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Drømmen om to millioner påstignin-
ger nærmer seg, skrev jeg i årsberet-
ningen for 2017. Kombinasjonen av 
ekte team arbeid, 100-års jubileum, en 
vintersesong av de sjeldne og en varm 
sommer, gjorde at vi nådde målet ved 
nyttår. I jubileumsåret 2018 ble påstig-
ningstallet 2 023 000, en økning på  
ca. 10% fra året før. 

Team Fløyen
Vi lever av fornøyde gjester som helst skal 
komme tilbake, ofte. Derfor er motiverte og 
engasjerte medarbeidere en forutsetning for 
Fløibanens suksess. 

Rekruttering og opplæring er noen av de 
viktigste oppgavene vi jobber med i lav- 
sesong, og når høysesongen starter tre- 
dobler vi organisasjonen når sommer- 
vikarene inntar Fløyen. Dette gjør noe med 
organisasjonen. Vi får en ekstra inspirasjon, 
og alle strammer vi oss litt ekstra opp når 
nysgjerrige studenter kommer på vakt.  
Service, kvalitet og det å levere det lille 
ekstra skal gjennomsyre organisasjonen,  
enten en arbeider her hele året eller kun  
i høysesong. I 2018 definerte team Fløyen 
tre kundeløfter som skal være etterlatt 
inntrykk fra de som besøker oss. 

De tre kundeløftene er 
«Synlighet». Vi skal være synlig og ute i  
kundeområdene, våre gjester skal oppleve 
de ansatte som interessert og våre gjester 
skal føle seg ventet. «Smil du skal på  
scenen», er det andre. Fløibanen og Fløyen 
er Norges største betalte turistattraksjon 
målt i antall besøkende, da er humør og 
imøtekommenhet viktig, hvor Fløyen og 
Fløibanen er scenen. «Litt bedre», er  
nummer tre. Alle avdelinger må sette seg 
mål om hvordan de skal jobbe konstruktivt 
mot våre felles mål, og hvordan de med  
«litt bedre-mentalitet» skal oppnå disse.

Destinasjon Fløyen
Året startet med jubileumsfeiring i hele 
januar. Dagen før dagen inviterte vi til 
familiedag anno 1918. Svært mange hadde 
tatt oppfordringen med å kle seg ut. På selve 
bursdagen 15. januar, inviterte vi til feiring 
i Grieghallen for eiere og sentrale samar-
beidspartnere. I to hele måneder hadde vi 
jubileumsutstilling i kombinasjon med salg 
av jubileumsboken ved Fløien Folkerestau-
rant. Deretter har det gått slag i slag med 
både aktiviteter og prosjekter. 
Vi arbeider hele året med den kreative linjen 

av arrangement for å skape attraksjonskraft 
hos alle aldersgrupper, og bidra til å være 
gode sosiale arenaer. I fjor lanserte vi for 
første gang Fløibanen OPP, hvor vi stenger 
Fløibanen i to timer og entusiastiske løpere 
streber seg opp skinnegangen. Beste tid var 
8,07 min. 

Fløyen skal i tillegg være et lavterskeltilbud 
og tilgjengelig for alle. Våre aktiviteter skal 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Derfor 
tenner vi grillene ved Fløysletten så ofte vi 
kan, til glede for de som ønsker å bringe 
med seg maten selv. I tillegg er kanoene ved 
Skomakerdiket flittig i bruk – gratis! 
Vi er heldig og har mange gode samar-
beidspartnere, men virkelig verdt å nevne er 
Bergen Kommune avd. for bymiljø, Bergen 
og Hordaland Turlag og Bergen Kino. 

Fløistuen butikk og kafé er sammen med 
aktivitetsavdelingen vår, viktige bidragsytere 
til å skape interesse for å besøke folkefjellet. 
Mange ønsker et tilholdssted hvor de kan 
kjøpe med seg suvenirer, eller nyte en god 
kopp kaffe og et bakverk, og mange besø-
kende vil være aktive. Ca. 40 ulike aktiviteter 
gjennomførte vi i 2018. Fløyenyoga, Utekino, 
Sykkelutleie, Kano, Trolljegerløp, Kom deg 
ut dag, Reggae Verksted, Fløyenkids Camp, 
Adventsfeiring og Julekonsert.  Vi er godt 
fornøyd med antallet aktiviteter, og tilbake-
meldingen er at programmet er variert og 
for alle. Men noen ganger blir tomten vår  
for liten. Å videreutvikle Fløysletten og 
Skomakerdiket i henhold til bruksplan 
for Fløyen, er derfor viktig for videre vekst 
i aktivitetsavdelingen og dermed også 
besøkstallet. 

Vi selger opplevelser 
Vi forvalter en unik destinasjon i Bergen by, 
derfor legger vi listen høyt for å skape mer-
verdi både for våre besøkende og våre eiere!

Vi tar mål av oss å skape de beste natur-  
og kulturopplevelsene for de som bor her 
i byen og de som kommer tilreisende. 
Opplevelser og gode minner har aldri vært 
viktigere, men endrede reisemønster fra 
store kulturer som Asia og Brasil, hvor den 
digitale verden allerede er vel utviklet, gjør 
at vi må tenke smart i vår videre utvikling 
av både opplevelser, distribusjon og neste 
generasjon Fløibanen. I 2018 lanserte vi  
Fløibanen APP som i all hovedsak vil 
betjene det lokale markedet. Et større 
prosjekt med å konvertere flere bestillinger 
til online startet også i 2018. Dette rettes 
mot turoperatører fra hele verden. Vi ønsker 

at de bestiller og betaler før de kommer til 
Bergen.   
Fløibanen tjener penger først når turistene 
kommer i mai måned.  Å fortsette den 
digitale reisen og effektivisere drifts- 
modellene, er et strategisk arbeid for både 
administrasjon og styret. Ambisjonen er å 
effektivisere driften innenfor alle enheter i 
god kombinasjon med besøksvekst. Vi har 
en klar ambisjon om å drive lønnsomt i alle 
årets tolv måneder.  

