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2019 var et merkeår i Oslo 

Bussterminals historie. 

Endelig ble den etterlengtede, høyst 

tiltrengte og lenge etterspurte 

moderniseringen en realitet.  

22.august kunne nye Oslo Bussterminal 

(OBT) åpnes, med flagg, ballonger og et stort 

pressekorps til stede. Det var klima- og 

miljøministeren som foretok offisiell åpning, 

men flere stolte politikere sto på podiet og 

priset resultatet.  

Jeg vil rette en stor takk til våre eiere for at 

de ga oss tillitt til å jobbe med dette viktige 

prosjektet.  

Det ble mye begeistret omtale av landets 

største bussterminal dette året, hvilket var 

gledelig tatt i betraktning at terminalen 

holdt full drift gjennom hele byggeperioden.  

Det er mange å takke for at det gikk så 

smidig. Prosjektleder, arkitekt og 

entreprenør hadde en positiv og glad tone 

seg imellom. De var lydhøre og 

løsningsfokusert når endringer måtte til 

underveis.  

De ansatte ved terminalen, så vel som de 

mer enn 60 bussoperatørene som har anløp 

ved OBT, hadde innstillingen at dette skal bli 

bra – her bygges det for noe bedre. Det var 

en uvurderlig holdning mens det ble pigget 

opp gulv, boret i betong og man måtte få 

hverdagen til å fungere med midlertidige 

løsninger underveis.  

De reisende ble jevnlig intervjuet under 

moderniseringsperioden, og stilte seg 

gjennomgående positive til at det skulle bli 

fint. Det var ytterst få negative 

tilbakemeldinger, og det imponerer meg.  

Vi hørte fra pendleren som skulle løpe til 

bussen for å rekke henting i barnehage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Turisten som måtte orientere seg etter 

provisorisk skilting. Han med barnevognen 

og hun med nedsatt bevegelighet, som 

måtte tilbakelegge et ekstra strekk bort til 

heisene da det sto på som verst.  

Jeg er ydmyk i forhold til 

gjennomføringsviljen og den sporty 

innstillingen som har vært en rød tråd 

gjennom hele moderniseringsprosessen.  

Så vil jeg videre gratulere med dette nye 

innbydende byrommet hovedstaden fikk 

sensommeren 2019.  

Ved OBT kunne man nå nyte kaffen og 

avisen med større takhøyde – bokstavelig 

talt. Taket ble nemlig hevet, slik at selve 

Nylandsbruas underside danner taket i HUB. 

Store glassfasader erstattet veggene som 

tidligere stengte lyset ute. Beplantning ble 

gjort alle steder det var fysisk mulig. 

De reisende fikk informasjonstavler i 

flyplasstandard. Både skilting og sikkerhet 

ble parallelt hevet til samme høye nivå.  

Trafikken flyter på en helt annen måte enn 

tidligere, som følge av grepene som er gjort.  

 

Det er fabelaktig å registrere at hele 25 

millioner passasjerer valgte det 

bærekraftige alternativet og reiste kollektivt 

fra Oslo Bussterminal 2019! 

Jeg vil med dette ønske hjertelig velkommen 

og god reise, 

 

 

FORORD 

Foto: Katrine Lunke, Apeland 
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Styrets beretning 

 

Styrets sammensetning 

 

Akershus fylke 

 

Leder:   Inger Johanne Bjørnstad 

Nestleder:  Terje Hegge 

Medlem:  Tron Ole Bamrud 

Felles vara:  Tim Holmvik 

 

Oslo kommune 

 

Medlem:  Erling Sæther 

Medlem:  Kathrin Pedersen 

Felles vara:  Sidsel Jerkø 

 

Administrerende direktør 

 

Jafar Altememy 

 

Revisor 

 

Ernst & Young AS, ved revisor Ekaterina 

Volodina 

 

Virksomhetens art 

 

Vaterland Bussterminal AS ble opprettet 3. 

november 1986. Selskapets formål er å 

eie og drive Oslo Bussterminal, samt 

annen virksomhet tilknyttet dette. 

