 5 41 018 372 39 182 462
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 5 6 994 352 8 259 732
Utsatt skattefordel 8 1 176 190 1 129 820
Goodwill 5 2 271 486 5 955 385

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 11 597 243 12 372 503
Maskiner og anlegg 5 0 969 270
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 5 4 593 431 5 086 140

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 2 501 2 501
Sum anleggsmidler 67 653 575 72 957 813

Omløpsmidler
Varer 9 71 936 215 369
Kundefordringer 10 601 078 9 260 467
Fordringer på konsernselskap 6 0 14 130 132
Andre fordringer 4 971 644 5 426 814
Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 41 499 103 201 812
Sum omløpsmidler 57 143 761 29 234 594

SUM EIENDELER 124 797 336 102 192 407

Årsregnskap for Duett AS Organisasjonsnr. 932971917
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Duett AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6,7 3 906 600 3 906 600
Overkursfond 7 677 400 677 400
Sum innskutt egenkapital 4 584 000 4 584 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 7 6 064 906 7 847 959
Sum opptjent egenkapital 6 064 906 7 847 959

Sum egenkapital 10 648 906 12 431 959

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 3 093 153
Leverandørgjeld 10 866 983 8 968 922
Betalbar skatt 8 481 860 3 717 899
Skyldig offentlige avgifter 11 859 885 8 152 052
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 63 683 215 36 885 773
Annen kortsiktig gjeld 11 27 256 488 28 942 648
Sum kortsiktig gjeld 114 148 430 89 760 447

Sum egenkapital og gjeld 124 797 336 102 192 407

Tynset/Elverum,

.................................................... .............................................           .................................................
Adam Malinowski              Maurice Hernandez                Frode Sletten

Styrets leder                                 Styremedlem                                   Styremedlem

................................................... ............................................          ...............................................
Siri Lutnæs Enget              Bjørnar Håkensmoen                Rachel Lee Spasser

Styremedlem                                            Adm. direktør       Styremedlem

Årsregnskap for Duett AS Organisasjonsnr. 932971917
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Duett AS

Kontantstrømoppstilling

Note 2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 7 37 329 711 37 623 966

Periodens betalte skatt 7 -3 717 899 0

Ordinære avskrivninger 5 25 597 617 20 553 348

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 700 882 9 236 700

Endring i andre tidsavgrensningsposter 6 1 977 142 -47 203 561

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 61 887 453 20 210 453

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 5 -1 374 222 -2 280 002

Aktivering av utviklingsaktiviteter 4 -19 274 454 -15 101 709

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler 0 600 000

Innbetaling ved nedbetaling av fordring mellomværende 6 3 000 000 0

Ubetaling ved opptak av fordring mellomværende 6 -250 000 -8 474 068

Innbetalinger ved salg av andre investeringer 401 669 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -17 497 007 -25 255 779

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kassekreditt 10 -3 093 153 3 093 153

Utbetaling ved nedbetaling av gjeld mellomværende 6 0 -18 698 320

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 093 153 -15 605 167

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 41 297 293 -20 650 493

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 201 812 20 852 828

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 10 41 499 105 201 812

Kassekreditt 01.01. 3 093 153 0

Netto endring i kassekreditt -3 093 153 -3 093 153

Kassekreditt ved utløpet av perioden 0 -3 093 153

Limit kassekreditt 35 000 000 35 000 000

Tilgjengelig likviditet ved utløpet av perioden 76 499 105 32 108 659
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Duett AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk RegnskapsStandard utarbeidet av Norsk RegnskapsStiftelse.

Konsernforhold
Duett AS er datterselskap i konsern med Duo Holdings AS 922 098 719. Duo Holdings AS, såvel som
Duett Software Group AS, utarbeider konsernregnskap som omfatter Duett AS.

Driftsinntekter og driftskostnader
Inntektene i selskapet består i hovedsak av salg av tilgang til økonomisystemer og skytjenester. Inntekter
fra tilgang til økonomisystemer har to komponenter. En forskuddsbetaling for løpende avtaler som
inntektsføres i henhold til tilgang, samt en etterskuddsbetaling basert på antall transaksjoner i systemet.
Denne periodiseres og inntektsføres den måneden transaksjonen er gjennomført. Inntekter knyttet til
skytjenester forskuddsfaktureres og inntektsføres løpende over gjeldende avtaleperiode. Salg av utstyr,
som maskinvare og software, skjer på leveringstidspunktet

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kundefordringer er oppført i balansen etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være
av forbigående art.
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til
utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres
slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.»

