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Det var høye forventninger til 
åpningen av Tromsøbadet. 
I media handlet det ofte om 
økonomi og forsinkelser, men 
da alt var klart den 24. august,  
var det bare glede. Køen av spente 
voksne og barn stod helt ned til 
Tromsøhallen. Åpningsdagen 
ble en folkefest, og daværende 
ordfører Kristin Røymo bidro 
med å markere starten på en ny 
badekultur i Tromsø.

Innledning

Tromsøbadet Årsrapport 2019



Mer enn 2.000 personer kom innom Tromsøbadet på åpningsdagen. 
De aller fleste tok seg et velfortjent bad. 

2.000
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Kapittel 1
Om anlegget

Tromsøbadet Årsrapport 2019



Tromsøbadet er et av de viktigste idrettsbyggene i 
landsdelen, og kan håndtere et stort antall gjester. 
På det meste kan vi ha 1000 besøkende i selve 
badeanlegget, i tillegg til 300 i klatrehallen. Vårt 
mål er å ha flere hundre tusen besøkende årlig.

Den mest populære attraksjonen er utebassenget.
På vinteren får du virkelig kjenne kontastene i den 
kalde arktiske lufta mot det 34 grader varme vannet. 
Kanskje danser nordlyset også over fjellene på 
Kvaløya mens du vinker til kjentfolk som suser forbi 
på ski i lysløpya – det er faktisk helt spesielt. 
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1.1
F A K T A

• Anlegget har syv ulike bassenger.

• Vanndybden varierer fra 0 til 5 meter. 

• Badetemperaturene er fra 10 til 39 grader.

Én vei ut i vannet er via stupetårnene. Velg grad av 

utfordring fra 10-meter’n og helt ned til startblokkene 

på bassengkanten. Det store idrettsbassenget kan 

også deles inn i ulike deler, og bunnen kan justeres 

fra 0 til 2 meters dybde. Dette gir stor fleksibilietet.
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Om anlegget

Et helårs folkebad og
en attraktiv møteplass.



Kommentar Arkitekten

Tromsøbadet har tatt mange 
år å realisere, og på veien har 
det vært ment mangt om mye. 
Forhåpentligvis var det ikke 
så ufornuftig å koble badet til 
idrettsanleggene og marka. Og 
samle bassengene, og dermed få 
landets mest komplette bade- 
anlegg.  Og forhåpentligvis blir 
Tromsøbadet en like viktig del 
av byens identitet som Alfheim 
har vært i generasjoner.
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Rune Langseth, Asplan Viak



Den første perioden med drift på Tromsøbadet 
har uten tvil vært hektisk. Som driftsorganisasjon 
har Tromsøbadet hatt en bratt læringskurve. Alle 
ansatte har vært ny til anlegget, til alle tekniske 
systemer og for hverandre. På ett år har vi gått fra 3 
til 80 ansatte! Innsatsen, viljen, gleden og engasje-
mentet som alle de ansatte har vist gir trygghet og 
fremtidsro. Som driftsorganisasjonen står vi samlet 
og er motivert til å gi badegjestene på Tromsøbadet 
enda mer badeglede og gode, nye tilbud i årene 
som kommer.

Siv-Hege Helsing Schrøen, Daglig leder

Om anlegget

Fra 3 til 80 ansatte
— i rekordfart.

O R G A N I S A S J O N S K A R T

1.2
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Kommunestyret

Styret Tromsøbadet KF

Daglig leder

Leder badedrift

Vert/Instruktør Resepsjon

Resepsjonssjef Café-sjef

Servering

Teknisk sjef

Teknisk personell

Leder marked

HR/Kontor



Kommentar Ansatt

«Oi, jobber du på Tromsøbadet? 
Så kult!» hører jeg ofte. Jobben 
her gir meg så mye; nye venner, 
kollegaer jeg er avhengig av, en 
trygg og god arbeidsplass og 
gleden av å se fornøyde gjester. 
Idretten og gjestene lager liv og 
røre i Tromsøbadet hver dag, og 
det er gøy å få oppleve. Når jeg i 
tillegg kan slutte arbeidsdagen 
i utebassenget, kan jeg ikke klage 
på arbeidsplassen i allefall!

Tromsøbadet Årsrapport 2019

Kamilla R. Solvang, badevert



Kapittel 2
Ringvirkninger
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Med Tromsøbadet har også svømmeidretten i byen 
endelig fått en fantastisk arena og hjemmebane for 
både trening og konkurranse. Idrettsbassenget er 
verdens nordligste 50-meters basseng, og et svært 
viktig tilskudd til både byen og idretten. Nå er det 
mulig å invitere til konkurranser og mesterskap, og 
treningsfasilitetene for byens utøvere er nå av høy 
internasjonal standard og topp kvalitet. 