Terminalen kan drives i egen regi eller ved 

kjøp av tjenester utenfra. 

 

Aksjekapital – aksjeeiere 

 

Aksjekapitalen i selskapet er på 6,5 millioner 

kroner, hvorav 5100 er A-aksjer og 1400 er 

B-aksjer. Samtlige pålydende 1 000 kroner. 

Selskapet har to eiere: 

 

 

 

Akershus Fylkeskommune som eier 78,5 % 

av aksjene (5100 A-aksjer). 

Oslo kommune som eier 21,5 % av aksjene 

(1400 B-aksjer). 

Vaterland Bussterminal AS  

Ingen av selskapets tillitsmenn eller 

revisor har aksjer i Vaterland Bussterminal 

AS. 

 

Nøkkelopplysninger 

 

Forvaltning og drift av Oslo Bussterminal 

er organisert ved at Vaterland 

Bussterminal AS har satt bort drift, 

forvaltning og utvikling til Akershus 

KollektivTerminaler FKF (AKT). 

 

Alle leieinntekter inntektsføres, og alle 

bygningsmessige kostnader og 

kapitalkostnader kostnadsføres 

regnskapsmessig i Vaterland Bussterminal 

AS.  

 

I samsvar med avtale mellom 

Vaterland Bussterminal AS og AKT, føres 

anløpsinntektene på Oslo Bussterminal i 

AKT til dekning av løpende 

driftskostnader. 

 

Det ble i 2019 gjennomført 5 ordinære 

styremøter og det ble behandlet 33 saker. 

Det ble avholdt generalforsamling 

05.06.2019. 

 

Ansatte og likestilling 

 

Selskapet har sekretariatsavtale med 

AKT. Styret har to kvinnelige medlemmer av 

et styre på totalt fem medlemmer. 
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Arbeidsmiljø 

 

Vaterland Bussterminal AS har ingen 

ansatte.  

Det er viktig for styret i Vaterland 

Bussterminal AS at drifter har en klar linje i 

forhold til å sikre at det ikke forekommer 

sosial dumping. BDO gjennomførte 2019 en 

bestilt kontroll i forhold til dette. 

 

Resultatet av selskapets drift 

 

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til 

grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Selskapets omsetning var i 2019 på 13,3 

millioner kroner. Dette er i sin helhet 

leieinntekter.  

Leieinntektene er i all hovedsak leie fra 

Akershus KollektivTerminaler FKF (88%). 

Resterende er leieinntekter fra 

Norgesgruppen og BIT. 

 

Selskapet har per 31.12.2019 en 

egenkapitalprosent på 96,6%. 

 

Selskapets likvide beholdning per 

31.12.2019 er på 21,2 millioner kroner 

(bankinnskudd). 

 

Det fremlagte resultatregnskapet og 

balansen for 2019 med tilhørende noter, gir 

etter styrets oppfatning en riktig fremstilling 

av driften og selskapets stilling. Styret 

foreslår at det fremlagte regnskapet 

fastsattes som selskapets årsregnskap, 

resultatregnskap og balanse for 2019. Etter 

utgangen av regnskapsåret har det ikke 

inntruffet forhold som er ikke er tatt hensyn 

til i årsoppgjøret. 

 

I forbindelse med utbruddet av Covid19 og 

unntakstilstanden dette medfører, så vil 

dette kunne påvirke selskapets resultater og 

likviditet i 2020. Siden det er meget stor 

usikkerhet i forhold til tid og omfang er det 

ikke tatt hensyn til eventuelle effekter av 

dette for 2019 tallene. Forholdet påvirker pt 

ikke styrets vurdering av forutsetningen om 

fortsatt drift. 