Kultur og miljø
Med Fløyen som startpunkt eller endesta-
sjon, skal vi være det naturlige førstevalg 
for mosjonister. Våre aktiviteter skal være 
attraktive for alle byens borgere, og vi skal 
fortsette å fokusere på aktiviteter som frem-
mer folkehelse og ernæring. I tiden fremover 
skal vi sammen med Bergen Kommune 
fortsette å skilte, skape gode frilekområder 
og ikke minst gode sosiale arenaer. Vi har en 
klar og tydelig strategi på hvem vi samar-
beider med. Vi synes det er viktig og gøy å 
støtte attføringsbedrifter, som virkelig gir 
hverdagen mening gjennom godt arbeid for 
sine ansatte.  Å ha en jobb å gå til, å være en 
del av et miljø, bli sett hver dag og å bidra 
til fellesskapet, det er noe vi setter høyt i 
Fløibanen.  

Arbeidet med å ISO sertifisere (ISO 14001, 
Internasjonal Miljøstyringsstandard) Fløi-
banen startet sommeren 2018. Samlet har 
organisasjonen allerede gjort endringer i 
driften, og satt seg tydelige mål om hvordan 
ivareta både det indre og ytre miljø. Vi skal 
bidra til at Bergen blir en grønnere by, og ta 
et tydelig ansvar for fotavtrykk vi og alle våre 
besøkende legger igjen på Fløyen. Bære-
kraft skal gjennomsyre kulturen i Fløibanen. 

Det eneste som er sikkert for årene som 
kommer er at «Det er alltid en grunn til å  
reise på Fløyen». Vi har brettet opp ermene 
og motiveres av endring og utfordringer, 
som igjen utvikler organisa- 
sjonen og destinasjonen på  
en offensiv og fremtidsrettet  
måte. Et samlet Team Fløyen  
gleder seg til å bli med på  
fortsettelsen sammen med  
et flott styre, våre eiere,  
gode samarbeidspartnere  
og kollegaer!

En hilsen fra Anita

En hilsen fra Anita 
Styrets beretning 2018
Disponering av årets overskudd
Resultatregnskap 
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Styrets beretning

Virksomheten
Konsernet består av selskapene Fløibanen 
AS og Fløirestauranten AS.
I 2018 feiret Fløibanen 100 år og markerte 
Fløibanen som en av Norges største turist-
attraksjoner både sommer og vinter. Med 
2 millioner påstigninger i 2018 forteller his-
torien oss at Fløibanen åpnet i et samfunn 
som var totalt annerledes enn i dag. Bergen 
by fikk elektrisitet først i 1898, og allerede i 
1912 startet bygging av Fløibanen. Entusi-
astiske ildsjeler satte i gang, dette skulle de 
klare. Banen skulle bli det man hadde hatt 
ambisjoner om, et transportmiddel for å 
bringe mennesker fra alle verdensdeler ut 
i naturen.  I dag kaller en det «folkehelse». 
Det eventyret som startet i 1918 med ideen 
om å være et kommunikasjonsmiddel for 
beboerne i fjellsiden, og et transportmiddel 
for turgåere, har utviklet seg til en av Norge 
mest populære destinasjoner fylt med akti-
vitet for både lokalbefolkning og tilreisende. 
Strategien om å utvikle destinasjon Fløyen 
er sterkere enn noen gang.  Virksomheten 
består utover Fløibanen av Fløistuen butikk 
og kafé, Fløyen Aktiv som skaper aktivitet og 
tiltrekningskraft, samt eierskap av Fløire-
stauranten AS og alt tilstøtende tomteom-
råde. Fløirestauranten AS driver utleie av 
restaurantbygningen til restaurarant- og 
kafédrift. 

Resultatet til den totale virksomheten er i 
2018 preget av gode besøkstall. 
Som turistattraksjon erfarer vi at Bergen og 
Fjord Norge er en av Norges mest voksende 
turistregioner.  

Strategi og vekst
Styrets overordnede strategi for de neste 5– 
7 årene er å tilrettelegge og gjennomføre en 
heldigitalisert drift av vogner og billetthånd-
tering, inkludert fornyelse av vognmateriell 
og teknisk utstyr, som vil gjøre det mulig å 
øke kapasiteten betraktelig. Denne bygge-
prosessen legger til grunn en tung 5-årig 
investeringsplan for nye vogner, ombygging 
av stasjoner og øvrig materiell.  

I tillegg ser en på mulighetene for å utvide 
tilbudet i de kommersielle enhetene Fløi- 
stuen butikk og kafé. Lønnsomhet hele året 
er et strategisk mål. Derfor engasjerer styret 
seg aktivt i utbygging av området rundt 
Skomakerdiket, hvor Bergen Kommune 
godkjente utbygging av en varmestue i 2018. 

Området har generelt et stort potensial, og 
Fløibanen vil i tillegg til varmestuen tilrette-
legge med et snøproduksjonsanlegg  
i samarbeid med TIF Viking.  I nært samar-
beid med Bergen Kommune avd. for bymiljø 
har produktutvikling høy prioritet i det vide-
re arbeidet om å opprettholde og forsterke 
Fløyen sin posisjon som regionens ledende 
og mest besøkte attraksjon, hele året.

I 2018 ble det gjennomført ekstraordinær 
generalforsamling med prisstruktur på 
agenda. En enstemmig forsamling godkjen-
te innføring av kanal- og sesongpriser der 
Fløibanen fra 2019 vil differensiere prisene 
fra 1. mai til 1. september. Det ble i tillegg 
vedtatt å lansere årskort til en rimelig pris. 