På tribunen er det plass til 500 publikummere, og 
dermed er grunnlaget lagt for at Tromsøbadet også 
kan huse store nasjonale, og kanskje internasjonale, 
mesterskap i framtiden. 
 

Ringvirkninger for idretten

En fantastisk arena for
trening og konkurranse.2.1
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Kommentar Tromsø Svømmeklubb

— Det er som natt og dag fra hva 
vi har hatt tidligere. Vi kan samle 
alle under samme tak, og tren-
ingsforholdene for våre utøvere 
er veldig gode. Både i vann og 
på land. Og vi kan trene innen-
for kjernetiden for barneidrett. 
I framtiden ønsker vi et fortsatt 
godt samarbeid og mulighet til 
å øke aktiviteten vår her oppe. 
Vi er opptatt av at flest mulig 
skal føle seg trygg i vann.
Rune Tyholdt og Noel Pederesen
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Med Tromsøbadet har skolene i Tromsø kunnet 
standardisere svømmeopplæringen.
I løpet av høsten har nesten 20 000 skolebesøk 
vært gjennomført i regi av Svøm Tromsø.
Fra 1. april 2020 skal Tromsøbadet KF bidra til at 
flere barn og unge blir trygg i vann gjennom å
levere hovedinstruktører til Svøm Tromsø.

Ringvirkninger for skolen

Skolebarna blir tryggere
i vann, og lærer å svømme.

M Å L  M E D  S K O L E S V Ø M M I N G E N

• Standardisert svømmeopplæring

• Flere barn og unge skal bli trygg i vann

• Minst 80% svømmedyktig innen 
  utgangen av 4.trinn

2.2
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Tromsøbadets visjon er å skape Rein badeglede. 
Med dette menes å skape ny badekultur i Tromsø, hvor byens befolkning og

besøkende hele tiden skal ha en ny grunn til å besøke Tromsøbadet.

Rein badeglede.
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Kommentar Badgjest

Tromsøbadet står høyt på vår 
prioriteringsliste. Jeg var tidlig 
ute med å kjøpe meg årskort, og 
bruker anlegget på ulike måter. 
Av og til er jeg på treningstimer, 
noen ganger nyter jeg de varme 
bassengene som har god effekt 
på helsa. Ofte har jeg med meg 
familien, og mine 4 barnebarn 
inn i dette herlige anlegget. Det 
mest populære er nok å ta med 
barna i utebadet og i bølgene.
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Marit Skog Hansen, Bestemor



;

Siden åpningen har det vært gjennomført over 30 
kurs av ulik art og varighet. I tillegg til tradisjonelle 
barnebursdager er Tromsøbadet også tilpasset ulike 
konsepter som konkurranser og eventer. 

Mørketidsvelvære har virkelig blitt en stor suksess. 
Hver mandag og lørdag siden 1. november har både 
tilreisende turister og Tromsøværinger kunne nyte 
avslappende seanser med aufgous og saltskrubb i 
velværeavdelingen.

Ringvirkninger for alle

Læring, lek, mosjon, velvære 
og konkurranse side om side.2.3
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K U R S  O G  A K T I V I T E T E R  F O R  A L L E

• Bassengbursdag og events

• Babysvømming og aquatrening for gravide

• Svømmekurs

• SUP yoga

• Livreddingskurs

• Yoga

• Mørketidsvelvære 

• Aqua gym



Tromsøbadet ønsker å bidra til at alle grupperinger 
i samfunnet kan bruke anlegget.
I 2019 er det derfor delt ut mer enn 3.000 gratis 
billetter i tillegg til andre sterkt reduserte priser til 
ulike grupper og grupperinger i samfunnet.

Sosiale ringvirkninger

En god sosial profil
kan hjelpe mange.2.4
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K U R S  O G  A K T I V I T E T E R  F O R  A L L E

• Bymisjonen

• Aktivitetskortet for barn og unge

• Ung Kulturrabatt

• Barneidretter på Templarheimen 

• Svømmeidretten

• Ledsagere, studenter og honnører



Så mange besøkte Tromsøbadet fra og med åpningsdagen 24. august. 
Av disse var 58% betalende gjester. 

