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En hilsen fra Anita
HELE FLØYEN HELE ÅRET 

– VIKTIGERE ENN NOEN GANG!
Fløibanen AS har hatt en fin vekst gjennom 
2019. Reiselivet har blomstret, vi har hatt gode 
værforhold både sommer og vinter, og vår 
produktutvikling har skapt en interesse for 
Fløyen som gir resultater. 

Videre vekst vil komme, men vi må arbeide 
mer målrettet for at veksten kommer i de 
månedene vi har kalt lavsesong, heretter 
nevnt som «new season» (oktober-april). Møte 
mellom mennesker og kulturer vil fortsette selv 
med et økt og nødvendig klimafokus. Derfor 
er det viktig at vi som stor aktør i reiselivet 
arbeider for å påvirke når gjestene kommer til 
Bergen. Aktiv produktutvikling i «new season», 
med aktiviteter basert på natur og bærekraft 
for de som bor i byen og de som besøker oss, 

skaper en god by å bo i, og en god by å besøke.  
Med to millioner påstigninger, samt et 
høyt antall som går til og fra Fløyen, må 
vi tilrettelegge i stadig større grad for at 
gjestene kan redusere miljøbelastningen 
sin under besøket. Våre miljømål vil alltid 
stille krav til oss selv om å minimere vår 
negative påvirkning, noe som krever en 
bevisstgjøring internt og overfor våre 
gjester. Vi tar dette ansvaret på største alvor, 
og arbeider strategisk i forhold til fem av 
bærekraftsmålene. 

Menneskene bak våre resultater er utrolig 
viktige. Vi har et foroverlent styre og eiere i 
ryggen som er villige til å satse. Likevel er de 
ansatte vår viktigste ressurs, de som dedikert 
går på jobb hver dag med utgangspunkt om å 
gjøre en forskjell for de som besøker oss. Som 
en bedrift med store svingninger i besøkstallet, 

er servicemedarbeiderne, de som jobber 
helger og i sommersesongen, utrolig viktige 
for driften. Fløibanen må være relevant som 
arbeidsgiver, og ikke minst må de ansatte 
levere en høy standard i gjesteopplevelsene – 
hver dag. For at vi skal være relevante og skille 
oss ut, bruker vi derfor mye tid på å rekruttere 
de riktige servicemedarbeidere.

Vi har høye ambisjoner, og et inderlig ønske om 
å være førstevalget av bærekraftige natur- og 
kulturopplevelser for regionen, og den mest 
innovative attraksjonen i Norge. 

Det krever engasjerte og gjestfrie medarbeidere
 – et ekte team Fløyen!

Hilsen Anita

Klimaregnskap

STRØM

VANN

RESTAVFALL

PLAST

PAPP 
EMBALLASJE

PAPIR

2017

742 078 kwh

12 400 m3

26 758 kg

33 kg

3 812 kg

2018

746 689 kwh

16 650 m3

42 254 kg

91,2 kg

2 570 kg

185 kg

2019

688 075 kwh

17 000 m3

38 246 kg

580 kg

5 693 kg

242 kg

MILJØMÅL 2019

• 25% av gave og nytteartikler er fra skandinaviske 
produsenter

• 100% av leverandørene av mat i kafé er norske

• 80% av «non food» produkter som bestikk, 
kopper, is beger og servietter er nedbrytbart

• Vi hadde mål om 0,015 gram restavfall pr. 
påstigning

• Redusere papirforbruket med 20% (printpapir, 
brosjyrer etc.)

• Vi hadde mål om å redusere strømforbruket 
med 5%

• Sikre at alle ansatte kjenner Fløyens miljøpolicy, 
vesentlige miljøaspekt og hvordan de kan bidra 
hver dag i sitt arbeid

Antall påstigninger
1 998 544

Rekkevidde på 
Facebook
3 190 289

Antall solgte boller
49 000

Antall solgte is
116 000

Antall turer opp og ned
28 940
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Styrets beretning
BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET
Fløibanen AS kan stolt titulere seg som et 
av de mest miljøvennlige transportmidlene 
i reiselivet. Med sitt motvektprinsipp bruker 
banen minimalt med strøm opp og ned fra 
fjellet, og er dermed fossilfri. Miljø har vært 
hovedfokus for driften i mange år, men i 2019 
ble et stykke arbeid utført for å miljøsertifisere 
hele bedriften. Fløibanens miljøstyring er 
bygget opp i henhold til ISO 14001. 