Innovasjon og modernisering
Lønnsomhet og «Hele Fløyen hele året» er 
styres overordnede målsetning. 
I prosjektet Neste Generasjon Fløibanen har 
styret fokus på bærekraft, effektivisering og 
modernisering i alle prosesser. Moderne 
og brukervennlige digitale flater skal gjøre 
Fløibanen enda mer attraktiv for de som bor 
i regionen, og for tilreisende. Vi har fortsatt 
et potensial i å utnytte morgendagens 
teknologi i forbindelse med passasjerflyten 
og kundereisen, og gjøre besøket så enkelt 
som mulig for gjesten.

I de aller fleste driftsår har antall reisende 
med Fløibanen vært økende. De siste ti 
årene har i midlertidig veksten vært på 38%. 
Reiselivet er den globalt mest voksende 
næring, og Region Bergen benytter mulig-
heten. Reiselivsnæringen har utarbeidet 
en merkevareplattform for Bergen som et 
ledd i å øke Bergensregionens nasjonale og 
internasjonale tiltrekningskraft – hele året. 
Styret er derfor opptatt av innovasjon og at 
markedsarbeidet skjer via digitale flater, - 
morgendagens teknologi skal blant annet 
være med å skape lønnsomhet hele året og 
attraksjonskraft til en 100-åring.

Fløirestauranten
Som en del av strategien om å ta kontroll 
over destinasjon Fløyen investerte Fløiba-
nen i 2013 i restaurantbygget på Fløyen. 
Driften leies ut til Fløien Folkeresturant AS. 
Leieavtalen gjelder frem til 2023. Fløi-
en Folkerestaurant er et ærverdig, men 
gammelt bygg som krever sitt vedlikehold. 
Også i 2018 la Fløibanen ned store ressurser 

i vedlikehold av huset. Det ble installert 
ventilasjonsanlegg, lagt nytt tak på hele 
bygget og det ble satt i gang en omfattende 
oppgradering av uteområdet. 

Sikkerhet – Fløibanen sin høyeste  
prioritet 
Sikker drift har høyeste prioritet i selska-
pets virksomhet. Det arbeides kontinuerlig 
med å forbedre og implementere bered-
skapsplaner og prosedyrer knyttet til disse. 
Medarbeidere blir jevnlig testet og drillet i 
prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhet og 
beredskap. HMS rapporteres av alle ansatte 
i systemet Unified Analytics, og er naturlig 
nok et fast punkt på styrets agenda. Det 
er styrets oppfatning at det er meget god 
sikkerhetskultur i selskapet. 

Forretningside
Destinasjon Fløyen sin forretningside om å 
tilby et trygt og effektivt transportmiddel, og 
at det «alltid skal være en grunn til å reise på 
Fløyen» er godt forankret internt

Selskapets kontor er i lokalisert på Fløyen, 
og all virksomhet drives derfra.

Selskapet har som hovedprioritet å øke 
trafikken fra lokalmarkedet og det nasjonale 
markedet, men arbeider også med det inter-
nasjonale markedet. Spesielt via bransjeor-
ganisasjoner og andre samarbeidspartnere 
i reiselivsnæringen for å kunne ta maksimalt 
ut av markedsarbeidet, og dermed sikre 
nødvendig trafikkvolum. Selskapet har 
ansvar for drift av Fløibanen og tilhørende 
aktiviteter.

Styrets arbeid
Det ble i 2018 avholdt 6 styremøter i Fløi-
banen AS og 1 styremøte i Fløirestauranten 
AS. I tillegg til de saker som styret normalt 
følger opp, engasjerte styret seg betraktelig i 
prosjekter både ved Fløibanen AS og Fløire-
stauranten AS. Selskapets styreformann har 
deltatt i byggeplaner og møter med Bergen 
Kommune vedrørende varmestue ved Sko-
makerdiket, oppgradering av uteområdene 
og neste generasjon Fløibanen. 

Både styret og administrasjonen har et 
utstrakt og godt samarbeid med Bergen 
kommune hvor en møtes jevnlig. Avdeling  
for Bymiljø skal nevnes spesielt, der 
Fløibanen har en meget god dialog rundt 
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videreutvikling av byfjellene i henhold til 
bruksplan for Fløyenområdet, og avviklin-
gen av sommertrafikken på Vetrlidsallmen-
ningen. Fløibanen har også en konstruktiv 
dialog med Idrettsservice om utviklingen 
av Fløyen som vinterarena. I tillegg må det 
gode samarbeid med GC Rieber Fondene 
og Bergen Skog - og Træplantningsselskap 
nevnes spesielt, deres bidrag er uvurderlig 
for utvikling av Fløyenområdet. Fløyfjellet 
er et samarbeidsprosjekt mellom de nevnte 
etater og Fløibanen, for å sikre god utnyttel-
se og utvikling av uteområder på Fløyen til 
glede for barn og unge. 

Samfunnsansvar
Fløibanen har gjennom sitt verdigrunnlag 
og 100 års historie forpliktet seg til å ivareta 
samfunnet og miljøet rundt bedriften. Styret 
har fokus på gode og anstendige arbeids-
forhold, og de ansatte står bak bedriftens 
samfunnsansvarsstrategi gjennom verdiene 
våre; inkluderende, engasjert og gjestfri. 
Fløibanen har et ansvar for å bidra positivt i 
lokalmiljøet og støtter flere idrettslag og vel-
dedige organisasjoner gjennom hele året. 
Med sitt besøkstall krever det sterkt fokus 
på renhold og vedlikehold av miljøet rundt 
Fløibanen. Styret har tydelige krav til både 
seg selv og administrasjonen om å opprett-
holde ansvaret om å være et bærekraftig 
transportmiddel til mellomstasjoner og 
Fløyen, i kombinasjon med at kundereisen 
skal forenkles og gjøres smidig for brukerne 
ved fokus på digital utvikling. 

Ytre miljø 
Vi har som målsetting å redusere vår miljø-
belastning og vi tilrettelegger infrastruktur 
og systemer for at ansatte skal kunne opptre 
skånsomt overfor miljøet. Gjennom 2018 
har administrasjon og styret arbeidet for 
at Fløibanen sertifiseres etter ISO 14001 
standard (Internasjonal Miljøstyringsstan-
dard). I tillegg har Fløibanen valgt ut fem av 
FNs bærekraftsmål som det skal arbeides 
strategisk mot fremover. Vi stiller miljøkrav 
til våre leverandører i forbindelse med 
innkjøp, etterspør sertifiseringer og velger 
og foretrekker leverandører som seriøst 
arbeider med miljørettede tiltak.

