


















Festspillene i Bergen 
 

Noter til regnskap 2015 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler.  Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere 
enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående.  Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. 
 
Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 
 
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler 

Aksjer og investeringer hvor stiftelsen ikke har betydelig innflytelse er vurdert etter kostmetoden.  
Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.  Mottatt 
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. 
 
Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. 
 
Bankinnskudd, kontanter og lignende 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfalls-
dato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 
 
Pensjoner 

Stiftelsen har to forskjellige pensjonsordninger for sine ansatte. 
 
Innskuddsbaserte pensjonsordninger 

Innskuddsbaserte pensjonsordninger periodiseres i henhold til sammenstillingsprinsippet ved at 
pensjonspremien kostnadsføres når den påløper. 
 
Ytelsesbaserte pensjonsordninger 

En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. 
 
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i 
henhold til planens opptjeningsformel.  Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med 
mindre det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden.  Lineær opptjening 
legges da til grunn. 
 
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene 
(korridor).  Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig 
ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart.  Planendringer med tilbakevirkende kraft som er 
betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av 
fremtidig ansettelse. 
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Regnskapsprinsipper forts. 

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av 
pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene.  Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi.  
Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen.  Arbeidsgiveravgift er 
inkludert i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering.  AFP-forpliktelser innenfor LO/NHO-
ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning 
da den ikke er målbar. 
 
Inntekter 

Billettinntekter regnskapsføres løpende i takt med gjennomførte arrangementer.  Offentlige og private 
tilskudd som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den 
støttede aktivitet.  Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen til en forpliktelse under ubrukte 
midler.  Tilskudd og gaver fra andre givere og opptjente inntekter fra aktiviteter inntektsføres når 
Festspillene har juridisk rett til tilskuddet eller gaven og verdien kan måles pålitelig.  Verdien av gaver og 
tilskudd måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet. 
 
Kostnader 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  Prosjektkostnader 
vedrørende 2016 er periodisert til 2016.  I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og 
inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige unntak fra sammenstillings-
prinsippet er angitt der det er aktuelt. 
 
Offentlige tilskudd 

Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. 
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Note 1 – Varige driftsmidler 

Data-/kontor-

maskiner Inventar Innredning

Bannere / 

skilt Leilighet Sum

Anskaffelseskost pr. 1.1. 2.218.962 1.993.191 1.375.109 482.046 4.763.763 10.833.071

Tilgang i året 172.238 81.296 44.078 0 0 297.612

Anskaffelseskost pr. 31.12. 2.391.200 2.074.487 1.419.187 482.046 4.763.763 11.130.683

Akkumulerte av- og

nedskrivninger pr. 1.1. 1.795.959 1.135.266 249.800 452.389 0 3.633.415

Årets avskrivninger 255.518 273.633 169.762 11.862 0 710.777

Akkumulerte av- og

nedskrivninger pr. 31.12. 2.051.477 1.408.899 419.562 464.251 0 4.344.190

Bokført verdi pr. 31.12. 339.723 665.588 999.626 17.794 4.763.763 6.786.495

Økonomisk levetid 3 år 3 år 10 år 3 år

Prosentsats for ordinære

avskrivninger (lineære) 33 % 33 % 10 % 33 % 0 %

 
 
Festspillene leier kontorlokaler.  Årets leiekostnad utgjør kr 1.149.840. 
 
 
 

Note 2 – Bankinnskudd 

I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr 752.202. 
 
I posten bankinnskudd o.l. inngår bundne midler pantsatt for usikret tilleggspensjonsordning med 
kr 294.630. 
 
 
 

Note 3 – Offentlige tilskudd 

2015 2014

Statstilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement 20.435.000 19.973.000

Kommunalt tilskudd fra Bergen kommune 9.081.900 8.875.900

Fylkeskommunalt tilskudd fra Hordaland fylkeskommune 4.530.000 4.438.000

Totalt 34.046.900 33.286.900
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Note 4 – Andre egeninntekter 

2015 2014

Sponsorinntekter og programstøtte 15.727.366 12.689.891

Salgs- og annonseinntekter 86.339 212.654

Barteravtaler 0 643.093

Private fond og gaver 7.530.060 1.468.640

Andre inntekter 282.943 185.492

Totalt 23.626.708 15.199.770

 
 
 

Note 5 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. 

Lønnskostnad 2015 2014

Lønn og feriepenger 11.020.754 9.872.497

Arbeidsgiveravgift 1.744.793 1.543.526

Styrehonorar 223.200 216.000

Pensjonskostnader 1.604.727 1.637.142

Andre ytelser 342.487 279.699

Sum 14.935.961 13.548.863

Gjennomsnittlig antall årsverk 18 15

Lønnskostnader inkludert i programkostnader:

Lønn og feriepenger 2.446.265 1.426.520

Arbeidsgiveravgift 370.449 212.249

Sum 2.816.714 1.638.769

 
 
Ytelser til ledende personer:     Daglig leder   Styret 
Lønn/honorar            1.628.808             223.200 
Annen godtgjørelse                21.761 

 

 
Daglig leder har avtale om ett års etterlønn som trer i kraft dersom han etter anmodning fra styret må 
fratre sin stilling før utløpet av åremålsperioden (utløper 31. juli 2018).  Hvis den resterende 
åremålsperioden er kortere enn tolv måneder, betales lønn for gjenstående åremålsperiode.  Ved frivillig 
fratreden før utløp av åremålsperioden foreligger ingen rett til etterlønn. 
 