 

Ytre miljø 

 

Vaterland Bussterminal AS er opptatt av 

miljø og sikkerhet. Selskapet ønsker å 

bidra til å redusere klimautslipp i tråd med 

Oslo kommune og Akershus 

Fylkeskommune sine handlingsprogram 

for miljø og klima. 

Selskapet har et mål om å redusere støy 

og unngå utslipp til luft, grunn eller vann 

fra terminalen. Det skal være rent, ryddig 

og trivelig og man skal følge seg trygg ved 

opphold på terminalen. Utstyr, møbler og 

installasjoner skal fungere. 

 

Trafikksikkerhet skal prioriteres, slik at 

personskader ikke forekommer. 

Forebygging av uønskede hendelser er det 

gode rutiner på hos drifter, og dette er et 

kontinuerlig arbeid som er viktig for styret. 

Styret påser at drifter jobber planmessig 

med tiltak for å redusere energiforbruket og 

belastningen på det ytre miljøet, i tråd 

med fylkeskommunens klima- og 

energihandlingsplan og overordnede 

nasjonale mål. 

 

Fremtidsutsikter 

 

Viken fylkeskommune har planer om salg av 

sine eierseksjoner i Galleri Oslo, herunder 

eierseksjonene i Vaterland Bussterminal AS, 

til Viken pensjonskasse. Dette forventes 

gjennomført i løpet av året og vil da ha 

konsekvenser for eksistensen til Vaterland 

Bussterminal AS. 
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Årsresultat og disponeringer 

 

Årets resultat på 3 613 269 kroner i overskudd foreslås disponert slik: 

Overført til annen egenkapital                       3 613 269 kroner 

Sum overføringer                                              3 613 269 kroner 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
31. desember 2019 
Oslo, 21. april 2020 

          
          
          

Inger Johanne Bjørnstad   Terje Hegge   Kathrin Pedersen 
styrets leder   nestleder   styremedlem 

          
          
          

Erling Arvid Sæther   Tron Ole Bamrud   Jafar Altememy 
styremedlem   styremedlem   administrerende direktør 
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 Prosjekt 
 

 

Akershus KollektivTerminaler FKF 

moderniserte 2018/2019 Oslo Bussterminal 

på oppdrag fra terminalens eier, Vaterland 

Bussterminal AS, med ferdigstillelse 1.juli 

2019.  

Kontraktsignering med AF-Gruppen AS ble 

gjort 14/6-2018, og byggestart var oktober 

2018. Kostnadsrammen på 60MNOK ble 

overholdt.  

«Endelig har bussterminalen blitt et hyggelig 

møtested», konstaterte byrådsleder 

Raymond Johansen under den offisielle 

åpningen av den oppgraderte 

bussterminalen. Det etterlengtede 

ansiktsløftet ble gjennomført mens 

terminalen var i full drift. 

Rambøll leverte prosjekt- og byggeledelsen, 
og den planlagte gjennomføringen med AF 
Gruppen som totalentreprenør ble 
overlevert som planlagt med hensyn på tid, 
kostnader og kvalitet. Kostnadsrammen var 
på 60MNOK. 
 
Det var et sammensatt og komplisert 
prosjekt med mange spennende elementer 
og aktører. Det var et svært godt samarbeid 
mellom aktørene underveis. I løpet av 
prosjektet ble blant annet følgende 
oppgradert: 
 

• Nylandsbrua har blitt ny himling på 
teminalen, mellom Galleri Oslo, med 
Akerselva under. Dette er visst det 
eneste stedet i Europa hvor en 
riksvei benyttes som himling i ett 
bygg. Det er også lagt nytt 
terrazzogulv i HUB.  

 

• AKT ansatte har fått helt nye 
kontorer og oppholdsrom.  

 

• De reisende har fått nye toaletter. 
Det er også nye HC toaletter og 
stellerom.  

 

• Nye glassfasader gir bedre inn- og 
utsyn og bidrar til bedre lysforhold i 
terminalen.  