Fløibanen bruker i dag minimalt med strøm 
ved motvektprinsippet banen er bygd 
etter, og som transportmiddel er Fløibanen 
fossilfri. Styret er opptatt av at fotavtrykket 
etter Fløibanens besøkende skal være så lite 
synlig som mulig, og arbeider kontinuerlig 
med å redusere miljøbelastningen for våre 
besøkende.

Arbeidsmiljø og organisasjon
Ved utgangen av 2018 hadde Fløibanen AS 
21 heltidsansatte fordelt på 11 kvinner og 10 
menn. Videre var 60 personer engasjert som 
sommervikarer og deltidsansatte i 2018. 
Dette for å bemanne ved sykdom og ferie, 
men i hovedsak for å dekke svingningene 
gjennom året ved lavsesong og høysesong 
som nå strekker seg helt fra mai til oktober. 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det 
totale sykefravær i 2018 var 2,9 %. Det er 
ikke registrert arbeidsulykker med person-

skade i 2018.

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Den flotte økningen av påstigninger som 
Fløibanen har hatt de siste årene krever en 
dynamisk organisasjon. Utviklingen i årene 
som kommer vil utfordre drift og organise-
ring betraktelig.  Rekruttering er en vesentlig 
del av ledernes ansvar for en bedrift med 
så store sesongsvingninger. Fløibanen skal 
ikke bare tiltrekke seg medarbeidere med 
utstrakt serviceinnstilling, men skal opprett-
holde både motivasjon og kompetanse hos 
de som arbeider på Fløibanen. 

Det er ingen ansatte i Fløirestauranten AS.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekref-
tes det at forutsetningen for fortsatt drift er 
lagt til grunn ved utarbeidelse av regnska-
pet, da det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet. Konsernet er 
i en sunn finansiell situasjon med solid øko-
nomi og et kundegrunnlag som er stabilt og 
helst i vekst. 

Finansiell risiko
Selskapet er pr i dag ikke utsatt for noen 
finansiell risiko, men kan likevel bli påvirket 
av eventuelle endringer i turiststrømmen til 
Norge som er utenfor selskapets kontroll.

Aksjonærforhold
Ved utløpet av året hadde Fløibanen AS  
467 aksjonærer. Bergen Kommune er 

selskapets største aksjonær med 63 930 
(47,4 %), mens GC Rieber AS er nest største 
aksjonær med 18 450 aksjer (13,6 %). På 
selskapet generalforsamling gir hver aksje  
1 stemme. Selskapets aksjer er ikke børs-
notert. 

Redegjørelse for årsregnskap
Samlede driftsinntekter for konsernet ble  
i 2018 kr 99 428 374,-.
Resultat før skatt utgjorde kr 38 349 643,-. 
Årsresultatet i 2018 ble kr 29 324 687,-.
 
Samlet kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter i konsernet var på kr 33 320 736,-, 
mens driftsresultatet for konsernet utgjorde 
kr 38 214 154,-. Differansen skyldes i hoved-
sak betalbar skatt og ordinære avskrivnin-
ger. De samlede investeringene i konsernet i 
2018 var kr 4 875 200,-.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet 
med noter et riktig uttrykk for Fløibanen AS i 
2018 og for konsernets stilling ved årsskiftet. 
Det er ikke inntrådt vesentlige hendinger 
etter regnskapets avslutning som har betyd-
ning for bedømmelsen av selskapets stilling.
En totalbalanse i Fløibanen AS på kr 137,6 
mill. og en egenkapital på kr 99,9 mill. gir en 
egenkapitalandel på 72,6 %.

En totalbalanse i konsernet på kr 129,7 mill. 
og en egenkapital på kr 94,2 mill. gir en 
egenkapitalandel på 72,6 %.

Konsernets likviditetsbeholdning var  
kr 60 516 475,- pr 31.12.18.

Konsernets likviditet er god.
Styret er tilfreds med det regnskapsmessige 
resultat for 2018, og takker alle medarbeidere 
og samarbeidspartnere for godt samarbeid 
og gode resultater. 
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DRIFTSRESULTAT 2009-2018

Guro Øvsthus  
Leder aktivitetsavdelingen (sluttet)

Anne Christine Olsen 
Leder for Fløistuen Butikk og Kafé

Anita Nybø 
Administrerende direktør

Inge B. Eriksen 
Teknisk sjef (sluttet)

Heidi Antun 
Administrasjonskoordinator

Ole Hugo Anderson 
Drifts- og serviceleder

Evy Amundsen Finne 
 Økonomi- og adm.ansvarlig

Fløibanen AS
ledergruppen og  
administrasjonen 2018

Bergen, 13.03.19
I styret for Fløibanen AS

Bjart Nygaard 
Styreleder 
 

Helene Ødven 
Styremedlem 

Dag Jarle Aksnes
Styremedlem

Hilde Indresøvde
Styremedlem 

Anne Marit Steen
Styremedlem

Anita Nybø
Adm. direktør

Disponering av årets overskudd 
Selskapets resultatmessige overskudd utgjør  kr 32 018 695,-

Styret foreslår følgende disponering og overføringer:
Utbytte pr. aksje kr. 100,- pr. aksje  kr 13 500 000,-
Overføring til annen egenkapital kr 18 518 695,-
Sum disponert kr 32 018 695,-



Resultatregnskap 2018
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Morselskap Konsern