ISO 14001-sertifisering setter standard for 
hvordan Fløibanen kan redusere sin belastning 
på miljøet. Samtidig legger den til rette for 
en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. 
Systemet er godt iverksatt i hver avdeling med 
tydelige tiltak og mål som gir effekt, både 
for bedriften og omverden. Et av de viktigste 
målene er å legge til rette slik at alle gjestene 
kan redusere sin miljøbelastning når de 
besøker Fløyen. 

Konsernet består av selskapene Fløibanen AS 
og Fløirestauranten AS.

Virksomheten består utover Fløibanen 
av Fløistuen butikk og kafé, Fløyen Aktiv 
som skaper aktivitet og tiltrekningskraft, 
samt eierskap av Fløirestauranten AS og 
alt tilstøtende tomteområde. I 2019 ble 
Granbakken Snøproduksjon AS opprettet i 
samarbeid med TIF Viking, her eier Fløibanen 
AS 49% av aksjene. Fløirestauranten AS driver 
utleie av restaurantbygningen til restaurarant- 
og kafédrift. 

Resultatet til den totale virksomheten er i 2019 
preget av gode besøkstall. 

STRATEGI OG VEKST
Styrets overordnede strategi de siste årene 
har vært å tilrettelegge og gjennomføre 
en heldigitalisert drift av vogner og 
billetthåndtering, inkludert fornyelse av 
vognmateriell og teknisk utstyr, som vil gjøre 
det mulig å øke kapasiteten betraktelig. 
Dagens vogner og maskineri er fra 2002, 
og er å regne som veteran i 2021. I 2019 har 
detaljprosjektering av vogner, maskineri og 
ombygging av stasjoner vært i fokus, og det 
er gitt rammetillatelse for neste generasjon 
Fløibane. I tillegg til å øke kapasiteten i 
vognene fra 85 til 120 passasjerer, vil alle 
stasjoner bygges om til dagens krav til 
universell utforming for både barnevogner og 
rullestoler. 

Produktutvikling er et daglig arbeid for styret 
og administrasjonen. Både for å ta av for 
naturlig vekst, men og for å påvirke ulike 
og nye brukergrupper til å benytte Fløyen 
i større grad. I henhold til bruksplanen for 
Fløyen (vedtatt i Bystyret 2002) arbeider styret 
sammen med administrasjonen om å utvikle 

spesielt to områder, dette er Fløysletten og 
området rundt Skomakerdiket. Ved Fløysletten 
har Fløibanen i 2019, sammen med GC Rieber 
Fondene, investert i oppgradering av området 
slik at det gir mulighet for flerbruk. Det ble 
bygget et flott amfi, og sletten ble drenert 
til en ny standard. Ved Skomakerdiket har 
byggearbeidet med Skomakerstuen pågått 
gjennom andre halvdel av 2019, og blir et 
kompletterende sted for aktiviteter hele året. 
Fløibanen plikter å forvalte bruken av disse 
områdene best mulig og støtte oppunder en 
bærekraftig utvikling. 

INFRASTRUKTUR OG INNOVASJON
Med en omfattende investeringsplan for de 
neste fem årene, er lønnsomhet og «Hele 
Fløyen hele året» viktigere enn noen gang. I 
prosjektet Neste Generasjon Fløibanen har 
styret fokus på bærekraft, effektivisering 
og modernisering i alle prosesser. Å øke 
andelen nettbaserte bestillinger er et viktig 
og strategisk mål, og med over 45000 
nedlastninger av Fløibanens app i 2019, 
er organisasjonen på god vei. En gruppe 
besøkende som reiser mye med Fløibanen, er 
utenlandske turoperatører. For denne gruppen 
besøkende er det i 2019 utviklet en egen modul 
på nettsiden slik at de kan kjøpe billetter før de 
ankommer Bergen. 