118.686 
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Kommentar Styret

— På kort tid har vi bygd 
opp en stor organisasjon 
med over 80 ansatte, og 
satt i drift et av landets 
største bade- og svømme-
anlegg. 2019 har vært et 
hektisk og spennende år 
der vi har gjort oss mange 
nye erfaringer, sier styre-
leder Andreas Willumsen.
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Kapittel 3
Årsregnskap 2019



3.1 Styrets beretning
 Driftsregnskapet
 Investeringsregnskapet
 Balansen
3.2 Noter
 Signatur
3.3 Revisors beretning

Årsregnskap 2019

Tallene fra første
driftsår er klare.3.0
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Årsberetning 2019
Tromsøbadet KF3.1



Tromsøbadet Årsrapport 2019

Side 25

3.1



Tromsøbadet Årsrapport 2019

Side 26

Driftsregnskap 2019
Tromsøbadet KF

Driftsregnskapet
Tall i hele tusen kroner NOTE REGNSKAP 2019 REV. BUDSJETT 19 REGNSKAP 2018

Brukerbetalinger  0 0 0
Andre salgs- og leieinntekter  -14 060 -12 966 0
Overføringer med krav til motytelse 5,11 -5 350 -3 938 0 
Overføringer uten krav til motytelse 5,11 -171 0 -15 000 

Sum driftsinntekter   97 951 411 96 167 086

Lønnsutgifter 10 9 736 9 010 1 512
Sosiale utgifter      2 1 507 1 899 182
Kjøp av varer og tjenester som inngår 5,11 7 962 14 051 765 
i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter 5,11 6 786 1 845 0
kommunal tjenesteproduksjon 
Overføringer  829 0 0
Avskrivninger 12 0 0 0
Fordelte utgifter  0 0 0

Sum driftsutgifter   26 821 26 805 2 458

Brutto driftsresultat   7 240 9 902 -12 542

Renteinntekter og utbytte  -237 -70 -27
Mottatte avdrag på utlån  0 0 0

Sum eksterne fi nansinntekter  -237 -70 -27

Renteutgifter og låneomkostninger  5 0 1
Avdrag på lån  0 0 0
Utlån  0 0 0

Sum eksterne fi nansutgifter  5 0 1

Resultat eksterne fi nansieringstransaksjoner  -232 -70 -26
    
Motpost avskrivninger  0 0 0

Netto driftsresultat   7 008 9 831 -12 568

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -416 -416 0
Bruk av disposisjonsfond 7 -9 831 -9 831 0
Bruk av bundne fond 7 0 0 0

Sum bruk av avsetninger  -10 247 -10 247 0

Overført til investeringsregnskapet  0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års  0 0 0
regnskapsmessige merforbruk 
Avsatt til disposisjonsfond 7 416 416 12 152
Avsatt til bundne fond 7 0 0 0

Sum avsetninger  416 416 12 152
    
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)  -2 824 0 -416

Årsegnskap side 6
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Investeringsregnskapet
Tall i hele tusen kroner NOTE REGNSKAP 2019 REV. BUDSJETT 19 REGNSKAP 2018

Investeringer i anleggsmidler 12,13 0 0 0
Utlån og forskutteringer 12 0 0 0
Kjøp av aksjer og andeler 14 0 0 0
Avdrag på lån 16 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket  0 0 0
Avsetninger 7 0 0 0

Årets fi nansieringsbehov   0 0 0

Finansiert slik:   
Bruk av lånemidler 16 0 0 0
Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 0
Tilskudd til investeringer  0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift  0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 16 0 0 0
Andre inntekter  0 0 0

Sum ekstern fi nansiering   0 0 0

Overført fra driftsdelen  0 0 0
Bruk av tidligere år udisponert  0 0 0
Bruk av avsetninger 7 0 0 0

Sum fi nansiering   0 0 0
    
Udekket/udisponert   0 0 0
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Balansen
Tall i hele tusen kroner NOTE  2019 2018

EIENDELER   
Faste eiendommer og anlegg 12 0 0
Utstyr, maskiner og transportmidler 12 0 0
Utlån 12 0 0
Aksjer og andeler 6 25 25
Pensjonsmidler 2 1 201 161

Sum anleggsmidler  1 226 186

Kortsiktige fordringer 15 6 805 203
Premieavvik 2 451 90
Aksjer og andeler  0 0
Sertifi kater 14 0 0
Obligasjoner 14 0 0
Derivater 14 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 14,16 14 801 14 143

Sum omløpsmidler 1 22 057 14 435

Sum eiendeler  23 282 14 621

EGENKAPITAL OG GJELD   
Disposisjonsfond 7 -2 736 -12 152
Bundne driftsfond 7 0 0
Ubundne investeringsfond 7 0 0
Bundne investeringsfond 7 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk (drift)  -2 824 -416
Regnskapsmessig merforbruk (drift)  0 0
Udisponert investeringsregnskapet  0 0
Udekket investeringsregnskapet  0 0
Kapitalkonto  -465 90
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)  0 0
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)  0 0

Sum egenkapital  -6 025 -12 478

Ihendehaverobligasjonslån 14,16 0 0
Pensjonsforpliktelse 2 -736 -251
Sertifi katlån 14,16 0 0
Andre lån 16 0 0

Sum langsiktig gjeld  -736 -251

Kassekredittlån 16 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11 -16 521 -1 893
Derivater 14,16 0 0
Premieavvik 2 0 0