2018 2017 Note 2018 2017

Driftsinntekter

75 784 118  64 375 867 Salgsinntekt 3 75 784 118  64 375 867 

22 011 306 20 640 427 Annen driftsinntekt 3 23 644 256  22 364 668 

97 795 424 85 016 294 Sum driftsinntekter 99 428 374 86 740 535

Driftskostnader

8 959 674  8 274 279 Varekostnad 8 959 674  8 274 279 

22 893 035  22 133 012 Lønnskostnad 4 22 893 035  22 133 012 

5 246 261  5 463 662 Avskrivning 7,8 6 588 826  6 762 275 

18 766 680  19 807 922 Annen driftskostnad 4 22 772 685  21 233 133 

55 865 650 55 678 875 Sum driftskostnader 61 214 220 58 402 699

41 929 774 29 337 419 Driftsresultat 38 214 154 28 337 836

Finansinntekter og finanskostnader

433 406 270 815 Annen finansinntekt 360 597  255 999 

225 067  234 604 Annen finanskostnad 225 108  288 519 

208 339 36 211 Netto finansposter 135 489 -32 520

42 138 113 29 373 630 Ordinært overskudd før skatt 38 349 643 28 305 316

Skattekostnad

10 119 418 7 314 403 Skattekostnad på ordinært resultat 11 9 024 956 6 824 358

32 018 695 22 059 227 Årets overskudd 29 324 687 21 480 958

Overføringer

13 500 000  10 125 000 Utbytte 12

18 518 695 11 934 227 Overført til annen egenkapital 12

32 018 695 22 059 227 Sum overføringer

Hilde Indresøvde (f. 1970)
Styremedlem
Hilde er utdannet cand.polit.  
fra Universitetet i Bergen med 
hovedfag i sosiologi. Hun har 
også coach utdanning fra BI.
Hun arbeider i dag i Bergen 
Teknologioverføring som
leder for inkubasjon og innova-
sjon. Hilde har tidligere jobbet 
med prosjektledelse,
næringsutvikling og omstilling i
Capgemini og Hordaland fylkes-
kommune. Hun har styreverv i 
flere selskaper innen entrepre-
nørskap og innovasjon.  

Dag Jarle Aksnes (f. 1958)
Styremedlem
Dag Jarle er utdannet ingeniør 
og har hatt lederjobber i  
Vesta-gruppen, Vestlandske  
Salslag, Avinor (som flyplassjef 
på Flesland) og regionsjef 
for OBOS i Bergen. Dag 
Jarle er i dag leder av NCE 
Tourism et prosjekt som skal 
produktutvikle reiselivet i Fjord 
Norge-regionen. Han har mange 
styreverv, blant annet styreleder 
i Bergen Sentrum AS og i Sunn-
hordaland Lufthavn AS.  
 
 
 

Helene Ødven (f. 1974)
Styremedlem
Helene har en Master i 
markedsføring og en Master i 
ledelse fra Handelshøyskolen 
BI. Helene har lang fartid fra 
ulike markedsstillinger blant 
annet som salgsdirektør i Norli 
Gruppen AS og Markedsdirektør 
i Bonnier Publication AS. Hun 
er i dag daglig leder i Bergen og 
Hordaland Turlag. 

Anne Marit Steen (f. 1961)
Styremedlem
Anne Marit er utdannet 
siviløkonom og har en master 
i økonomisk styring og ledelse. 
Hun er også sivilingeniør bygg. 
Hun arbeider i dag BKK som 
konserndirektør Økonomi.  
Tidligere har hun vært økonomi- 
direktør i GC Rieber og i DNB 
Livsforsikring. Anne Marit har 
hatt flere ulike styreverv, og har 
i dag styreverv i flere selskaper 
innen fornybar energi.

 

Bjart Nygaard (f. 1948)
Styreformann
Bjart er utdannet Siv. Arkitekt 
fra London, og  var adm. dir i GC 
Rieber Eiendom fra 1982 – 2014. 
Han har en rekke styreverv, 
bl.a. styreleder i Solheimsviken 
Næringspark AS , AdO Arena, 
Florvaag Bruk Holding, og 
Bergen Arkitekthøyskole. 
Nygaard arbeider i tillegg med 
flere konsulentoppdrag blant 
annet utvikling og bygging av 
seniorboliger. 

Styret i Fløibanen AS
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Balanse pr. 31. desember
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Balanse pr. 31. desember
Morselskap Konsern

2018 2017 Note 2018 2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

5 601 679 5 440 697 Utsatt skattefordel 11 692 965 67 447

2 776 752 3 631 369 Immaterielle eiendeler 8 2 776 752 3 631 369

8 378 431 9 072 066 Sum immaterielle eiendeler 3 469 717 3 698 816

Varige driftsmidler

30 631 008 31 706 201 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 56 550 215 57 490 506

3 946 366 4 645 851 Maskiner og anlegg 7 4 018 606 4 749 051

1 683 255 1 624 839 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 7 1 693 297 1 640 907

36 260 629 37 976 891 Sum varige driftsmidler 62 262 118 63 880 464

Finansielle anleggsmidler

25 005 830 22 896 946 Investeringer i datterselskap 9 0 0

11 000 11 000 Investering i aksjer og andeler 10 11 000 11 000

0 50 000 Andre fordringer 0 50 002

25 016 830 22 957 946 Sum finansielle anleggsmidler 11 000 61 002

69 655 890 70 006 903 Sum anleggsmidler 65 742 835 67 640 282

Omløpsmidler

364 900 381 389 Varelager 364 900 381 389

Fordringer

268 334 60 464 Kundefordringer 447 625 60 464

7 159 672 2 949 582 Andre fordringer 6 2 623 973 1 622 928

7 428 006 3 010 046 Sum fordringer 3 071 598 1 683 392

60 149 469 41 056 941 Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 60 516 475 42 284 900

67 942 375 44 448 376 Sum omløpsmidler 63 952 973 44 349 681

137 598 265 114 455 279 Sum eiendeler 129 695 808 111 989 963

31. desember 2018
Bergen 13.03.19

Bjart Nygaard 
Styreleder 
 

Helene Ødven 
Styremedlem 

Hilde Indresøvde
Styremedlem

Dag Jarle Aksnes
Styremedlem 

Anne Marit Steen
Styremedlem

Anita Nybø
Adm. direktør
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Morselskap Konsern