 

• Nye vindfang bidrar til bedre flyt av 
passasjerer og et mer klimavennlig 
oppholdsrom.  

 

• Nytt infopunkt i HUB for bedre og 
raskere kundeservice til de reisende.  

 

• Sjåførfasiliteter er oppgradert i form 
av nyoppføring med egne toaletter 
og spise- oppholdsrom. 

 

• Det er undertegnet en 10 års 
leieavtale med leverandøren BIT for 
kafédrift i helt nytt areal.  

 

• ITV anlegget er oppgradert til helt ny 
standard.  

 

• Det har vært tett samarbeid med 
Ruter underveis for full 
oppgradering av digital og analog 
skilting på hele terminalen.  
 

Det sentrale knutepunktet er i sin nye form 
et helt nytt byrom som inviterer til opphold 
og stimulerer til bruk av kollektivløsninger. 
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Offisiell åpning av nye Oslo Bussterminal gikk av stabelen 22 august 2019.  
I nye HUB ser vi f.v.: administrerende direktør Jafar Altememy, statssekretær 
samferdselsdepartementet Tommy Skjervold, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, 
fylkesordfører Akershus Anette Solli og byrådsleder Oslo Raymond Johansen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Katrine Lunke, Apeland 
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Drift 

Trafikkveksten ved terminalen ble også i 

2019 svært høy. Antall anløp økte med i 

underkant av 12%, og overskuddet fra 

driften ble på så mye som MNOK 9.  

Anløpsavgiften ble holdt uforandret 

gjennom hele året. Sist gang denne ble 

oppjustert var 1/7 2017. Det har m.a.o blitt 

vesentlig rimeligere for busselskapene å 

benytte seg av Oslo bussterminal som 

anløpssted.  

Det store overskuddet skyldes en 

kombinasjon av mer effektiv drift og 

kostnadsstyring, samt økt trafikk. I overkant 

av 25 millioner passasjerer valgte det 

bærekraftige alternativet, og reiste 

kollektivt fra Oslo Bussterminal 2019! 

Terminaladministrasjonen har fått nye dusj- 

og garderobefasiliteter og det er bygget nye 

toaletter, nytt spiserom og nye kontorer. 

Videre er det det er installert økt kapasitet 

på lys, luft og varme ved ny 

informasjonsskranke i HUB. 

 

 

 

 

 

Det nye bevertningstilbudet BIT café med 

tilhørende sitteområde, har blitt svært 

populært. Leietaker og driver av caféen 

melder at resultatene for driften er høyere 

enn budsjettert.  

Mix kiosken i avgangshallen fikk nye eiere i 

2019, Norgesgruppen, og disse valgte å 

oppgradere hele kiosken, slik at også denne 

fremstår i ny og moderne drakt. Kiosken 

leverer varer og tjenester som ikke 

konkurrerer med cafeen og vise versa. Mix 

kiosken ved Oslo bussterminal er den Mix 

kiosken med høyest omsetning i Norge. 

 

 

 

 

 

Foto: GS/AKT Foto: GS/AKT 

Foto: Katrine Lunke, Apeland 

Foto: GS/AKT 
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Parallelt med oppgradering av terminalen 

ble hovedinngangspartiene i øst, vest og syd 

oppgradert. De nye inngangene er tydelig 

skiltet og markert med god belysning.  

Det er også montert opp et stort logoskilt 

mot Schweigaardsgate, og samlet sett har 

dette medført et stort løft eksteriørmessig 

for Oslo bussterminal.  

 

Sommeren 2019 ble det anskaffet 8 nye og 

større informasjonsskjermer for de 

reisende.  

Trafikksystemet som viser ankomster og 

avganger ble også visuelt oppgradert, slik at 

informasjonen mot publikum nå er mer 

lettfattelig og av vesentlig høyere kvalitet.  