I de aller fleste driftsår har antall reisende 
med Fløibanen vært økende. 2019 ble et år 
med fin vekst i «new season» (lavsesong) på 
4,5%, mens sommersesongen mai – august 
gikk tilsvarende tilbake. For at Fløyen skal 
være et naturlig førstevalg er produktutvikling 
og modernisering av området et kontinuerlig 
arbeid for å opprettholde attraksjonskraft, 
spesielt for de som bor i nærområdene. Dette 
betyr nye konsepter som Skravlekoppkafé, økt 
fokus på bedriftsmarkedet og andre aktiviteter 
som gjør bedriften relevant. 

FLØIRESTAURANTEN
Som en del av strategien om å ta kontroll over 
destinasjon Fløyen investerte Fløibanen i 2013 
i restaurantbygget på Fløyen. Driften leies 
ut til Fløien Folkerestaurant AS. Leieavtalen 
gjelder frem til april 2023. Fløirestauranten 
er et ærverdig, men gammelt bygg som 
etter hvert krever sitt vedlikehold. De siste 
årene har Fløibanen tatt grep om mange 
tyngre oppgraderinger som nytt skifertak og 
ventilasjonsanlegg. I 2019 ble det gjort et godt 
arbeid med uteområdet, og et prosjekt for 
tidsriktig belysning startet opp. 

SIKKERHET – FLØIBANEN SIN HØYESTE 
PRIORITET 
Sikker drift har høyeste prioritet i selskapets 
virksomhet. Det arbeides kontinuerlig med 
å forbedre og iverksette rutiner blant alle 

ansatte. Den beste læringen gjøres ved 
kontinuerlig trening og øvelser.  Månedlig 
øver vi på driftsstans og simulerer sammen 
med blant annet Bergen Brannvesen ulike 
senario i hele driften. Alle medarbeidere blir 
jevnlig testet og drillet i prosedyrer. I 2019 
gjennomførte 80% av alle faste ansatte 
og vikarer det årlige førstehjelpskurset og 
kurs i bruk av hjertestarter. HMS-hendelser 
rapporteres av alle ansatte i systemet Unified 
Analytics, og evalueres på hvert styremøte. 
Det er styrets oppfatning at det er meget god 
sikkerhetskultur i selskapet. 

FORRETNINGSSTRATEGI
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 i hele 
organisasjonen. 

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 
internasjonale markedet gjennom VisitBergen 
og Fjord Norge. Fløibanen er også engasjert 
i to viktige ressursgrupper i VisitBergen; 
Eksportutvalget for Bærekraftig reisemål, 
hvor Bergen satser på å bli sertifisert i 2021, 
og i en gruppe som spesielt arbeider med nye 
produkter for «new season». Som en betydelig 
aktør i Bergen er det viktig at Fløibanen er 
representert i disse gruppene, ikke minst for 
utvikling av Fløibanen sin egen strategi.

STYRETS ARBEID
I 2019 ble det avholdt 6 styremøter i Fløibanen 
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 
Fløirestauranten AS.  Selskapets styreleder 
har aktivt deltatt i byggeplaner og 
prosjekteringsmøter av neste generasjon 
Fløibanen og Skomakerstuen. I tillegg har 
styret vært svært engasjert, og deltatt aktivt 
i forhandlinger om nye vogner og maskineri. 
Styreleder arbeider tett med daglig leder 
inn mot Bergen Kommune som største eier, 
samt med utvikling av destinasjon Fløyen i et 
område regulert av en bruksplan fra Bergen 
Kommune.  

Bergen kommune ses på som en av de 
viktigste partnerne for videre utvikling 
av destinasjon Fløyen, og både styret 
og administrasjonen møter ulike etater 
i kommunen jevnlig. Bymiljøetaten skal 
nevnes spesielt, der Fløibanen i 2019 har 
hatt et meget godt samarbeid rundt videre 
utvikling av Fløysletten og Skomakerdiket. 



6

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 2019 hadde Fløibanen AS 
22 heltidsansatte fordelt på 11 kvinner og 11 
menn. Videre var ca. 60 personer engasjert 
som servicemedarbeidere i 2019. 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 2019 var 2,89 %. Det er ikke 
registrert arbeidsulykker med personskade i 
2019.

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 organisering 
betraktelig.  Rekruttering er en vesentlig 
del av ledernes ansvar for en bedrift med 
så store sesongsvingninger. Fløibanen skal 
være en relevant arbeidsplass og tiltrekke seg 
medarbeidere med utstrakt serviceinnstilling, 
samtidig som vi skal opprettholde 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 bekreftes 
det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til 
grunn ved utarbeidelse av regnskapet. 