2018 2017 Note 2018 2017

Egenkapital

Innskutt egenkapital

1 350 000 1 350 000 Aksjekapital 12,13 1 350 000  1 350 000 

1 350 000 1 350 000 Sum innskutt egenkapital 1 350 000  1 350 000 

Opptjent egenkapital

98 581 256 80 062 561 Annen egenkapital 12 92 916 661 77 091 974

99 931 256 81 412 561 Sum egenkapital 94 266 661 78 441 974

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

6 326 123 6 929 751 Pensjonsforpliktelse 5 6 326 123 6 929 751

6 326 123 6 929 751 Sum avsetning for forpliktelser 6 326 123 6 929 751

Annen langsiktig gjeld

60 942 149 903 Øvrig langsiktig gjeld 6 60 942 149 903 

60 942 149 903 Sum langsiktig gjeld 60 942 149 903

Kortsiktig gjeld

935 792 3 569 322 Leverandørgjeld 1 293 307  4 058 620 

3 177 464 3 044 408 Skyldige offentlige avgifter 3 177 464  3 044 408 

9 650 474 7 680 604 Betalbar skatt 11 9 650 474 7 696 574

13 500 000 10 125 000 Utbytte 12 13 500 000 10 125 000

4 016 214 1 543 730 Annen kortsiktig gjeld 6 1 420 837  1 543 732 

31 279 944 25 963 064 Sum kortsiktig gjeld 29 042 082 26 468 334

37 667 009 33 042 718 Sum gjeld 35 429 147 33 547 988

137 598 265 114 455 279 Sum egenkapital og gjeld 129 695 808 111 989 962
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Kontantstrømoppstilling

Morselskap    Konsern

2018 2017 2018 2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

42 138 113 29 373 630 Resultat før skattekostnad 38 349 643 28 305 316

-7 680 604 -5 500 242 Periodens betalte skatt -7 696 574 -5 500 242

5 246 261 5 463 662 Ordinære avskrivinger 6 588 826 6 762 275

-2 824 911 1 448 121 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -3 135 985 1 776 874

-4 137 652 -795 115 Endring i andre tidsavgrensningsposter -785 174 643 552

32 741 207 29 990 056 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 33 320 736 31 987 775

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-3 434 718 -4 132 102 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4 875 200 -4 150 178

-3 434 718 -4 132 102 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 875 200 -4 150 178

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-88 961 -3 225 253 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -88 961 -4 176 941

-10 125 000 -7 695 000 Utbetalinger av utbytte -10 125 000 -7 695 000

-10 213 961 -10 920 253 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -10 213 961 -11 871 941

19 092 528 14 937 701 Netto endring i likvider i året 18 231 575 15 965 656

41 056 941 26 119 242 Kontanter og bankinnskudd per 01.01 42 284 900 26 319 244

60 149 469 41 056 943 Kontanter og bankinnskudd per 31.12 60 516 475 42 284 900

Noter til regnskapet for 2018
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn-
skapslovens bestemmelser og god regnskaps-
skikk.

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes 
etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investe-
ringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene 
med mindre nedskrivning har vært nødvendig. 
Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi
når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas 
å være forbigående og det må anses nødvendig 
etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er 
reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke 
lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført 
samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat 
etter kjøpet, representerer den overskytende del 
tilbakebetaling av investert kapital, og utdelinge-
ne er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Konsolidering
Konsernregnskapet omfatter morselskapet 
Fløibanen AS, datterselskapet Fløirestauranten AS 
som Fløibanen AS har bestemmende innflytelse 
over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt 
når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i
selskapet, og konsernet er i stand til å utøve fak-
tisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser 
inngår i konsernets egenkapital. Konsernregnska-
pet er utarbeidet som om konsernet var en øko-
nomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende 
mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede 
prinsipper, ved at datterselskapet følger de sam-
me regnskapsprinsipper som morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring 
av virksomhetssammenslutninger. Selskaper 
som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes 
i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll 
oppnås og inntil kontroll opphører.

Når konsernets tapsandel overstiger investerin-
gen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets 
balanseførte verdi til null og ytterligere tap 
regnskapsføres ikke med mindre konsernet har 
en forpliktelse til å dekke dette tapet.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings-
tidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter 
seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres 
deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balan-
sedagen, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster 

er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelse-
skost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefø-
res til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives planmes-
sig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning 
til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å 
dekke antatt tap. 

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelse-
skost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirke-
de ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert 
til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for 
påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende under driftskostnader, mens påkostnin-
ger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 
Større periodiske vedlikehold aktiveres når det 
påløper og avskrives frem til neste vedlikehold. 
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er 
lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det 
høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i 
bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrøm-
mene som eiendelen vil generere.

Pensjoner
Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning 
hvor pensjonskostnader og pensjonsforpliktel-
ser beregnes etter lineær opptjening basert på 
forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en 
rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, 
fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser 
fra folketrygden, fremtidig avkastning på
pensjonsmidler samt aktuarmessige forut-
setninger om dødelighet og frivillig avgang. 
Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og 
fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. 
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 
pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende 
opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pen-
sjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik 
i beregningsforutsetningene (estimatendringer) 
fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnel-
se overstiger 10 % av det største av brutto

pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Selskapet har i tillegg en innskuddsbasert pen-
sjonsordning hvor pensjonspremien anses som 
pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter 
både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% 
på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-
messige verdier, samt ligningsmessig underskudd 
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reversere i 
samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
den indirekte metode. Kontanter og kontant- 
ekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd 
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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Note 3 – Salgsinntekter / annen driftsinntekt

Selskapet og konsernets salgsinntekt er knyttet transport. Annen driftsinntekt er knyttet til butikk, kafé og salg av aktiviteter. 
Alle inntekter er innenlands omsetning.