 
Revisor 

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon er i 2015 kostnadsført med 
kr 87.500 ekskl. mva.  Godtgjørelse for andre tjenester er i 2015 kostnadsført med kr 65.650 ekskl. mva. 
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Note 6 – Egenkapital 

Grunnkapital

Annen 

egenkapital

Sum

egenkapital

Egenkapital 31.12.2015 450.000 4.652.599 5.102.599

Årets endring i egenkapital

Årets resultat 260.804 260.804

Egenkapital 31.12.2015 450.000 4.913.403 5.363.404
 

 
 
 

Note 7 – Pensjonskostnader, -midler og –forpliktelser 

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. 
 
Innskuddsbaserte pensjonsordninger 

Stiftelsen har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for noen av sine ansatte.  Stiftelsen betaler 
faste bidrag til et forsikringsselskap.  Stiftelsen har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at 
innskuddene er betalt.  Tilskuddet utgjør 3 % av den ansattes lønn inntil 6G og 6 % over 6G. 
 
Ytelsesbaserte pensjonsordninger 

Stiftelsens ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser.  Disse er i hovedsak 
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra 
folketrygden.  Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap.  I tillegg har ansatte med lønn over 
12G en tilleggspensjon utover den generelle ordningen.  Ordningen er ufondert. 
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Note 7 forts. – Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser 

Netto pensjonskostnad 2015 2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 852.890 773.399

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 244.048 263.637

Avkastning på pensjonsmidler -175.006 -173.564

Periodisert arbeidsgiveravgift 129.992 121.750

Administrasjonskostnader 90.154 79.529

Resultatført planendring/(avkortning) 0 0

Resultatført estimatavvik 68.185 18.617

Netto pensjonskostnader 1.210.262 1.083.368

Beregnet pensjonsforpliktelse sikrede ordninger

Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) 8.230.657 7.662.939

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -4.926.864 -4.164.627

Arbeidsgiveravgift 465.835 493.262

Ikke resultatført estimatavvik -1.567.314 -2.097.078

Netto pensjonsforpliktelse (netto pensjonsmidler) 2.202.314 1.894.495

Antall personer omfattet av ordningen 6 7

Aktive pensjonister 0 0

Beregnet pensjonsforpliktelse usikrede ordninger

Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) 591.469 471.986

Arbeidsgiveravgift 83.397 66.550

Ikke resultatført estimatavvik -27.851 22.963

Netto pensjonsforpliktelse 647.015 561.499

Antall personer omfattet av ordningen 1 1

Aktive pensjonister 0 0

 
 

Økonomiske forutsetninger: 1.1.2014 1.1.2015 31.12.2015

Diskonteringsrente 4,10 % 3,00 % 2,50 %

Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,25 % 2,50 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0,60 % 0,10 % 0,00 %

Årlig økning i G 3,50 % 3,00 % 2,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 3,80 % 3,30 %

Aktuarielle forutsetninger

Frivillig avgang medlemmer over/under 40 år 0-8 % 0-8 % 0-8 %

Uttakstilbøyelighet AFP/Førtidspensjonsavtale 5,00 % 5,00 % 5,00 %

Bransjens tariffgrunnlag utarbeidet av 

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) K2013/KU K2013/KU K2013/KU
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Note 8 – Pantstillelser 

Det foreligger pantobligasjoner på kr 4,5 mill og kr 6,7 mill i fast eiendom, stilt som sikkerhet for 
trekkrettigheter på kassakreditt.  Pr. 31.12.2015 er det trukket kr 0 på konto. 
 
Bankinnskudd er stilt i pant med kr 294.630 for usikret tilleggspensjon for ansatte med lønn over 12G, se 
note 7. 
 
 

Bokført verdi av pantstilte eiendeler: 2015 2014

Fast eiendom 4.763.763 4.763.763

Bankinnskudd 294.630 291.485

Sum 5.058.393 5.055.248

Bokført verdi pantesikret gjeld 0 0

Bokført forpliktelse pantesikret tilleggspensjonsordning 647.015 561.499

 
 
 

Note 9 – Annen kortsiktig gjeld 

Inkludert i posten annen kortsiktig gjeld er kr 3.090.301 som gjelder ubrukte midler som en har mottatt en 
rett til, og som er balanseført fordi de knytter seg til fremtidig aktivitet. 
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