Samtlige ryggekameraer og skjermer ved 

perronger i nord ble også skiftet ut i 2019, 

slik at alle sjåfører som skal rygge ut fra 

plattform, kan gjøre dette på en god og 

sikker måte og ha maksimalt godt utsyn 

bakover.  

Belysningen rundt hele terminalen ble 

skiftet ut og forsterket, slik at sjåførene har 

gode opplyste og trygge områder å manøvrere 

i. 

 

Toalettfasilitetene ved Oslo bussterminal var 

svært nedslitt, men etter oppgraderingen 

tilbyr terminalen nye, lyse og romslige 

fasiliteter for herrer og damer separat, samt 2 

separate toaletter med universell utforming. 

Ut mot Schweigaardsgate er Oslo kommunes 

nye fargepalett benyttet ved oppføring av 

sykkelstativ, sittebenker og fundamenter for 

helårs grønne trær som gjør det lunere og 

hyggeligere ved ankomst terminalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: GS/AKT 

Foto: Jørn Oseid/AKT 

Foto: Amanda Iversen  Orlich/OsloRegionen 
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Årsberetning 
 

Årsregnskap 
Resultatregnskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Driftsinntekter           
Annen driftsinntekt 2 13 311 294   12 692 719   

            
Driftskostnader           
Lønnskostnad 3 149 317   165 873   
Avskrivning 6 773 060   769 788   
Nedskrivning 6 4 758 953   0   
Annen driftskostnad 3, 5 4 460 736   6 374 028   

Sum driftskostnader   10 142 066   7 309 689   

            
Driftsresultat   3 169 228   5 383 030   

            
Finansinntekter og finanskostnader           
Annen finansinntekt   617 101   890 280   
Annen finanskostnad   1 179   5 494   

Netto finansposter   615 922   884 786   

            
Ordinært resultat før skattekostnad   3 785 150   6 267 816   

            
Skattekostnad på ordinært resultat 9 171 881   -61 714   

            
            
Årsresultat   3 613 269   6 329 530   

            
            
Overføringer og disponeringer           
Overføringer annen egenkapital 10 3 613 269   6 329 530   

 

Foto: GS/AKT 
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Balanse 
 

 

Anleggsmidler           
            
Varige driftsmidler           
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 86 880 630   56 632 333   
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 6 5 834 962   294 277   

Sum varige driftsmidler   92 715 592   56 926 610   

            
Sum anleggsmidler   92 715 592   56 926 610   

            
Omløpsmidler           
            
Fordringer           
Kundefordringer   1 314 271   1 203 542   
Andre fordringer 8 671 570   1 964 504   

Sum fordringer   1 985 841   3 168 046   

            
Bankinnskudd, kontanter og lignende   21 174 148   54 068 892   

            
Sum omløpsmidler   23 159 989   57 236 938   

            
            
Sum eiendeler   115 875 581   114 163 548   
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Egenkapital           
            
Innskutt egenkapital           
Aksjekapital 10, 11 6 500 000   6 500 000   

Sum innskutt egenkapital   6 500 000   6 500 000   

            
Opptjent egenkapital           
Annen egenkapital 10 105 466 787   101 853 518   

Sum opptjent egenkapital   105 466 787   101 853 518   

            
Sum egenkapital   111 966 787   108 353 518   

            
Gjeld           
            
Kortsiktig gjeld           
Leverandørgjeld   3 738 793   5 507 775   
Betalbar skatt 8, 9 0   0   
Skyldige offentlige avgifter   0   20 870   
Annen kortsiktig gjeld 7 170 001   281 385   

Sum kortsiktig gjeld   3 908 794   5 810 030   

            
Sum gjeld   3 908 794   5 810 030   

            
            
Sum egenkapital og gjeld   115 875 581   114 163 548   

  

 

  
31. desember 2019 
Oslo, 21. april 2020 

          
          
          

Inger Johanne Bjørnstad   Terje Hegge   Kathrin Pedersen 
styrets leder   nestleder   styremedlem 

          
          
          

Erling Arvid Sæther   Tron Ole Bamrud   Jafar Altememy 
styremedlem   styremedlem   administrerende direktør 
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Noter 
 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 

regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak.  