  

Note 2 -  Bankinnskudd

           Morselskap                 Konsern

2018    2018

621 391  Bundne skattetrekksmidler utgjør  621 391

Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12.2018.

Morselskap og konsern
Andre ytelser inkluderer blant annet styrehonorar, LO/NHO ordningen, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, AFPpensjoner
og stillingsannonser.

Morselskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjons-
ordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
 
Morselskap og konsern
Ytelser til ledende personer   Lønn   Annen godtgjørelse    
Daglig leder     1 065 826   40 400    
           
Selskapet har utbetalt styrehonorar på 460 000 NOK i 2018.

 
Morselskap         Konsern  

 2018   Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2018  

 123 028   Lovpålagt revisjon 152 569  

 95 093   Andre tjenester 105 343 

Merverdi er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Morselskap  Konsern

2018 2017 Lønnskostnader 2018  2017

18 552 263 17 626 621 Lønninger 18 552 263 17 626 621

2 843 965 2 738 536 Arbeidsgiveravgift 2 843 965 2 738 536

569 363 695 265 Pensjonskostnader 569 363 695 265

927 444 1 072 590 Andre ytelser 927 444 1 072 590

22 893 035 22 133 012 Sum 22 893 035 22 133 012

     

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret er 33,4 i morselskapet og i konsernet.

Note 5 - Pensjoner

Morselskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter i alt 92 personer. Av de nåværende ansatte er det kun 3
personer som omfattes av denne ordningen. Resterende ansatte er overført til innskuddsbasert pensjonsordning.
Ordningen 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 dekket gjennom et
forsikringsselskap.

Denne ordningen er lukket (fra 2013), og alle nyansatte blir innmeldt i en innskuddsbasert pensjonsordning. Det er
kostnadsført kr 797 967 knyttet til denne ordningen i 2018.

De ansatte er også omfattet av avtalefestet pensjon (AFP) gjennom LO/NHO-ordningen. Som et resultat av overgangen
fra ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon for alle utenom 3 ansatte, øker kostnaden til AFP gjennom LO/NHO
ordningen. AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som
fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i
ordningen, og det er derfor ikke gjort noen avsetning for denne i regnskapet for 2018.

  2018  2017
       
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  228 377  172 294
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  682 309  707 005
Avkastning på pensjonsmidler  -1 130 436  -928 764
Administrasjonskostnad/rentegaranti  32 424  65 443
Arbeidsgiveravgift  -26 413  2 253
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) v/avk.  -335 880  -328 592
Netto pensjonskostnad  -549 619  -310 361

Opptjente pensjonsforpliktelser  29 503 839  28 441 253
Beregnede pensjonsforpliktelser  29 503 839  28 441 253
Pensjonsmidler (til markedsverdi)  27 208 017  27 804 244
Arbeidsgiveravgift  323 711  89 818
Ikke resultatført virkning av estimatavvik  3 706 590  6 202 924
Netto pensjonsforpliktelse  6 326 123  6 929 751
       
Økonomiske forutsetninger: 
       
Diskonteringsrente  2,60%  2,40%
Forventet lønnsregulering  2,75%  2,50%
Forventet avkastning på fondsmidler  4,30%  4,10%
Pensjonsregulering  1,73%  1,48%
G-regulering  2,50%  2,25%
       
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder
demografiske faktorer.
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Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap
 
Morselskap

Fordringer 2018 2017 
Andre fordringer  5 024 287  1 530 487

Gjeld     

Konsernbidrag til Fløirestauranten AS  2 738 810  0

Note 7 - Varige driftsmidler
 
Morselskap

Anskaffelseskost 01.01.2018  58 841 356  21 240 390  3 962 417  84 044 163
Tilgang kjøpte driftsmidler  1 876 738  603 751  807 529  3 288 018
Anskaffelseskost 31.12.2018  60 718 094  21 844 141  4 769 946  87 332 181

Akk.avskrivning 31.12.2018  -30 087 086  -17 897 775  -3 086 691  -51 071 552
Balanseført pr. 31.12.2018  30 631 008  3 946 366  1 683 255  36 260 629

Årets avskrivninger  2 885 330  534 821  824 793  4 244 944
Årets kostnadsføring 4- års revisjon  0  546 034  0  546 034

Økonomisk levetid  5-30 år  3-25 år  3-5 år
Avskrivningsplan  Lineær  Lineær  Lineær  
         
*Inkluderer tomter bokført til kr 8 324 900, samt en tomt i et sameie bokført til kr 460 987. Tomtene avskrives ikke, da de ikke blir utsatt 
for ordinær verdiforringelse som følge av slit og elde.

*Tomter, 
bygninger og 

annen fast eiendom

Maskiner 
og anlegg

Driftsløsøre, 
inventar,

 verktøy mm.

Sum
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Note 6 - Fordringer og gjeld

        Morselskap                          Konsern

2017 2016 Andre fordringer 2017 2016

0 276 000 Forskuddsbetalt leie til 0 276 000

Langsiktig gjeld

0 0 Pantelån* 0 4 326 844

Pantsatte eiendeler

0 0 Fast eiendom 0 3 356 348

Konsern
*Pantelån er nedbetalt i 2017

Note 9 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Morselskap
    Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi
Selskap Ervervet Kontor andel andel 2018 pr. 31.12 pr. 31.12
Fløirestauranten AS 30-04-2013 Bergen 100 % 100 % -2 050 100  2 599 615  25 005 830
               
               
Fløirestauranten AS eier et bygg med betydelige merverdier.

Note 8 - Immaterielle eiendeler
 
Morselskap og konsern 
 Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost pr 01.01.18  9 091 369
Tilgang kjøpte eiendeler  146 700
Anskaffelseskost 31.12.18 9  238 069

Akk.avskrivninger 31.12.18  -6 461 317
Balanseført verdi pr.31.12.18  2 776 752

Årets avskrivninger  1 001 317

 5-10 år
Avskrivningsplan  Lineær
   
Immaterielle eiendeler er knyttet til utkjøp i forbindelse med avviking av avtalen med Bergen kommune knyttet til drift 
av banen. Resterende avskrivningstid på denne er 3,5 år. I tillegg er det aktivert utvikling av app.