Den pågående Covid-19 Corona-krisen 
som rammer reiselivet og næringslivet for 
øvrig, rammer også driften av Fløibanen. 
Tilreisende fra hele verden er mer enn 50% 
av omsetningen, dette antallet vil falle 
dramatisk i 2020. Fløibanen har tatt grep med 
permitteringer, og vurderer alle prosjekter og 
kostnader. 

Konsernet er ved inngangen til krisen i en 
sunn finansiell situasjon med solid økonomi 
og et kundegrunnlag som har vært stabilt. Det 
vil i midlertidig ta lang tid å komme tilbake i 
normal drift etter en så omfattende krise i det 
internasjonale marked. I en slik situasjon vil 
lokalmarkedet bety enormt mye.

Styret mener at Fløibanen AS på tross av 
situasjonen vil klare å betjene sine forpliktelser 
det neste året.

FINANSIELL RISIKO
Covid-19 Corona-krisen som verden er rammet 
av, vil ramme det norske reiselivet betraktelig 
i 2020. Fløibanen som er avhengig av at skoler 
og barnehager, fritidgjester og reiselivet 
benytter banen er på ingen måte skånet fra 
denne krisen. I 2020 vil dette påvirke den 
finansielle situasjonen for Fløibanen AS.
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DRIFTSRESULTAT 2009-2019Samme avdeling skal tas frem i forbindelse 
med avvikling av sommertrafikken på 
Vetrlidsallmenningen, hvor tett dialog gjennom 
flere år har gitt resultater.  For videre utvikling 
av Fløyen som vinterarena er Etat for Idrett 
den beste samarbeidspartner. I tillegg må det 
gode samarbeidet 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 utnyttelse og 
utvikling av uteområder på Fløyen til glede for 
de som bor i byen og de som besøker Bergen. 

SAMFUNNSANSVAR
Fløibanen har gjennom sitt verdigrunnlag og 
over 100 års historie forpliktet seg til å ivareta 
samfunnet og miljøet rundt bedriften.  Å skape 
attraktive arenaer for alle samfunnsgrupper, 
enten de tar banen eller går til Fløyen, er et 
viktig arbeid for organisasjonen. Styret har 
fokus på gode og anstendige arbeidsforhold, 
og deltar aktivt på ulike arenaer sammen 
med de ansatte. Fløibanens ansatte står bak 
bedriftens samfunnsansvarsstrategi gjennom 
verdiene våre; inkluderende, engasjert og 
gjestfri. Fløibanen har et betydelig ansvar om 
å bidra positivt i lokalmiljøet og støtter flere 
idrettslag, men også organisasjoner som 
Robin Hood Huset og Barnas Røde Kors. I 
tillegg har Fløibanen gjennom flere år hatt et 
samarbeid med Brannsjansen for at de som 
trenger det mest skal komme tilbake i arbeid. 
Via vekst- og attføringsbedriften Signo Dokken 
AS har vi et spennende samarbeid for døve/
hørselshemmede brukere, som er utplassert 
en dag i uken hele sommerperioden. Dette er 
samarbeid som gir de nevnte organisasjonene 
en arena for utvikling, og beriker Fløibanen 
som organisasjon.  

Med sitt besøkstall kreves det konkrete 
planer for ivaretagelse av det ytre miljø rundt 
Fløibanen. Styret har tydelige krav til både seg 
selv og administrasjonen om å opprettholde 
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 
miljøbelastning, og vi tilrettelegger 
infrastruktur og systemer for at ansatte skal 
kunne opptre skånsomt overfor miljøet.  
Våre mål og planer som er definert etter 
ISO 14001 standard, gjør dette konkret for 
alle ansatte. I tillegg har Fløibanen valgt 
ut fem av FNs bærekraftsmål som en del 
av forretningsstrategien. Fløibanen som 
en betydelig aktør stiller miljøkrav til våre 
leverandører i forbindelse med blant innkjøp. I 
løpet av 2021 vil vi tilstrebe at alle leverandører 
til Fløibanen AS skal være miljøsertifisert. 
Fløibanen bruker i dag minimalt med strøm 
ved motvektprinsippet banen er bygd 
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Bergen, 19.03.20
I styret for Fløibanen AS

