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S T I F T E L S E N   F E S T S P I L L E N E   I   B E R G E N  
 

STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2011
  
Styret for Festspillene i Bergen legger herved frem årsmelding for 2011. De 59. 
Festspillene i Bergen ble arrangert i perioden 25. mai - 8. juni hvor det ble avviklet 150 
arrangementer.  
 
Styrets beretning 
  
Spilleglede og møter på tvers av generasjoner var en rød tråd i årets festspillprogram. Under 
fanen «The Flame of Ole Bull» presenterte FiB over tjue konserter med strykere på 
internasjonalt nivå, samt samtaler og mesterklasser hvor blant annet unge talenter og 
kulturskolebarn fikk spille sammen med etablerte musikere. Nærmere 200 barn og unge 
utgjorde et orkester som møtte like mange musikere fra Caracas Symphony Youth 
Orchestra. Samarbeidet med musikkprogrammet El Sistema fra Venezuela forsetter og 
utvides i årene fremover.  
FiB var også i 2011 initiativtaker til nye sceneforestillinger i samarbeid med en rekke lokale 
og internasjonale institusjoner. Åpningsforestillingen var Igor Stravinskijs opera Oedipus Rex, 
en samproduksjon med Den Nye Opera. Den sveitsiske regissøren Christoph Marthalers nye 
musikkteater fra Grønland var en samproduksjon mellom FiB og flere kulturinstitusjoner i 
Europa.  Samproduksjon mellom FiB, Shanghai Theatre Academy og Ibsen International, 
«Nokon kjem til å komme», ble avlyst sju uker før norgespremieren.Fra Kina kom det  da 
beskjed om at forestillingen ikke kunne bli vist som planlagt grunnet «uforutsette årsaker».  
 
FiB ønsker å gi publikum nye innganger til kunsten. Konsertforestillingene som Henrik 
Hellstenius var kurator for skulle f.eks utfordre det tradisjonelle konsertformatet.  Hellstenius 
satte sin egen og andres musikk inn i ulike tematiske sammenhenger som alle innebar et 
møte mellom musikken og sceniske elementer som video,tekst, lys eller bevegelse. Under 
festivalen ble også publikum invitert til å tilbringe en natt i gamle Bergen kretsfengsel 
sammen med performancekunstere.  
 
FiB legger vekt på publikumsutvikling og anser bl.a. barne- og uteprogram, samt egne tiltak 
for studenter og flere tilbud til ressurssvake grupper, som viktige virkemiddel. Mye av dette 
arbeidet har FiB gjort i samarbeid med sentrale sponsorer. Årets uteprogram la vekt på 
deltakelse, og FiB samarbeidet her blant annet med Amatørkulturrådet.  
Det totale besøkstallet for festspillene 2011 viser er en liten nedgang fra rekordåret 2010 
(56.829), men er betydelig høyere enn i 2008 og 2009, hvor tallet var i underkant av 40.000. 
Antall solgte billetter i 2011, er også på samme nivå med 2008 og 2009, mens det ligger 12 
% lavere enn i fjor. Inntektsbildet er imidlertid nesten likt.  
 
Andelen førstegangsbesøkende økt i 2011 fra 18 % til 20 %. Siden 2007 har antallet 
studentbilletter mer enn doblet seg. Det er også et par prosentpoengs økning i andelen som 
er fornøyd med årets festspill. Det samme gjelder andelen som har et godt inntrykk av FiB og 
de som ønsker å komme tilbake. 
36 ulike utenlandske medier og 25 norske var representert under  Festspillene 2011.  
 
Virksomhetens art og hvor denne drives fra. Festspillene i Bergen er en ren non profit 
stiftelse hvis formål er at man hvert år organiserer kunstneriske arrangement på et høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Arrangementene skal vise de beste norske og internasjonale 
kunstfrembringelser innenfor musikk og sceniske produksjoner. 
Virksomheten drives fra våre lokaler i Bergen sentrum - Vågsallmenning 1.   
 
 



  

 
Fortsatt drift 
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne 
forutsetning. Det økonomiske resultatet viser et overskudd på kr. 85.883 (kr. 638.432) . Årets 
resultat tilføres Festspillenes egenkapital som etter dette er kr.4.157.635 (kr. 4.071.753).  
 
Miljø – organisasjon 
Arbeidsmiljøet anses som godt. Festspillene i Bergen hadde i løpet av 2011 kostnader knyttet 
til 12,5 (11,5) årsverk i faste stillinger. I organisasjonen er det for 2011 registrert et sykefravær 
på  3,4 %  (9,8 %). Av det samlede antall årsverk utgjør 57,1% (54,5%) kvinner. I Festspillenes 
ledelse er det 3 kvinner og 2 menn. 
 