Sum kortsiktig gjeld 1 -16 521 -1 893

Sum gjeld  -17 257 -2 144
   
Sum egenkapital og gjeld  -23 282 -14 621
      
MEMORIAKONTI   
Ubrukte lånemidler  0 0
Andre memoriakonti  0 0
Motkonto for memoriakontiene  0 0
   

Årsegnskap side 8
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Noter
Innledning  

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av 15.12.2000 (FKR § 
5) stiller krav om framstilling av enkelte noter. Det er i tillegg utgitt en egen kommunal regnskaps-
standard (KRS) om noter og årsberetning. Noter er en forklaring og utdypning av informasjon til 
poster i drifts-, investerings-, og balanseregnskapet, samt økonomiske oversikter. 

I dette dokumentet vil det bli presentert forskriftsbestemte noter, samt noter i henhold til god 
kommunal regnskapsskikk. Tromsøbadet KF har utarbeidet regnskapet for 2019 i henhold til 
bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS).  

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Regnskapet er ført i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 
kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006 nr. 1033. 

Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner 15. desember 2000 nr. 1425, begge 
med hjemmel i lov av 25 september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.

Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter. Følgende regn-
skapsprinsipper er lagt til grunn: 

Tilgang og bruk av midler
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører Tromsøbadet KF sin virksomhet fremgår 
av drifts- eller investeringsregnskapet. 

Bruttoprinsippet
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. 

Anordningsprinsippet
Alle kjente utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i Tromsøbadet 
KF sitt årsregnskap, enten de er betalt eller ikke. Med kjent menes at varer og tjenester må være 
levert for inntektsføring og mottatt for utgiftsføring. Tidspunktet for når fakturaer forfaller er uten 
betydning med tanke på bokføringstidspunkt.

Unntak fra de grunnleggende regnskapsprinsipper
For lån er den delen som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen 
som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen. Regnskapsforskriften gir også en 
presisering, som sier at enkelte utgifter og utbetalinger, samt inntekter og innbetalinger som ikke 
kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres med et estimert beløp. 
Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende år. 
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Vurderingsregler  

Regnskapsforskriftens vurderingsregler er supplert med en kommunal regnskapsstandard 
vedrørende klassifi sering av anleggsmidler og omløpsmidler. 

Tromsøbadet KF følger KRS (F) nr. 4 - Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investerings-
regnskapet. Standarden har særlig betydning for skillet mellom vedlikehold og påkostning i 
forhold til anleggsmidler. 

Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmidlets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregn-
skapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmidlet utover standarden ved 
anska� elsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmidlet i balansen. 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er fi nansutgifter og inntekter. Over- og under-
kurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld som gjelder for obligasjoner som 
holdes til forfall. 

Anleggsmidler  

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. 
Varige driftsmidler som bygninger, anlegg, maskiner og transportmidler, klassifi seres som anleggs-
midler. Anleggsmidler vurderes til anska� elseskost. Anleggsmidler som har ubegrenset brukstid 
avskrives ikke mens anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store 
årlige beløp over levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er 
anska� et. Anleggsmidler som har hatt verdifall som ikke forventes å være forbigående nedskrives 
til virkelig verdi. 

Omløpsmidler  

Tromsøbadet KF sine omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anska� elseskost og virkelig verdi 
(laveste verdis prinsipp). Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markeds-
baserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller innen ett år etter anska� elsestidspunktet. Øvrige fordringer 
klassifi seres som anleggsmiddel.

Om organisering av virksomheten  

Tromsøbadet KF er organisert som et kommunalt foretak som skal fungere som et driftsselskap av 
anlegget Tromsøbadet. Anlegget er eid av foretakets eierkommune Tromsø Kommune. Tromsøbadet 
KF skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig 
måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Tromsøbadet KF skal 
gi et godt og attraktivt tilbud til fl ere brukergrupper, herunder lovpålagt skoleundervisning til 
skoleelever, svømmeidretter, samt klatring med mer. Badeanlegget som driftes av Tromsøbadet 
KF skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv 
møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø. Foretaket kan 
tillegges andre oppgaver og ansvarsområder etter vedtak i Tromsø kommunestyre. 
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Forhåndsbestemte noter
Note 1 – Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)  

Regnskapet til Tromsøbadet KF skal vise all anska� else og anvendelse av midler. Det betyr at 
regnskapet er et arbeidskapitalregnskap som omfatter inntekter og innbetalingsposter, som for 
eksempel bruk av lån og mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler, og utgifter og ut-
betalingsposter, som for eksempel avdrag på lån og utlån, og kjøp av aksjer og andeler. Tabellene 
viser en spesifi kasjon av endring i arbeidskapital ifølge balansen. Oversikten viser endringene i de 
enkelte beholdningskonti som inngår i omløpsmidlene og i kortsiktig gjeld. Tabellene viser også 
sum anska� else og sum anvendelse av midler fra drifts- og investeringsregnskapet. Arbeidskapit-
aloversikten viser regnskapets inntekter og innbetalingsposter samt utgifter og utbetalingsposter.

