Festspillene i Bergen

Noter til regnskap 2017

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere
enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer hvor stiftelsen ikke har betydelig innflytelse er vurdert etter kostmetoden.
Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Stiftelsen har to forskjellige pensjonsordninger for sine ansatte.
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Innskuddsbaserte pensjonsordninger periodiseres i henhold til sammenstillingsprinsippet ved at
pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan.
Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i
henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre
det vesentlige av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær opptjening legges da til
grunn.
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende
opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene
(korridor). Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget av fremtidig
ansettelse, innregnes i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er
betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av
fremtidig ansettelse.
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Regnskapsprinsipper forts.
Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien av
pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling
av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert
i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. AFP-forpliktelser innenfor LO/NHO-ordningen
er en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning da den ikke
er målbar.
Inntekter
Billettinntekter regnskapsføres løpende i takt med gjennomførte arrangementer.
Offentlige og private tilskudd som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midler
knyttet til den støttede aktivitet. Dersom aktivitet ikke gjennomføres / fullføres regnskapsføres tilhørende
tilskudd som utsatt inntekt i balansen. Periodetilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder.
Tilskudd og gaver inntektsføres for øvrig når Festspillene har juridisk rett til tilskuddet eller gaven og verdien
kan måles pålitelig. Verdien av gaver og tilskudd måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.
Gaveforsterkningsmidler skal brukes til å styrke Festspillenes arbeid i tråd med stiftelsens formål og planer.
Gaveforsterkningen behøver ikke benyttes til det samme tiltaket som den opprinnelige gaven. Midlene
inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttede aktivitet. Viser til note 9.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i den perioden aktiviteten utføres og sammenstilles med
tilhørende inntekt.
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Note 1 – Varige driftsmidler
Data-/kontormaskiner

Inventar

Innredning

Bannere /
skilt

Leilighet

Sum

2.936.155

2.075.201

1.419.187

482.046

4.763.763

11.676.352

60.416

29.346

0

0

0

89.762

Anskaffelseskost pr. 31.12.

2.996.571

2.104.547

1.419.187

482.046

4.763.763

11.766.114

Akkumulerte av- og
nedskrivninger pr. 1.1.

2.293.451

1.628.140

573.119

476.113

0

4.970.824

312.546

180.816

137.398

5.931

0

636.691

Akkumulerte av- og
nedskrivninger pr. 31.12.

2.605.997

1.808.956

710.517

482.044

0

5.607.515

Bokført verdi pr. 31.12.

390.574

295.593

708.671

0

4.763.763

6.158.600

Økonomisk levetid
Prosentsats for ordinære
avskrivninger (lineære)

3 år

3 år

10 år

3 år

33 %

33 %

10 %

33 %

Anskaffelseskost pr. 1.1.
Tilgang i året

Årets avskrivninger

0%

Festspillene leier kontorlokaler. Årets leiekostnad utgjør kr 1.216.540

Note 2 – Bankinnskudd
I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr 805.375.
I posten bankinnskudd o.l. inngår bundne midler pantsatt for usikret tilleggspensjonsordning med
kr 297.583.

Note 3 – Offentlige tilskudd

Statstilskudd fra Kulturrådet
Kommunalt tilskudd fra Bergen kommune
Fylkeskommunalt tilskudd fra Hordaland fylkeskommune
Totalt

2017
20.823.264
9.416.000
4.722.000
34.961.264

2016
20.823.264
9.254.900
4.616.000
34.694.164
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Note 4 – Andre egeninntekter

Sponsorinntekter og programstøtte
Salgs- og annonseinntekter
Private fond og gaver
Andre inntekter
Totalt

2017
17 064 245
39 012
3 910 265
119 114
21 132 635

2016
16 571 490
61 984
8 976 070
180 265
25 789 809

Note 5 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnad
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Styrehonorar
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Gjennomsnittlig antall årsverk
Lønnskostnader inkludert i programkostnader:
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Sum

Ytelser til ledende personer
Lønn/honorar
Annen godtgjørelse

2017
13 626 570
2 175 874
226 099
1 480 774
189 720
17 699 037

2016
13 168 073
2 095 065
216 000
1 355 377
334 591
17 169 105

19

19

2 722 323
379 580
3 101 903

2 446 265
370 449
2 816 714

Daglig leder

Styret

1 716 915
170 176

226 099
0

Lønn til daglig leder
Daglig leder har avtale om ett års etterlønn som trer i kraft dersom han etter anmodning fra styret må fratre
sin stilling før utløpet av åremålsperioden (utløper 31. juli 2022). Hvis den resterende åremålsperioden er
kortere enn tolv måneder, betales lønn for gjenstående åremålsperiode. Ved frivillig fratreden før utløp av
åremålsperioden foreligger ingen rett til etterlønn.
Revisor
Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon er i 2017 kostnadsført med kr 109.500
ekskl. mva. Godtgjørelse for andre tjenester er i 2017 kostnadsført med kr 39.000 ekskl. mva.
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Note 6 – Egenkapital

Grunnkapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Egenkapital 31.12.2016

450.000

5.108.853

5.558.853

Årets endring i egenkapital
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2017

450.000

332.311
5.441.164

332.311
5.891.164

Note 7 – Pensjonskostnader, -midler og –forpliktelser
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Stiftelsen har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for de fleste av sine ansatte. Stiftelsen betaler
faste bidrag til et forsikringsselskap. Stiftelsen har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at
innskuddene er betalt. Tilskuddet utgjør 5 % av den ansattes lønn inntil 7,1G og 7 % over 7,1G.
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Stiftelsens ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra
folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ansatte med lønn over
12G en tilleggspensjon utover den generelle ordningen. Ordningen er ufondert.
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Note 7 forts. – Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Netto pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Periodisert arbeidsgiveravgift
Administrasjonskostnader
Resultatført planendring/(avkortning)
Resultatført estimatavvik
Netto pensjonskostnader
Beregnet pensjonsforpliktelse sikrede ordninger
Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse (netto pensjonsmidler)
Antall personer omfattet av ordningen
Aktive pensjonister
Beregnet pensjonsforpliktelse usikrede ordninger
Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse
Antall personer omfattet av ordningen
Aktive pensjonister

2017
546.418
187.849
-168.176
79.819
104.004
0
-9.249
740.665

2016
785.425
220.553
-153.596
120.186
37.872
-352.827
177.750
835.362

8.770.140
-5.248.552
496.544
-2.017.722
2.000.410

6.708.464
-3.991.492
383.093
-886.087
2.213.978

4
0

4
0

771.841
108.830
-73.344
807.327

516.515
72.829
151.427
740.771

1
0

1
0

Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling
Årlig økning i G
Forventet avkastning på fondsmidler

1.1.2016
2,50 %
2,50 %
0,00 %
2,25 %
3,30 %

1.1.2017
2,60 %
2,50 %
0,00 %
2,25 %
3,60 %

31.12.2017
2,30 %
2,50 %
0,40 %
2,25 %
4,00 %

Aktuarielle forutsetninger
Frivillig avgang medlemmer over/under 40 år
Uttakstilbøyelighet AFP/Førtidspensjonsavtale

0-8 %
5,00 %

0-8%
5,00 %

0-8%
5,00 %

K2013/KU

K2013/KU

K2013/KU

Bransjens tariffgrunnlag utarbeidet av
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
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Note 8 – Pantstillelser
Det foreligger pantobligasjoner på kr 4,5 mill. og kr 6,7 mill. i fast eiendom, stilt som sikkerhet for
trekkrettigheter på kassakreditt. Pr. 31.12.2017 er det trukket kr 0 på konto.
Bankinnskudd er stilt i pant med kr 297.583 for usikret tilleggspensjon for ansatte med lønn over 12G, se
note 7.

Bokført verdi av pantstilte eiendeler:
Fast eiendom
Bankinnskudd
Sum
Bokført verdi pantesikret gjeld
Bokført forpliktelse pantesikret tilleggspensjonsordning

2017
4.763.763
297.583
5.061.346

2016
4.763.763
296.103
5.059.866

0

0

807.327

740.770

Note 9 – Annen kortsiktig gjeld
Inkludert i posten annen kortsiktig gjeld er kr 8.959.435 som gjelder ubrukte midler som en har mottatt, men
som er betinget av en fremtidig aktivitet. Ubrukte midler omfatter både mottatte, ikke anvendte
pengetilskudd, billetter som er solgt til neste års arrangement, samt gaveforsterkningsmidler som ikke er
benyttet.
Ubenyttede gaveforsterkningsmidler utgjør kr 3.626.082 per 31.12.17. Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet
ikke benyttet til det gitte formål, kan de overskytende midlene kreves tilbakebetalt fra Kulturdepartementet.
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Til styret i stiftelsen Festspillene i Bergen
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert stiftelsen Festspillene i Bergens årsregnskap som viser et overskudd på kr 332.311.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for jrsregnskapet
Styret og daglig leder (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 den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av jrsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
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:
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•

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

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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 stiftelsens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller
forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer 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 og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag !SAE 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 stiftelsens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag !SAE 3000, Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

-Osvald Harila
st tsautorisert revisor