Selskapet har foretatt en prinsippendring i fremstilling av aktivering av egentilvirkede anleggsmidler,
spesifiseres på egen linje i resultatregnskapet. Fjorårstall er omarbeidet.

Selskapet har ingen avtaler om finansiell leasing.

Bruk av estimat
Utarbeidelse av årsregnskapet krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater, og tar forutsetninger som
påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter
og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som
anses som rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av
balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktiske resultat
kan avvike fra disse estimatene.

Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater
innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden.  Dersom endringer
også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Pensjoner
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene ihht Lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.

Noter for Duett AS Organisasjonsnr. 932971917

DocuSign Envelope ID: B9E5317B-8AEE-4B04-B992-AE7FB587C5EB



Duett AS

Noter 2021

Kostnaden i regnskapet tilsvarer årets betalte premie.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt i tillegg til endring i utsatt
skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved årets utgang på
grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel føres kun opp i balansen i den grad posten kan
forventes å ha verdi for selskapet.

Kontantstrømoppstilling
Selskapet  rapporterer sin kontantstrømoppstilling etter den indirekte metode. Dette innebærer at periodens
resultat justeres med effektene av transaksjoner uten kontantstrømsvirkning og avsetninger/periodiseringer
for å vise netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter. Poster tilknyttet investerings- og finansieringsaktiviteter
vises separat.

Noter for Duett AS Organisasjonsnr. 932971917

DocuSign Envelope ID: B9E5317B-8AEE-4B04-B992-AE7FB587C5EB



Duett AS

Noter 2021

Note 1 - Driftsinntekter

Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder I år I fjor

Software 115 214 820 99 833 920
Andre porteføljeinnteker 87 895 225 87 333 832
Konsulentinntekter 9 800 395 12 175 556
Andre inntekter 11 215 234 15 091 366

Totalt 224 125 674 214 434 674

Note 2 - Varekostnader

Pr beholdningstype I år I fjor

Solgte varers varekost 7 611 608 9 798 814

Varekost Duett Økonomi 4 358 035 3 815 549

Leie Maskiner 9 020 893 9 804 436

Linjeleie 2 296 183 2 794 807

Leie programvare 50 393 019 47 170 526

Annen varekostnad        356 881 927 495

Totalt   74 036 619         74 311 627

Konsernet har som policy å leie maskinvare til datasenteret. Leieavtalene klassifiseres som operasjonell
leasing. Leieavtalene har en løpetid på mellom 36 og 60 måneder. Tabellen under viser årlig leie for de
neste fem årene, beløpene inkluderer også husleieforpliktelser.

3-4 år 4-5 år Mer enn 5 årInntil 1 år 1-2 år              2-3 år   .          
Årlig leie 11 085 622,19 10 072 892,98 6 486 315,33 1 883 539,00 730 978,00 1 879 560,00

Noter for Duett AS Organisasjonsnr. 932971917
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Duett AS

Noter 2021

Note 3 - Aktivering eget arbeid

I år I fjor

Aktiverte personalkostnader 10 414 394 7 690 964
Aktiverte konsulentkostnader 8 859 515 7 410 743
Sum aktivering 19 274 450 15 101 706

En del av lønnskostnaden i selskapet knytter seg til utvikling av egen programvare. Denne
andelen aktiveres. Det gjelder også eksterne konsulenttjenester som relaterer seg til utvikling.