BALANSEREGNSKAPET 31.12.2019 31.12.2018  ENDRING

Omløpsmidler 22 056 546 14 460 462 8 096 579
Kortsiktig gjeld  16 521 439 1 892 746 15 129 188

Arbeidskapital 5 535 107 12 567 716 -7 032 608

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET: BELØP SUM 

Anska� else av midler     
Inntekter driftsregnskap 19 581 353  
Inntekter investeringsregnskap    
Innbetaling ved eksterne fi nanstransaksjoner 236 957  

Sum anska� else av midler  19 818 310 
 

Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap 26 820 978  
Utgifter investeringsregnskap    
Utbetalinger ved eksterne Finanstransaksjoner 4 940  

Sum anvendelse av midler  26 825 918 

Anska� else - anvendelse av midler  -7 007 608 
 
Endring ubrukte lånemidler   

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap  -7 007 608 
 
Endring arbeidskapital i balansen  -7 007 608 
Di� eranse  0

Omløpsmidler var i 2018-noten 14 460 462 kr, da andeler i Badelandene på kr 25 000 
uhensiktsmessig ble klassifi sert som omløpsmidler. Dette er korrigert for i 2019, slik at andelene 
nå er klassifi sert som anleggsmidler, og dermed ikke inngår i summen på 22 056 546 kr.  
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Note 2 – Pensjon (FKR § 5 nr. 2)  

I tillegg til dekning i folketrygden har ansatte i Tromsøbadet KF en o� entlig ytelsesbasert pensjons-
ordning, jf. Hovedtari� avtalen kapittel 2. Tromsøbadet KFs ansatte omfattes av Tromsø kommu-
nale pensjonskasse. 

Etter regnskapsforskriften § 13 skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst, og G-regulering. Pensjons-
forpliktelser, pensjonsmidler og pensjonspremie beregnes av aktuar. Etter balansedagen mottar 
Tromsøbadet KF de endelige aktuarberegningene. 

ØKONOMISKE FORUTSETTINGER  2019 

Avkastning på pensjonsmidler  4,50 %
Diskonteringsrente  4,00 %
Årlig lønnsvekst  2,97 %
Årlig G-regulering  2,97 %
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling  2,20 %
 

Netto pensjonskostnad, betalt premie og regnskapsføring av premieavvik
Det oppstår et avvik, kalt premieavvik, når premieinnbetalingen til pensjonsselskapet er større 
eller mindre enn beregnet pensjonskostnad. Jf. regnskapsforskriften skal premieavviket inntekts-
føres (ved større innbetaling enn kostnad) eller utgiftsføres (ved mindre innbetaling enn kostnad) i 
driftsregnskapet i året det oppstår.

Tabellen nedenfor viser spesifi kasjon av Tromsøbadet KFs netto pensjonskostnad, 
betalt pensjonspremie samt premieavvik. 

Tabellen viser samlet netto pensjonspremie og betalt premie til TKP. I 2019-regnskapet utgjør 
netto pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader 509 808 kr. 

Betalt premie er 999 211 kr. Di� eransen, dvs. årets premieavvik utgjør kr 489 403 og inntektsføres 
i driftsregnskapet. Til sammenligning var premieavviket i 2018 negativt, det vil si at betalt premie 
var mindre enn beregnet pensjonskostnad. Dette skulle vært utgiftsført i 2018, korrigering er gjort
i 2019-regnskapet. 

Hensikten, fra lovgivers side, er å skape en forutsigbarhet i kommunenes netto pensjonsutgift, 
men premieavviket representerer ikke tilgang av midler.  

Saldo på premiefond pr 31.12.2019 er på 52 792 kr. Avkastning av fondet er for 2019 er ikke først 
etter at Tromsøbadet KF har avlagt regnskapet. Det er ikke brukt av premiefondsmidler i 2019.

SPESIFISERING AV ÅRETS PENSJONSKOSTNAD (FKR § 13-1.C)  2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi    515 356     -244 491 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  9 788 0
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  -30 523       -3 541 
Administrasjonskostnader  15 187         3 993 

Netto pensjonskostnad (inklusive administrasjonskostnader)  509 808     -244 943 
Betalt premie i året    999 211     161 353 

Årets premieavvik    489 403        -83 590
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Amortisering av premieavvik og fremtidig utvikling
Siden premieavviket ikke representerer tilgang av midler må det til slutt «gå i null» ved at inntekts-
føring av premieavvik i et år fører til utgifter i senere år. I henhold til regnskapsforskriften skal 
premieavvik som har oppstått i 2014 og senere bokføres over 7 år. 