Bjart Nygaard 
Styreleder 
 

Dag Jarle Aksnes 
Styremedlem 

Anne Marit Steen
Styremedlem

Helene Ødven
Styremedlem 

Cristian Valdes Carter
Styremedlem

Anita Nybø
Adm. direktør

ANTALL PÅSTIGNINGER FORDELT PR. MÅNED I 2018 OG 2019AKSJONÆRFORHOLD
Ved utløpet av året hadde Fløibanen AS 476 
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 børsnotert. 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAP
Samlede driftsinntekter i morselskapet 
Fløibanen AS ble i 2019 kr. 110 863 597,-. 
Resultat før skatt utgjorde kr.  51 568 674.-. 
Årsresultatet i 2019 ble kr. 40 205 257.-.

Samlede driftsinntekter for konsernet ble i 
2019 kr. 112 600 781,-. 
Resultat før skatt utgjorde kr. 46 975 069,-. 
Årsresultatet i 2019 ble kr. 36 622 263 ,-.

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter i konsernet var på kr.  42 532 219,-, 
mens driftsresultatet for konsernet utgjorde 
kr. 46 538 329 ,-. Differansen skyldes i hovedsak 
betalbar skatt og ordinære avskrivninger. 
De samlede investeringene i konsernet i 2019 
var kr. 15 684 629,-.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med 
noter et riktig uttrykk for Fløibanen AS i 2019 
og for konsernets stilling ved årsskiftet. 

En totalbalanse i Fløibanen AS på kr. 165,5 mill. 
og en egenkapital på kr. 137,4 mill. gir en 
egenkapitalandel på 83 %. 

En totalbalanse i konsernet på kr. 153,9 mill. 
og en egenkapital på kr. 128,2 mill. gir en 
egenkapitalandel på 83,3 %.

Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 73,8
 pr 31.12.19. Konsernets likviditet er god.

Styret er tilfreds med det regnskapsmessige 
resultat for 2019, og takker alle medarbeidere 
og samarbeidspartnere for godt samarbeid og 
gode resultater. 

DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD 
Selskapets resultatmessige overskudd utgjør

Styret foreslår følgende disponering og overføringer:
Utbytte pr. aksje kr. 0,- pr.aksje 
Overføring til annen egenkapital
Sum disponert
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ANTALL PÅSTIGNINGER FORDELT PÅ LAV- OG HØYSESONG 2015 - 2019

Lavsesong (New season) okt. - april

2019

Høysesong mai - sept.

2018

27% 1 575 503

1 700 099

1 834 580

2 023 786

1 998 544

28% 72%

73%

26% 74%

28% 72%

30% 70%

2017

2018

2019

2015

2016

Kr. 40 205 257,-

kr.                    0,-
kr. 40 205 257,-
kr. 40 205 257,-

mill.
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CRISTIAN CARTER

Styremedlem
Cristian er utdannet 
jurist fra UiB og har 
videreutdanning i omstilling 
og innovasjonsledelse fra 
NHH Executive. Han har 
også gjennomført AFF 
Solstrandprogrammet 
yngre ledere. Cristian har 
erfaring fra både eiendom 
og olje og gass, og er i 
dag viseadministrerende 
direktør i CCB. Han har en 
rekke styreverv, blant annet 
i Naturgassparken Vest, CCB 
Kollsnes, CCB Subsea og 
Kirkenesbase.

DAG JARLE AKSNES

Styremedlem
Dag Jarle er utdannet 
ingeniør og har hatt 
lederjobber i Vesta-gruppen, 
Vestlandske Salslag, Avinor 
og regionsjef for OBOS i 
Bergen. Dag Jarle er daglig 
leder av Idrettens Olympiade 
AS som skal foreslå nye 
bærekraftige modeller for 
store idrettsarrangement - på 
idrettens egne premisser.
Han har mange styreverv, 
blant annet styreleder i 
Bergen Sentrum AS og 
i Sunnhordaland Lufthavn AS. 

ANNE MARIT STEEN

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 
økonomidirektør 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

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. Bjart 
arbeider i tillegg med flere 
konsulentoppdrag blant 
annet utvikling og bygging av 
seniorboliger. 