 

Konsern

Anskaffelseskost 01.01.  93 021 953  21 395 190  3 980 493  118 397 636
Tilgang kjøpte driftsmidler  3 317 220  603 751  807 529  4 728 500
Anskaffelseskost 31.12.  96 339 173  21 998 941  4 788 022  123 126 136

Akk.avskrivning 31.12.  -39 788 958  -17 980 335  -3 094 725  -60 864 018
Balanseført pr. 31.12.  56 550 215  4 018 606  1 693 297  62 262 118

Årets avskrivninger  4 190 909  565 781  830 818  5 587 508
Årets kostnadsføring 4- års revisjon  0  546 034  0  546 034
         
Økonomisk levetid 5-40 år  3-25 år   3-5 år  
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  
         
*Inkluderer tomter bokført til kr 8 479 900, samt en tomt i et sameie bokført til kr 460 987. Tomtene avskrives ikke,  
da de ikke blir utsatt for ordinær verdiforringelse som følge av slit og elde.

*Tomter, 
bygninger og 

annen fast eiendom

Maskiner 
og anlegg

Driftsløsøre, 
inventar,

 verktøy mm.

Sum
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Note 10 - Aksjer i andre selskaper
Morselskap og konsern Bokført verdi
Selskap    
Fjord Norge AS 10 000 
Cruise Norway AS 1 000 
Sum 11 000

Selskapet har 2 aksjer i Fjord Norge AS og 1 aksje i Cruise Norway AS. Aksjene er oppført til kostpris i regnskapet.



Note 11 - Skatt

                                   Morselskap                                                                                                                                                             Konsern

2018 2017 Årets skattekostnad fordeler  
seg på: 2018 2017

10 280 400 7 680 604 Betalbar skatt 10 280 400 7 696 574

254 622  236 552 Årets skatteeffekt av endr. skattesats 246 135 228 719

-415 604 -602 753 Endring utsatt skatt -1 501 579 -1 100 935

10 119 418 7 314 403 Årets totale skattekostnad 9 024 956 6 824 358

2018 2017 Beregning av årets skattegrunnlag 2018 2017

42 138 113 29 373 629 Ordinært resultat før skattekostnad 38 349 643 28 305 316

752 303 117 420 Permanente forskjeller 752 344 117 292

1 806 974 2 511 468 Endring i midlertidige forskjeller 2 856 593 3 646 452

44 697 390 32 002 517 Alminnelig inntekt 41 958 580 32 069 060

-2 738 810 0 Ytet konsernbidrag 0 0

41 958 580 32 002 517 Årets skattegrunnlag 41 958 580 32 069 060

9 650 473 7 680 604 Betalbar skatt (23%) av årets skattegrunnlag 9 650 473 7 696 574

2018 2017 Oversikt over midlertidige  
forskjeller 2018 2017

-19 108 417 -16 696 194 Driftsmidler inkl goodwill 3 203 919 6 665 761

-27 637 -29 258 Utestående fordringer -27 637 -29 258

-6 326 123 -6 929 751 Netto pensjonsforpliktelse som er ført i 
balansen -6 326 123 -6 929 751

-25 462 177 -23 655 203 Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -3 149 841 -293 248

-5 601 679         -5 440 697 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt  
(22% for i år, 23% for i fjor) -692 965 -67 447

Note 12 - Egenkapital

 Morselskap
   Aksjekapital Annen Sum
     egenkapital  
Egenkapital 01.01.18  1 350 000  80 062 561  81 412 561
Årsresultat  0  32 018 695  32 018 695
Avsatt utbytte  0  -13 500 000  -13 500 000
Egenkapital 31.12.18  1 350 000  98 581 256  99 931 256       

Konsern
Konsernets egenkapital er endret som følger:
  Aksjekapital Annen Sum     
Egenkapital  
Egenkapital 01.01.2018  1 350 000  77 091 974  78 441 974
Årsresultat  0  29 324 687  29 324 687
Avsatt utbytte  0  -13 500 000  -13 500 000
Egenkapital 31.12.2018  1 350 000  92 916 661  94 266 661

Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

 Morselskap
 Aksjekapitalen består av:          
   Antall  Pålydende  Balanseført
Ordinære aksjer 135 000  10 kr  1 350 000
           
De største aksjonærene samt eiere med verv i selskapet pr. 31.12:
 
   Ordinære      Eier- Stemme-
   aksjer andel     andel
Bergen Kommune  63 930  47,36 %  47,36 %
GC Rieber AS  18 450  13,67 %  13,67 %
DNB Livsforsikring ASA  6 000  4,44 %  4,44 %
Haukås Konsulentene AS  5 794  4,29 %  4,29 %
Truls Jordan  4 309  3,19 %  3,19 %
Realforum AS  3 447  2,55 %  2,55 %
Jan Albert Sagevik  2 099  1,55 %  1,55 %
Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth født
Knudsens fond til Bergen bys vel  1 800  1,33 %  1,33 %
AS Javipa  784  0,58 %  0,58 %
Viben AS  783  0,58 %  0,58 %
Celsius AS  783  0,58 %  0,58 %
GEP AS, Bjart Nygaard, Styrets leder  125  0,09 %  0,09 %
Anita Nybø, Adm.dir  10  0,01 %  0,01 %
Sum  108 314  80,22 %  80,22 %
Øvrige (eierandel < 5%)  26 686  19,78 %  19,78 %
Totalt antall aksjer  135 000  100 %  100 %
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Fløibanen AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Fløibanen AS som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av deres resultater og
kontantstrømmer 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.
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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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
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 feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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 selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► vurderer 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; 

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
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og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Bergen, 13. mars 2019
ERNST & YOUNG AS

Eirik Moe
statsautorisert revisor
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