PENSJONSMIDLER, PENSJONSFORPLIKTELSER OG BEREGNET 
AKKUMULERT PREMIEAVVIK (FKR § 13-1. E)   2018 2019

Pensjonsmidler   1 200 828 160 901
Brutto pensjonsforpliktelser    -735 795 -251 095
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (7,9%)  34 048 -6 604
Akkumulert gjenstående premieavvik inklusiv aga  450 757 -90 194

I 2018 var premieavviket negativt. Balansetallene i denne noten i 2018-regnskapet var oppgitt i 
absoluttverdier, men for å synliggjøre endringene fra 2018 til 2019 er derfor 2018-tallene endret 
til relative verdier i tabellene over. Det er også endret på feil i brutto pensjonsforpliktelse fra 2018, 
den var kr 251 095, som er netto pensjonsforpliktelse på kr 244 491, inklusiv arbeidsgiveravgift 
på kr 6 604. 

Estimatavvik (fkr § 13-1. C og d)

 31.12.2019 31.122019 31.12.2018 31.12.2018
 Pensjonsmidler Pensjonforpliktelser Pensjonsmidler Pensjonforpliktelser

Estimerte midler/forpliktelser  160 901 244 491 0 0
(31.12. forrige år)

Faktiske midler/forpliktelser 186 281 244 699  0  0
(01.01. dette år)

Årets estimatavvik (01.01.) 25 380 -2080 0 0

Akkumulert avvik tidligere år  0 0  
(01.01. dette år)

Amortisert avvik dette år  -25 380 208 0 0

Akkumulert estimatavvik  0 0 0 0 
(31.12. dette år)

Note 3 – Tromsøbadet KFs garantiansvar (FKR § 5 nr. 3) 
Tromsøbadet KF har ingen bokført garantiansvar.
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Note 4 – Mellomværende med Tromsø kommune (FKR § 5. nr. 4, jf. FKB § 10.3 ledd)

  KORTSIKTIG GJELD  KORTSIKTIG FORDRING

Tromsø kommune     1 572 867  5 712 957

Sum  1 572 867  5 712 957

Tromsøbadet KF leier bassengareal og bygningsmassen fra Tromsø kommune. Tromsøbadet KF 
drifter bassenget og fakturer Tromsø kommune for disse tjenestene. Dette skal reguleres i 
henholdsvis leieavtale og driftsavtalen mellom partene. Disse avtalene vil bli signert i 2020. 

I 2019 har Tromsø kommune fakturert Tromsøbadet KF 4 375 000 kr i leie av bassengområdet. 
I den foreløpige avtalen er den årlige leiesummen satt til 10,5 mill. kr. Leiesummen for caféområdet 
er for første året 215 833 kr. Eventuelle justeringer som vil kunne komme i den signerte avtalen vil 
ikke gi utslag på 2019. 

Tromsøbadet KF har fakturert Tromsø kommune 4 375 000 kr i vederlag for bassengdrift, vedlike-
hold, renhold etc. Det er avtalt at Tromsø kommune skal betale Tromsøbadet KF årlig 10,5 mill. kr 
i vederlag for de ytelsene Tromsøbadet KF levere i henhold til Driftsavtalen. Eventuelle justeringer 
som vil kunne komme i den signerte avtalen vil ikke gi utslag på 2019.

Tromsø kommune fakturer også Tromsøbadet KF for leveranse av administrative støttetjenester
som regnskap, lønn, anska� else og IT-tjenester. Dette utgjorde i 2019 til sammen 1,8 mill. kr. 
Øvrige mellomværende er av mindre betydning, og av mer tilfeldig art eksempel møtevirksomhet, 
salg av mat- og serveringstjenester.
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Note 5 – Fordeling av inntekter og utgifter (FKB § 10.4 ledd) 

Ifølge forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 
foretak skal det gis en sammenfattet oversikt over hvordan Tromsøbadet KF sine inntekter, med 
unntak av brukerbetalinger, fordeler seg på henholdsvis egen kommune, interkommunale sel-
skap der egen kommune er deltaker, og andre.  Videre skal det gis en sammenfattet oversikt over 
hvordan foretakets utgifter, med unntak av lønn, sosiale utgifter og avskrivninger, fordeler seg på 
henholdsvis egen kommune, interkommunale selskap der egen kommune er deltaker, og andre. 
Det skal skilles mellom overføringer med og uten krav til motytelse.