HELENE ØDVEN

Styremedlem
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. Helene 
har flere styreverv, også i 
Virke Reiseliv, Finsefondet og 
Forum for natur og friluftsliv. 

Styret i Fløibanen AS
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Resultatregnskap 2019
MORSELSKAP KONSERN

2019

87 767 334

23 096 263

110 863 597

9 874 842

21 916 624

5 163 015

22 867 932

59 822 413

51 041 184

698 572

171 082

527 490

51 568 674

11 363 417

40 205 275

0

40 205 257

40 205 257

2019

87 767 334

24 833 447

112 600 781

9 874 842

21 916 624

6 626 363

27 599 623

66 017 452

46 583 329

563 153

171 413

391 740

46 975 069

10 352 806

36 622 263

2018

75 784 118

22 011 306

97 795 424

8 959 674

22 893 035

5 246 261

18 766 680

55 865 650

41 929 774

433 406

225 067

208 339

42 138 113

10 119 418

32 018 695

13 500 000

18 518 695

32 018 695

2018

75 784 118

23 644 256

99 428 374

8 959 674

22 893 035

6 588 826

22 772 685

61 214 220

38 214 154

360 597

225 108

135 489

38 349 643

9 024 956

29 324 687

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad

Lønnskostnad

Avskrivning

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG 

FINANSKOSTNADER

Annen finansinntekt

Annen finanskostnad

Netto finansposter

Ordinært overskudd før skatt

SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

Årets overskudd

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Utbytte

Overføringer annen egenkapital

Sum disponert

Note

3

3

4

7,8

4

11

12

12
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP

Note

11

8

7

7

7

9

10

6

2

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap

Investering i aksjer og andeler

Andre fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER

Varelager

Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

KONSERN

2019

5 706 116

1 825 376

7 531 492

39 080 386

3 338 923

3 607 630

46 026 939

27 722 250

25 700

0

27 747 950

81 306 381

479 670

337 045

10 479 012

10 816 057

72 946 785

84 242 512

165 548 893

2018

5 601 679

2 776 752

8 378 431

30 631 008

3 946 366

1 683 255

36 260 629

25 005 830

11 000

0

25 016 830

69 655 890

364 900

268 334

7 159 672

7 428 006

60 149 469

67 942 375

137 598 265

2019

1 041 843

1 825 376

2 867 219

64 632 869

3 380 203

3 781 503

71 794 602

0

25 700

0

25 700

74 687 521

479 670

337 045

4 608 426

4 945 471

73 803 123

79 228 264

153 915 786

2018

692 965

2 776 752

3 469 717

56 550 215

4 018 606

1 693 297

62 262 118

0

11 000

0

11 000

65 742 835

364 900

447 625

2 623 973

3 071 598

60 516 475

63 952 973

129 695 808
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Balanse pr. 31. desember

MORSELSKAP

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

GJELD

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelse

Sum avsetning forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter

Betalbar skatt

Utbytte

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

KONSERN

Note

12,13

12

5

6

11

12

6

2019

1 350 000

1 350 000

138 786 513

140 136 513

4 635 568

4635 568

0

0

2 474 408

3 144 055

10 701 685

0

4 456 664

20 776 812

25 412 380

165 548 893

2018

1 350 000

1 350 000

98 581 256

99 931 256

6 326 123

6 326 123

60 942

60 942

935 792

3 177 464

9 650 474

13 500 000

4 016 214

31 279 944

37 667 009

137 598 265

2019

1 350 000

1 350 000

129 538 923

130 888 923

4 635 568

4 635 568

0

0

3 571 478

3 144 055

10 701 685

0

974 075

18  391 293

23 026 861

153 915 786

2018

1 350 000

1 350 000

92 916 661

94 266 661

6 326 123

6 326 123

60 942

60 942

1 293 307

3 177 464

9 650 474

13 500 000

1 420 837

29 042 082

35 429 147

129 695 808

Anita Nybø
Adm. direktør

Bjart Nygaard 
Styreleder 
 

Helene Ødven 
Styremedlem 

Cristian Valdes Carter
Styremedlem

Dag Jarle Aksnes
Styremedlem 

Anne Marit Steen
Styremedlem

31. desember 2019
Bergen, 19.mars 2020
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Kontantstrømoppstilling