Note 4 - Ansatte, godtgjørelser

I år I fjor

Lønn 64 656 052 58 224 466
Arbeidsgiveravgift 6 665 646 5 419 131
Pensjonskostnader 3 880 638 3 097 965
Andre lønnsrelaterte ytelser 2 581 331 1 974 868

Totalt 77 783 668 68 716 430

Sysselsatte i årsverk 110 101

Godtgjørelser Daglig leder   Styret
Lønn/honorar 2 262 640 24 000
Annen godtgjørelse                                                                242 532                          
Pensjonssparing 158 208

Revisors godtgjørelse (eks mva)      
Honorar revisjon 221 512

Pensjonsforpliktelse og kostnader
Pensjonskostnader i regnskapet gjelder betalt premie for selskapets innskuddsordning. Antall ansatte i
pensjonsordningen er 114.
Selskapet har midler stående i et innskuddsfond i forsikringsselskapet. Dette er tilbakeført premie for
ansatte som har sluttet innen ett år.Innskuddsfondet er ført som en fordring i balansen og utgjør pr
31.12.21  kr  7 446,-

Ytelser til ledende personer mv., transaksjoner med nærstående parter
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån til ledende ansatte, styremedlemmer eller andre nærstående
parter. Selskapets administrerende direktør har avtale om etterlønn i 12 mnd dersom selskapet sier opp
arbeidsavtalen, etterlønnen tilsvarer den normale fastlønn. For øvrig eksisterer det ingen etterlønnsavtaler
for ledende ansatte eller styremedlemmer. Selskapet har ingen avtaler el.lign. som innebærer aksjebasert
avlønning.

Det er, utover hva som er opplyst i noter, samt transaksjoner mellom konsernselskapene som er en del av
den ordinære virksomhet, ikke gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter.
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Note 5 - Anleggsmidler

Avskrivningstablå
Utvikling Konsesjoner, Goodwill Tomter, bygninger Maskiner og Driftsløsøre, Sum

patenter, lisenser og annen fast anlegginventar, verktøy,
o.l. eiendom kontorm.

Ansk.kost pr. 1/1 57 801 835 29 122 640 23 741 471 20 606 214 7 850 000 22 965 389 162 087 549
+ Tilgang 19 274 454 0 0 0 0 1 374 222 20 648 676
- Avgang 0 0 2 990 000 0 0 0 2 990 000
Ansk.kost pr. 31/12 77 076 289 29 122 640 20 751 471 20 606 214 7 850 000 24 339 611 179 746 225

Akk. av/nedskr. pr 1/1 18 619 499 20 862 908 17 786 087 8 754 331 6 880 730 17 879 728 90 783 283
+ Ord. avskrivninger 17 438 541 1 265 379 3 282 228 775 337 969 270 1 866 435 25 597 190
- Tilb.f. avskrivning 0 0 2 588 329 0 0 0 2 588 329
Akk. av/nedskr. 31/12 36 058 039 22 128 287 18 479 986 9 529 669 7 850 000 19 746 163 113 792 144

Balansef. verdi 31/12 41 018 249 6 994 353 2 271 486 11 076 545 0 4 593 448 65 954 081

Levetid  år 3-5 3-15 5 15-33 3-10 3-10

I balanseposten Tomter, bygninger mv inngår i tillegg bokført verdi av tomt med kr 520 439.

Balanseposten Forskning og utvikling skriver seg fra aktivert eget utviklingsarbeid knyttet til egen programvare.

Det er gjennomført en indikasjonsvurdering uten å avdekke indikasjoner på verdifall.

Note 6 - Selskapskapital og mellomværende

Selskapet har 78 132 aksjer pålydende kr 50 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 3 906 600.

Aksjonær: Foretaksnr Antall Eierandel

Duett Software Group AS 923 311 459 78 132 100,00 %

Morselskapet i konsernet, Duo Holdings AS har hovedkontor på Tynset. De utarbeider, i likhet med Duett
Software Group AS, konsernregnskap, hvor Duett AS inngår i konsolideringen. Kopi av konsernregnskap
kan innhentes ved selskapets hovedkontor i Elvegata 3, 2500 Tynset.

Mellomværende konsernselskaper:                 I år     I fjor
Gjeld Duett Software Group AS               25 005 940   9 985 773
Fordring Duo Holdings AS 14 130 132

Gjelden er i 2021 renteberegnet med kr  1 385 697

Selskapet har avsatt følgende konsernbidrag:

Duett Software Group AS           38 677 274
Tynset Holding AS 26 900 000
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Duett AS har stilt sikkerhet for obligasjonslånet som ligger i Duett Software Group AS. Sikkerheten er stilt
i eiendeler som kundefordringer og mellomværende. Videre er det stilt garanti for oppfyllelse av
forpliktelsene i morselskapet.