Overføringer mellom virksomheter
 Egen kommune Interkommunale Andre Sum 
  selskap virksomheter

Overføringer med krav til motytelse 5 350 383   5 350 383
Overføringer uten krav til motytelse 170 671  288 170 959

Sum inntektssiden 5 521 054  288 5 521 342
Kjøp av varer og tjenester som inngår    7 962 493 7 962 493 
i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter 6 725 221 61 060  6 786 281
foretakets tjenesteproduksjon 
Andre overføringer 828 499  136 828 635

Sum utgiftssiden 7 553 720 61 060 7 962 629 15 577 409
Netto overføringer  -2 032 666 -61 060 -7 962 341 -10 056 066

Note 6 – Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr.5) 

Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmiddel skal spesifi seres etter selskap. 
Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. 
I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal det gis ytterligere opplysninger dersom det er 
vesentlige endringer gjennom året, f.eks. selskapsstruktur, eierandel, kjøp/salg av eierandeler, 
omdanning osv.

Tromsøbadet KF har i regnskapet for 2019 bokført andeler i Badelandene pålydende kr 25 000.

Note 7 – Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6) 

Det skal gis en spesifi kasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret, 
dels for det kommunale foretaket samlet, og dels for den enkelte fondstype. 

 Beholdning Korreksjon Avsettinger Bruk av fond Bruk av fond Beholdning
 01.01.2019   i drift i investering 31.12.2019

Disposisjonsfond 12 152 116  415 599 9 831 463  2 736 252
Bundne driftsfond    

Ubundne
investeringsfond     

Bundne 
investeringsfond      

Samlede avsetninger 
og bruk av avsetninger 12 152 116 0 415 599 9 831 463 0 2 736 252
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Note 8 – Oppstilling av kapitalkontoen (FKR § 5 nr. 7)  

Egenkapitalen i et regnskap som er ført i henhold til god kommunal regnskapsskikk tilsvarer
forskjellen mellom balanseført verdi av eiendeler og gjeld. Egenkapitalen er inndelt i en fondsdel 
og i en kapitalkonto. Kapitalkontoen representerer di� eransen mellom balanseført verdi av 
anleggsmidlene og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Kapitalkontoen representerer 
egenkapitalfi nansiert andel av anleggsmidlene.  

Beholdning på kapitalkonto 01.01.2019 90 194

Reduksjon av kapitalkonto (debiteringer)  
Økning pensjonsforpliktelser     484 700 

Økning av kapitalkonto (krediteringer)  
Økning pensjonsmidler -1 039 927 

Beholdning på kapitalkonto 31.12.2019 -465 033 
 
I noten i 2018 regnskapet står det at kapitalkontoen har en kreditsaldo på 90 194 kr. Dette er feil 
presentert i fjorårets note, og IB for 2019 er dermed nå riktig presentert som et debetbeløp.

Note 9 – Salg av fi nansielle anleggsmidler (FKR § 5 nr. 8)   

Ved salg av fi nansielle anleggsmidler hvor en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på 
innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen av denne avkastningen dokumenteres i note. 
Tromsøbadet KF har for regnskapsåret 2019 ikke solgt fi nansielle anleggsmidler.

Note 10 – Årsverk, godtgjørelse til ledende personer og revisorhonorar)  
Tromsøbadet KF har i regnskapsåret 2019 hatt 44 fastlønte ansatte som totalt utgjorde 
gjennomsnittlig 27,16 årsverk.

MOTTAKER LØNN/HONORAR ØVRIG GODTGJØRELSE SUM

Daglig leder 1 144 983 4 392 1 149 375
Styrets leder             91 667      91 667
Styret for øvrig             179 168      179 168
KomRev Nord               61 060        61 060

Lønn/honorar til daglig leder er inklusiv pensjonskostnad. 
Honorar til foretakets revisor, KomRev Nord, er eksklusiv mva.
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Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk 

Note 11 – Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet  

Noten skal opplyse om hva en post/regnskapslinje omfatter, samt viktige økonomiske hendelser som 
Tromsøbadet KF har gjort i løpet av 2019.

Momskompensasjonen er 828 500 kr i 2019. 

Driftsinntektene til Tromsøbadet KF på kr 19 581 353 er hovedsakelig opptjent fra og med 24.08.19, 
som var o� isiell åpningsdag for Tromsøbadet. Kr 4 521 884 av inntektene kommer fra Tromsø kom-
mune for tjenestekjøp i 2019. Kr 70 671 er overført fra Tromsø kommune for fellesutgifter fakturert 
fra Tromsø kommune til Tromsø Klatreklubb, samt kr 100 000 i tilskudd for billigere billetter til barn 
og unge på åpningsdagen.

Den største enkeltkostnaden er på kr 4 590 833 for leie av basseng- og cafeområdet fra Tromsø 
kommune. Kjøp av tjenester fra Tromsø kommune utgjorde totalt kr 6 725 221, dette gjelder i tillegg 
til leie av basseng- og cafeområdet også tjenester som lønn, regnskap, anska� else og IT.