MORSELSKAP

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Resultat før skattekostnad

Periodens betalte skatt

Ordinære avskrivninger

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld

Forskjeller i pensjonsforpliktelser

Endring i andres tidsavgrensningsposter

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

Konsernbidrag

Utbetalinger av utbytte

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i likvider i året

Kontanter og bankinnskudd per 01.01

Kontanter og bankinnskudd per 31.12

KONSERN

2019

50 935 308

-9 650 474

5 709 049

1 355 135

-1 690 555

-3 091 588

43 566 875

(14 455 107)

(14 700)

- 14 469 807

- 60 942

- 2 738 810

-13 500 000

-16 299 752

12 797 316

60 149 469

72 946 785

2018

42 138 113

-7 680 604

5 246 261

-2 824 911

-603 628

-3 534 024

32 741 207

-3 434 718

0

-3 434 718

-88 961

0

-10 125 000

-10 213 961

19 092 528

41 056 941

60 149 469

2019

46 341 703

-9 650 474

7 172 397

2 273 981

-1 690 555

-1 914 833

42 532 219

-15 684 629

-14 700

- 15 684 629

- 60 942

0

-13 500 000

-13 560 942

13 286 648

60 516 475

73 803 123

2018

38 349 643

-7 696 574

6 588 826

-3 135 985

-603 628

-181 546

33 320 736

-4 875 200

0

-4 875 200

-88 961

0

-10 125 000

-10 213 961

18 231 575

42 284 900

60 516 475
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Noter til regnskapet i 2019
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk. 

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede 
selskaper vurderes etter kostmetoden i 
selskapsregnskapet. Investeringen 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 utdelingene 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 faktisk kontroll over selskapet. 
Minoritetsinteresser inngår i konsernets 
egenkapital. Konsernregnskapet er utarbeidet 
som om konsernet var en økonomisk 
enhet. Transaksjoner og mellomværende 
mellom selskapene i konsernet er eliminert. 
Konsernregnskapet er utarbeidet etter 
ensartede prinsipper, ved at datterselskapet 
følger de samme regnskapsprinsipper som 
morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved 
regnskapsføring av virksomhets-
sammenslutninger. 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 
investeringen 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 
leveringstidspunktet. 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 balansedagen, samt poster som 
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster 
er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres 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 planmessig. 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. Anskaffelseskost vurderes etter 
FIFO- prinsippet. Egentilvirkede 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 påkostninger 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 kontantstrømmene 
som eiendelen vil generere.

Pensjoner
Selskapet har en ytelsesbasert 
pensjonsordning hvor pensjonskostnader 
og pensjonsforpliktelser 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 
forutsetninger 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 pensjonsmidlene 
som skyldes endringer i og avvik i 
beregningsforutsetningene (estimatendringer) 
fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid hvis avvikene 
ved årets begynnelse overstiger 10 % av 
det største av brutto pensjonsforpliktelser 
og pensjonsmidler. Virkningen av nye 
samordningsregler for de ansatte som er 
omfattet av ordningen, er i regnskapet 
behandlet som en planendring som er 
resultatført i 2019.

Selskapet har i tillegg en innskuddsbasert 
pensjonsordning 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 
skattemessige 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 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer.
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Note 2 - Bankinnskudd

Note 3 - Salgsinntekter
Selskapets og konsernets salgsinntekt er knyttet til transport. Annen driftsinntekt er knyttet til butikk, kafé og salg av aktiviteter. Alle inntekter er 
innenlands omsetning.

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

MORSELSKAP

MORSELSKAP

Bundne skattetrekksmidler utgjør

KONSERN

KONSERN

2019

627 503

2019 2018 2018

2019

627 503

2019

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret er 33,8 i morselskapet og konsernet.

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 pensjonsordninger tilfredsstiller 
kravene i denne lov.

MORSELSKAP OG KONSERN
Ytelser til ledende personer
   Lønn  Annen godtgjørelse
Daglig leder  1 214 102  51 756

Selskapet har utbetalt styrehonorar på 460 000 NOK i 2019.

              

MORSELSKAP

GODTGJØRELSE TIL REVISOR ER FORDELT PÅ FØLGENDE:

Lovpålagt revisjon

Andre tjenester

KONSERN

2019

81 000

64 052

2019

105 669

77 452

Beløpet dekkker skyldig skattetrekk pr. 31.12.2019.