  

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.  

  

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. 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.   

  

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. Netto utsatt 

skattefordel balanseføres i den grad det er 

sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. 
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Note 2 - Drift av terminaler 

  
Den vesentligste delen av inntektene 
oppebæres ved leie av Akershus Kollektiv 
Terminaler FKF (AKT), men selskapet har også 
direkte leieinntekter fra private leietakere 
(andre driftsinntekter).  
 
Driften på Vaterland Bussterminal ble i 2019 
foretatt av Akershus Kollektivterminaler FKF  
 
 

 
 
(AKT), som igjen er eid av Akershus 
Fylkeskommune. Vaterland Bussterminal 
mottar leieinntekt fra AKT for bruk av 
eiendommen. AKT krever inn en avgift fra 
busselskapene som benytter terminalen lik 
leiebeløpet. Busselskapenes innbetaling av 
avgift er basert på faktisk bruk. Mottatt 
leieinntekt dekker Vaterland Bussterminals 
løpende kapitalkostnader og driftskostnadene 
forbundet med driften av eiendommen.  

 
 

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 

  

Lønnskostnader 
2019   2018 

        

Godtgjørelse til styremedlemmer 128 286   145 375 

Arbeidsgiveravgift 21 031   20 498 

Sum 149 317   165 873 

        

        
Selskapet har ingen ansatte. 
 
Forretningsførselen ivaretas av Akershus Kollektiv Terminaler FKF og er i henhold til kontrakt 
kostnadsført med kr 400 000. 
 
Det er utbetalt kr 128 286 i styrehonorar i 2019. 
  
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2019   
      
Revisjonstjenester 58 450   
Andre tjenester 55 555   
      
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.     
      
  

Note 4 - Pensjoner 

  

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
  
  

Note 5 - Andre driftskostnader 
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  2019   2018 

Drift og vedlikehold bussterminalen 1 550 849   2 057 556 

Husleie inkl felleskostnader 1 765 303   3 150 189 

Honorarer økonomisk og juridisk bistand 547 437   642 154 

Forretningsføreravtale 400 000   400 000 
Andre driftskostnader 197 147   124 129 

Sum 4 460 736   6 374 028 

        

 

Note 6 - Varige driftsmidler 

  
       

 

Tomten er eid av sameiet Galleriet. Vaterland bussterminal AS har en vederlagsfri bruksrett til 
tomten som ikke kan sies opp av sameiet. Vaterland Bussterminal AS er ansvarlig for alt renhold, 
vedlikehold og skal dekke alle andre driftskostnader forbundet med området.  
 

 

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld 

 

 

Note 8 - Poster som er slått sammen i regnskapet 

 

  
  Bygninger og Tilskudd Evigvarende Inventar,  Anlegg  Sum 
  annen fast 

eiendom 
  bruksrett til tomt kontormaskiner 

o.l.  
under utførelse   

Anskaffelseskost 
01.01. 

150 087 634 -34 000 000 24 097 285 3 129 409 26 549 050 169 863 378 

Tilgang kjøpte 
driftsmidler 

35 562 670 0 0 5 649 785 108 540 41 320 995 

Reklassifisering 26 549 050 0 0 0 -26 549 050 0 

Anskaffelseskost 
31.12. 