Festspillenes virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
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STIFTELSEN FESTSPILLENE I BERGEN

                              Resultatregnskap

NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2011 2010

Billettinntekter 6 628 039 6 669 628
4 Andre egeninntekter 15 986 073 13 968 156
3 Offentlige bevilgninger 30 190 300 29 281 300

Sum driftsinntekter 52 804 412 49 919 084

Programkostnader 36 481 066 34 062 127
5 Lønnskostnader m.m. 11 311 990 10 148 207

Andre administrasjonskostnader 4 498 769 4 600 071
1 Ordinære avskrivninger 570 576 615 977

Sum driftskostnader 52 862 401 49 426 382

Driftsresultat -57 990 492 702

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 240 947 304 292
Finanskostnader -97 074 -158 561
Netto finansresultat 143 872 145 730

Årsresultat 85 883 638 432

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital -85 883 -638 432
Sum overføringer -85 883 -638 432



STIFTELSEN FESTSPILLENE I BERGEN

Balanse pr. 31. desember

NOTER EIENDELER 2011 2010

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
1,8 Boligeiendom 4 631 498                4 631 498           
1 Inventar 95 041                     189 070              
1 Datautstyr 525 802                   531 707              
1 Bannere 131 156                   125 335              

Sum varige driftsmidler 5 383 498                5 477 611           

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer og andeler 39 000                     39 000                
Andre fordringer 394 237                   -                      
Sum finansielle anleggsmidler 433 237                   39 000                

Sum anleggsmidler 5 816 735                5 516 611           

Omløpsmidler

Fordringer
Fordringer 850 357                   258 521              
Forskuddsbetalte kostnader 2 055 121                1 381 487           
Sum fordringer 2 905 478                1 640 008           

2 Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 244 415                2 666 872           

Sum omløpsmidler 5 149 893                4 306 880           

SUM EIENDELER 10 966 628              9 823 491           





Stiftelsen Festspillene i Bergen 
 

Noter til regnskap 2011 

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 ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 
 
Pensjoner 

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. 
 
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 som regnskapsføres som en innskuddsbasert 
ordning da den ikke er målbar. 
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Noter til regnskap 2011 

Regnskapsprinsipper fortsetter 

Inntekter 

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår.  Dette skjer når tjenesten 
ytes, i takt med at arbeidet utføres.  Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på 
transaksjonstidspunktet. 
 
Kostnader 

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.  Prosjektkostnader 
vedrørende 2011 er periodisert til 2011.  I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og 
inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier.  Øvrige unntak fra sammenstillings-
prinsippet er angitt der det er aktuelt. 
 
Offentlige tilskudd 

Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. 
 
 
 
 

Note 1 – Varige driftsmidler 

Data/kontor
maskiner Inventar Bannere Leilighet Sum

Anskaffelseskost pr. 1.1. 2.639.583 1.164.604 1.131.433 4.631.498 9.567.118
Tilgang i året 314.330 63.044 99.090 0 476.464
Avgang til anskaffelseskost 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost pr. 31.12. 2.953.913 1.227.648 1.230.523 4.631.498 10.043.582

Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 1.1. 2.107.876 975.535 1.006.098 0 4.089.509
Årets avskrivninger 320.235 157.072 93.269 0 570.576
Akkum. av- og nedskrivninger pr. 31.12. 2.428.111 1.132.608 1.099.367 0 4.660.086

Bokført verdi pr. 31.12. 525.802 95.041 131.156 4.631.498 5.383.498

Økonomisk levetid 3 år 3 år 3 år

Prosentsats for ordinære avskrivninger (lineære) 33 % 33 % 33 % 0 %
 
Festspillene leier kontorlokaler.  Årets leiekostnad utgjør kr 1.386.228.  Leiekontrakten er tidsubestemt 
med gjensidig oppsigelse på 3 mnd. 
 
 
 
 
 
 
 

Note 2 – Bankinnskudd 

I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr 530.123. 
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Noter til regnskap 2011 

 
I posten bankinnskudd o.l. inngår bundne midler pantsatt for usikret tilleggspensjonsordning med 
kr 344.643. 
 