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
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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 96 personer. Av de nåværende ansatte er det kun to 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.

Virkningen av nye samordningsregler for de ansatte som er omfattet av ordningen, er i regnskapet behandlet som en planendring som er 
resultatført i 2019.

Denne ordningen er lukket (fra 2013), og alle nyansatte blir innmeldt i en innskuddsbasert pensjonsordning. Det er kostnadsført kr 950 356 knyttet 
til denne ordningen i 2019.

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 to 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.

  

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

MORSELSKAP
Fordringer
Andre fordringer

Gjeld
Konsernbidrag til Fløirestauranten AS

       2019   2018
6 326 898               5 024 287

       2019   2018
3 482 590               2 738 810
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Note 7 - Varige driftsmidler

MORSELSKAP

KONSERN

Tomter, bygninger 
og annen eiendom

Tomter, bygninger 
og annen eiendom

Maskiner 
og anlegg

Maskiner 
og anlegg

Driftsløsøre,
inventar, verktøy 

m.m

Driftsløsøre,
inventar, verktøy 

m.m

Sum

Sum

* 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.

* 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.
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Note 9 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

MORSELSKAP      
      Eier- Stemme- Resultat  Egenkapital Bokført verdi
Selskap   Ervervet  Kontor andel andel  2019  pr. 31.12  pr. 31.12
Fløirestauranten AS 30-04-2013 Bergen 100% 100%  -2 713 299 2 602 736  27 722 250

Fløirestauranten AS eier et bygg med betydelige merverdier.

Note 10 - Aksjer i andre selskap

MORSELSKAP OG KONSERN
Selskap        Bokført verdi
Fjord Norge AS    10 000
Cruise Norway AS      1 000
Granbakken Snøproduksjon AS  14 700
Sum     25 700

Selskapet har 2 aksjer i Fjord Norge AS, 1 aksje i Cruise Norway AS og 14 700 i Granbakken Snøproduksjon AS. Aksjene er oppført til kostpris i 
regnskapet

Note 8 - Immaterielle eiendeler

MORSELSKAP OG KONSERN Immaterielle 
eiendeler

Av materielle eiendeler på kr 1 825 376 er kr 1 260 000 knyttet til utkjøp i forbindelse med avvikling av avtalen med Bergen kommune knyttet til 
drift av banen, resten av beløpet er knyttet til utvikling av app.
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Note 12 - Egenkapital

MORSELSKAP

Note 11 - skatt

Aksjekapital

Aksjekapital

KONSERN
Konsernets egenkapital er endret som følger:

Annen egenkapital

Annen egenkapital

Sum

Sum

MORSELSKAP KONSERN

2019 2018 Årets skattekosfnad fordeler seg på 20182019

2019 2018 Beregning av årets skattegrunnlag

Oversikt over midlertidige forskjeller

20182019

138 786 513

129 538 923

140 136 513

130 888 923
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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:

Note 14 – Hendelser etter balansedagen
Den pågående Covid-19 Corona-krisen som rammer reiselivet og næringslivet for øvrig, rammer også driften av Fløibanen. Tilreisende fra hele 
verden er mer enn 50% av omsetningen, dette antallet vil falle dramatisk i 2020. Fløibanen har tatt grep med permitteringer, og vurderer alle 
prosjekter og kostnader.  

Konsernet er ved inngangen til krisen i en sunn finansiell situasjon med solid økonomi og et kundegrunnlag som har vært stabilt. Det vil 
i midlertidig ta lang tid å komme tilbake i normal drift etter en så omfattende krise i det internasjonale markedet. I en slik situasjon vil 
lokalmarkedet bety svært mye. 

Styret i Fløibanen mener vi på tross av situasjonen vil klare å betjene sine forpliktelser det neste året.

Ordinære aksjer Eierandel Stemmeandel
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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 2019, 
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 2019, og av dets 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. 

Presisering 
Vi viser til note 14 i regnskapet, som beskriver forventede virkninger på selskapets drift av Covid-19. 
Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.  

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 
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for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

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. 

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. 
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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 og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 27. mars 2020 
ERNST & YOUNG AS

Eirik Moe
statsautorisert revisor
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