Kortsiktig gjeld er på 16 521 439 kr. Skyldig merverdiavgift på 6. termin er 1,5 mill. kr. Skyldig 
arbeidsgiveravgift, feriepenger og forskuddstrekk utgjør til sammen ca. 2 mill.  Periodiseringsposter 
utgjør 10,1 mill. kr, blant annet uopptjente inntekter på klippekort/gavekort på 2,7 mill. kr. Avsatte/
periodiserte utgifter er blant annet strømutgifter på 240 000 kr, vann- og avløpsutgift på 440 000 
kr og lønnsutgifter på ca. 680 000 kr.  Leverandørgjeld er 2,9 mill. kr og knytter seg i hovedsak til 
Tromsø kommune og Tromsø kommunale pensjonskasse.

Note 12 – Varige driftsmidler  

I henhold til KRS 1 - Klassifi sering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld er 
varige driftsmidler defi nert slik: “Varige driftsmidler er fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, 
utstyr, transportmidler, maskiner mv. Et varig driftsmiddel kan defi neres som et driftsmiddel som 
forventes brukt mer enn en regnskapsperiode (1 år). Driftsmiddelet må ha en anska� elseskost på 
minimum kr 100 000 og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anska� elsestidspunktet.” 

Tromsøbadet KF har ingen varige driftsmidler.

Note 13 – Investeringsoversikt
Formålet med denne noten er å vise de største pågående prosjekter knyttet til nybygg og 
anleggsinvesteringer.

Tromsøbadet KF har ingen investeringer.
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Note 14 – Markedsbaserte fi nansielle omløpsmidler  

Denne noten omfatter markedsbaserte fi nansielle omløpsmidler som er vurdert etter FKR § 8.1 
ledd. Kravet til opplysninger i noten er anska� elseskost, fordeling på aktivaklasser, virkelig verdi 
(markedsverdi), resultatført verdiendring og balanseført verdi. 

Tromsøbadet KF eier ingen obligasjoner, rentepapirer, rentebytteavtaler, aksjefond, 
aksjer eller sertifi kater.

Note 15 – Kortsiktige fordringer   

BOKFØRT FORDRINGER  31.12.2019 31.12.2018

Kundefordringer  5 898 175 0
Momskompensasjon  425 067       30 705
Andre kortsiktige fordringer  278 628 0
Fordring kortterminal  101 055     168 570
Påløpte inntekter   70 671 0
Periodiserte utgifter  31 294         3 269

Sum   6 804 890     202 544 

Note 16 – Langsiktig gjeld, renter og avdrag   

Tromsøbadet KF har ikke langsiktig lån. Tromsøbadet KF har heller ingen vesentlige forpliktelser. 

Note 17 – Betingede utfall og hendelse etter balansedagen  
Formålet med denne noten er å opplyse om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall, for 
eksempel rettssaker og lignende, samt hendelser etter balansedagen. Foreningen for god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) har utgitt veiledning for når usikre betingede forpliktelser skal bokføres og 
når noteopplysninger skal gis.

I forbindelse med situasjonen rundt Covid-19 ble Tromsøbadet pålagt å stenge med virkning fra 13. 
mars 2020.  Forut for stengingen opplevde vi sterk nedgang i omsetningen. Samtlige ansatte 
foruten 1,5 stiling er for tiden permittert, og man har gjort tiltak for å redusere kostnader. 
Tromsøbadet KF har ingen inntekter i perioden anlegget holder stengt, men har løpende mån-
edlige kostander tilsvarende ca 1,5 mill. kr selv om anlegget holdes lukket. Situasjonen oppstår 
på en tid av året der det er budsjettert høy aktivitet og omsetning. Omfanget av de økonomiske 
konsekvensene vil avhenge av når restriksjonene i samfunnet opphører. Dersom anlegget åpnes 
igjen 1. mai, estimeres resultatforverring som en direkte konsekvens av at anlegget har vært stengt 
til omtrent 3 millioner kr. Tromsøbadet frykter at Covid-19 vil ha konsekvenser også en tid etter at 
anlegget åpner igjen. En reduksjon i omsetningen tilsvarende 20% tilsvarer inntektstap på omtrent 
6 mill. kr. Styret følger situasjonen tett, og vil søke å minimere tapet for selskapet.  
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Signatur  

Andreas Willumsen
STYRETS LEDER

Sylvi Ofstad
STYREMEDLEM

Marianne Abeler
STYRETS NESTLEDER

Håkon A. Egeberg Johansen
STYREMEDLEM

Tommy Guttormsen
STYREMEDLEM (ANSATTEVALGT)

Stein Vidar Loftås
STYREMEDLEM
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