212 199 354 -34 000 000 24 097 285 8 779 194 108 540 211 184 373 

              
Akk.avskrivning 31.12. -115 524 550 0 0 -2 944 232 0 -118 468 782 

Balanseført pr. 31.12. 96 674 804 -34 000 000 24 097 285 5 834 962 108 540 92 715 591 

              
Årets avskrivninger 663 960 0 0 109 100 0 773 060 
Utrangering/nedskr. 4 758 953 0 0 0 0 4 758 953 
              
Økonomisk levetid 10-30 år 28-30 år   5-8 år     
Avskrivningsplan Lineær Lineær   Lineær     
              

Tomten er eid av sameiet Galleriet. Vaterland bussterminal AS har en vederlagsfri bruksrett til tomten som 
ikke kan sies opp av sameiet. Vaterland Bussterminal AS er ansvarlig for alt renhold, vedlikehold og skal 
dekke alle andre driftskostnader forbundet med området.  
  

  2019 2018 
Annen kortsiktig gjeld       
Avsatt styrehonorar 170 000   170 000 
Påløpt prosjektkostnad 0   111 385 

  170 000   281 385 
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Netto fordring bestående av mva kr 464 057 skyldes byggearbeider på bussterminalen. 

 

Note 9 – Skatt 

 

 

 

 

 

  2019   2018 
Andre kortsiktige fordringer       
Opptjent, ikke fakturert leieinntekt 116 095   122 810 
Forskuddsbetalte kostnader 54 370   36 371 
Betalbar skatt 0   61 714 
Oppgjørskonto mva 464 057   1 743 608 
Andre kortsiktige fordringer 37 048   0 

  671 570   1 964 503 

        

 

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2019   2018 
        
Betalbar skatt på årets resultat (vedr. utleie av areal til næring) 0   110 167 
For mye (lite) avsatt tidligere år 171 881   -171 881 
Årets skatteeffekt av endret skattesats 0   13 081 
Endring utsatt skatt 0   -13 081 

Årets totale skattekostnad 171 881   -61 714 

        
Beregning av årets skattegrunnlag: 2019   2018 
        
Ordinært resultat før skattekostnad 3 785 150   6 267 816 
Ikke skattepliktig inntekt -3 380 069   -5 689 156 
Permanente forskjeller -357   0 
Endring i midlertidige forskjeller -532 321   -99 672 

Årets skattegrunnlag -127 597   478 988 

Betalbar skatt (22 %) av årets skattegrunnlag 0   110 167 
Innbetalt forskuddsskatt 0   -171 881 

Betalbar skatt i balansen 0   -61 714 

        
Oversikt over midlertidige forskjeller 2019   2018 
        
Anleggsmidler -775 819   -1 308 140 

Sum -775 819   -1 308 140 

Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag -127 597   0 

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -903 416   -1 308 140 

        
Utsatt skattefordel  (22 %) -198 752   -287 791 
        
Utsatt skattefordel er ikke balanseført iht. GRS for små foretak.  
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Note 10 – Egenkapital 

 

 

 

 

 

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon 

 

 

 

Note 12 - Hendelser etter balansedagen 

I forbindelse med utbruddet av Covid19 og unntakstilstanden dette medfører, så vil dette kunne 

påvirke selskapets resultater og likviditet i 2020. Siden det er meget stor usikkerhet i forhold til tid og 

omfang er det ikke tatt hensyn til eventuelle effekter av dette for 2019 tallene. Forholdet påvirker pt 

ikke styrets vurdering av forutsetningen om fortsatt drift.  

 

 

 

 

 

  Aksjekapital Annen Sum 
    egenkapital   
Egenkapital 01.01.2019 6 500 000 101 853 518 108 353 518 
Årsresultat 0 3 613 269 3 613 269 

Egenkapital 31.12.2019 6 500 000 105 466 787 111 966 787 

 

  
Aksjekapitalen består av:           
  Antall   Pålydende   Balanseført 
A-aksjer 5 100   1 000    5 100 000 
B-aksjer 1 400   1 000    1 400 000 

Sum 6 500       6 500 000 

            
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12: 
  
           Eier- Stemme- 
  A-aksjer B-aksjer andel     andel 
Akershus Fylkeskommune 5 100 0 78 % 100 % 
Oslo Kommune 0 1 400 22 % 0 

Sum 5 100 1 400 100 % 100 % 
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