 
 
 

Note 3 – Offentlige tilskudd 

2011 2010
Statstilskudd fra Det Kongelige kulturdepartement 18.120.000 17.575.000
Kommunalt tilskudd fra Bergen kommune 8.053.300 7.811.300
Fylkeskommunalt tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune 4.017.000 3.895.000
Totalt 30.190.300 29.281.300
 
 
 
 

Note 4 – Andre egeninntekter 

2011 2010
Sponsorinntekter og programstøtte 9.804.505 10.989.150
Salgs- og annonseinntekter 1.788.685 1.734.126
Inntekter fra TV og radio 106.250 56.000
Barteravtaler 1.000.000 1.188.869
Private fond og gaver 2.475.000 0
Andre inntekter 811.633 10
Totalt 15.986.073 13.968.156  
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Noter til regnskap 2011 

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

Lønnskostnad 2011 2010
Lønn og feriepenger 8.222.998 7.309.742
Arbeidsgiveravgift 1.334.005 1.191.853
Styrehonorar 182.000 184.000
Pensjonskostnader 1.422.801 1.176.600
Andre ytelser 150.186 286.012
Sum 11.311.990 10.148.207

Gjennomsnittlig antall årsverk 14 13

Lønnskostnader inkludert i programkostnader:
Lønn og feriepenger 1.136.762 1.514.155
Arbeidsgiveravgift 89.124 222.302
Sum 1.225.886 1.736.457  
 
 

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn/honorar 1.515.554 182.000
Annen godtgjørelse 18.465 0
 
 
Daglig leder er tilknyttet stiftelsens sikrede og usikrede pensjonsordninger. 
 
Daglig leder har avtale om ett års etterlønn som trer i kraft dersom han blir stående i stillingen ut juli 2015.  
Ved tidligere fratreden foreligger ingen rett til etterlønn. 
 
 
Revisor 

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon er i 2011 kostnadsført med 
kr 83.200 ekskl. mva.  Godtgjørelse for andre tjenester er i 2011 kostnadsført med kr 34.375 ekskl. mva. 
 
 
 
 

Note 6 – Egenkapital 

Grunnkapital
Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital
Egenkapital 31.12.2010 450.000 3.621.753 4.071.753

Årets endring i egenkapital
Årets resultat 85.883 85.883
Egenkapital 31.12.2011 450.000 3.707.635 4.157.635
 
 



Stiftelsen Festspillene i Bergen 
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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. 
 
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. 
 
 
Netto pensjonskostnad 2011 2010
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1.085.314 898.129
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 214.805 216.008
Avkastning på pensjonsmidler -153.209 -172.990
Periodisert arbeidsgiveravgift 161.714 132.702
Administrasjonskostnader 51.601 54.588
Resultatført planendring/(avkortning) 0 -24.182
Resultatført estimatavvik 29.895 34.496
Netto pensjonskostnader 1.390.120 1.138.751

Beregnet pensjonsforpliktelse sikrede ordninger
Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) 5.588.507 4.900.143
Pensjonsmidler (til markedsverdi) -3.769.352 -3.210.650
Arbeidsgiveravgift 256.501 238.219
Ikke resultatført estimatavvik -591.503 -786.385
Netto pensjonsforpliktelse (netto pensjonsmidler) 1.484.153 1.141.327

Antall personer omfattet av ordningen 13 13
Aktive pensjonister 0 0

Beregnet pensjonsforpliktelse usikrede ordninger
Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO) 838.477 752.615
Arbeidsgiveravgift 118.225 106.119
Ikke resultatført estimatavvik 12.873 -149.694
Netto pensjonsforpliktelse 969.575 709.040

Antall personer omfattet av ordningen 2 2
Aktive pensjonister 0 0  
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Note 7 fortsetter 

Økonomiske forutsetninger: 1.1.2011 31.12.2011 1.1.2010
Diskonteringsrente 3,80 % 3,90 % 5,40 %
Årlig lønnsvekst 4,00 % 4,00 % 4,25 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 0,50 % 0,70 % 1,30 %
Årlig økning i G 3,75 % 3,75 % 4,00 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,60 % 4,80 % 5,60 %

Aktuarielle forutsetninger
Frivillig avgang medlemmer over/under 40 år 0-8% 0-8% 0-8%
Uttakstilbøyelighet AFP/Førtidspensjonsavtale 5,00 % 5,00 % 5,00 %
Bransjens tariffgrunnlag utarbeidet av Finansnæringens 
Hovedorganisasjon (FNH) K2005/KU K2005/KU K2005/KU
 
 
 
 

Note 8 – Pantstillelser 

Det foreligger panteobligasjon på kr 4,5 mill. i fast eiendom, stilt som sikkerhet for trekkrettigheter på 
kassakreditt.  Pr. 31.12.2011 er det trukket kr 0 på konto. 
 
Bankinnskudd er stilt i pant med kr 334.827 for usikret tilleggspensjon for ansatte med lønn over 12G, se 
note 7. 
 
 
Bokført verdi av pantstilte eiendeler: 2011 2010
Fast eiendom 4.631.498 4.631.498
Bankinnskudd 344.643 334.827
Sum 4.976.141 4.966.325

Bokført verdi pantesikret gjeld 0 0

Bokført forpliktelse pantesikret tilleggspensjonsordning 969.576 709.040
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