Note 7 - Egenkapital

Aksjekapital  Overkurs Annen Sum
fond egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 3 906 600 677 400 7 847 959 12 431 960

Årsresultat   28 385 221 28 385 221

-Avsatt konsernbidrag -30 168 274 -30 168 274

Pr 31.12. 3 906 600 677 400 6 064 906 10 648 906

Note 8 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2021

Resultat før skattekostnader 37 329 711
Permanente og andre forskjeller 3 327 056
Endring i midlertidige forskjeller 210 778
Ytet konsernbidrag -38 677 274

Inntekt 2 190 271

2021 2020

Betalbar skatt 481 860 3 717 899
Skatteeffekt av konsernbidrag 8 509 000 5 918 000
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -46 370 58 125

Samlede ordinære skattekostnader 8 944 490 9 694 024

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt:

2021 2020

+ Driftsmidler inkl. goodwill -5 203 769 -4 850 022
+ Utestående fordringer -150 000 -292 969
+ Netto pensjonsmidler og innskuddsfond 7 446 7 446

Sum positive skatteøkende forskjeller 7 446 7 446
Sum negative skatteøkende forskjeller 5 353 769 5 142 991

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -5 346 323 -5 135 545

Balanseført utsatt skattefordel 1 176 190 1 129 820
Skattesats    22         22
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Note 9 - Varebeholdning
Varebeholdningen gjelder i sin helhet innkjøpte handelsvarer og er vurdert til laveste av anskaffelseskost
og virkelig verdi

Note 10 - Bankinnskudd og bundne midler

Bundne bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør pr 31.12. i år kr 4 012 858. I fjor ble det
benyttet bankgaranti.

Selskapet har en ubenyttet kassekreditt med låneramme på 35 millioner.

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

I år I fjor

Forskuddsbetalte inntekter 16 615 824 19 491 461
Avsatte feriepenger og lønnskostnader 7 034 096 6 761 637
Avsatte påløpte kostnader 3 606 568 2 689 550

Sum annen kortsiktig gjeld 27 256 488 28 942 648

Forskuddsbetalte inntekter kr 20 930 368 og opptjent ikke fakturert inntekt kr 4 314 543 er
presentert netto i regnskapslinjen med kr 16 615 824.

Note 12 - Coronapandemi
Vi ser at pandemien har preget driften noe. Selskapet har ikke hatt permitterte ansatte, men noe
nedgang i omsetning på enkelte segmenter mens andre segmenter har hatt økning. Vi antar at
omsetningen også kan påvirkes noe i fremtiden.
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	Virksomheten
	Duett AS har hovedkontor på Tynset og avdelingskontorer i Folldal, Elverum og 
	Stjør�dal. Duett AS er 100% eid av Duett Software Group AS. Selskapet driver sin 
	virksomhet innenfor IKT-bransjen. Forretningsvirksomheten er i det vesentligste 
	knyttet til Duett Økonomi og Duett Sky. I tillegg er selskapet forhandler av 3. 
	partsprodukter på programvare, maskinvare og rekvisita.
	Arbeidsmiljø

	Duett AS har 112 ansatte, fordelt med 81 menn og 31 kvinner. Styret i Duett 
	AS har fem medlemmer hvorav to kvinner. Vi arbeider aktivt, målrettet og 
	planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, 
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	personale er annonseringen kjønnsnøytral.
	Tilliten og legitimiteten til vår organisasjon og vårt omdømme er direkte knyttet til 
	vår troverdighet overfor verdigrunnlag og etisk korrekt handling. Som leverandør, 
	samfunnsaktør og arbeidsgiver er det derfor viktig at vi som organisasjon 
	etterlever en god etisk standard. Våre etiske retningslinjer er en del av vår 
	organisasjonskultur og er innarbeidet i vårt strategiske rammeverk. 
	Våre rekrutteringer er basert på kandidatens kompetanse, erfaring og personlig 
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	arbeidsplass med en kvinneandel på kun 27 % i organisasjonen og 35% i 
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