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Oppsummert var 2019 er restruktureringsår for å definere og implementere en driftsmodell som 
sikrer lønnsom drift, fornøyde kunder, ansatte, partnere og eiere.  
 

- Definert kundesegment ut fra Tindesenterets unike historie og produktområder 
- Innføring av produktområder med fokus på verdi for kunden og produktregnskap 
- Økt markedsføring av totalopplevelse, og hvert produkt, rettet mot de definerte 

kundesegment 
- Gjennomføre rettet emisjon for å sikre likviditet og økonomisk handlingsrom 
- Strategiprosess for 2020 med refokus på kjerneverdier, totalopplevelsen med gjesten i 

sentrum, definerte produktområder med produktregnskaprapportering (KOI/BC) og endret 
organisasjonsform for spissing av ansvar og arbeidsoppgaver.  

- Prosjekter søkes gjennomført i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere 
- Daglig leder gikk over i prosjektlederstilling fra mai måned, og ny daglig leder Ivar 

Brennhovd har vært innleid i den resterende periode av året, med utvidelse av innleieavtale 
videre i 2020.   

 
Totalkapitalen var pr 31.12.19 kr 5.014.237 -sammenlignet med kr 1.418.451,- året før. 
Egenkapitalen pr 31.12.19 var 60 %. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende etter 
emisjonen gjennomført høsten 2019, samt kostandsfokus gjennom høstsesongen. 
 
Omsetningen i 2019 ble 23,18 % høyere enn forrige år. Dette skyldes i hovedsak omsetningen fra 
salg av billetter til Romsdalseggenbussen som ble overtatt fra Romsdal Reiseliv & Handel. Dette 
gjenspeiles ikke i tilsvarende dekningsbidrag da overskudd her er egenandel tilført 
Romsdalseggenprosjektet.  
For våre kjerneområder ble det en nedgang i omsetning fra 2018 til 2019 på totalt 16%, i hovedsak 
museumsbutikk, Via Ferrata guiding og utstyrsleie. Hyggelig å se økning i antall årskort for 
klatreveggen, en viktig base for jevne inntekter gjennom hele året. 
 
Museumsbutikken med varebeholding i hovedsak bestående av suvenirer forhåndsinnkjøpt til 
sesongen, fikk en stor konkurrent i nabolaget som medførte behov for rabattert salg.  
Via Ferrata redusert omsetning var særegent for våre ruter da de fleste andre ruter i Norge opplevde 
solid vekst. Det ble iverksatt markedsføringstiltak midt i sesongen, som nok får mest effekt først for 
2020 sesongen.  
 
Prosjektregnskap og driftsregnskap blir for 2020 gjennomgått med revisor første halvår, samt i 3 og 
4 kvartal for å sikre det tildels kompliserte regnskap i Tindesenteret med kombinasjon av drift, 
tilskudd og prosjekteierskap.  
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Prosjekt- og utviklingsaktiviteter 
 
Selskapet har hatt følgende forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2019: 

- Romsdalseggen, forvaltning av den populære turstien med ansvar for utvikling og 
forvaltning på vegne av Rauma kommune. Utarbeidelse av søknad om å bli autorisert som 
nasjonal turiststi. Det er mottatt kr 1 Mill fra Miljødirektoratet i perioden, og det søkes for 
2020 sesongen i februar 2020.  

- Eventurskogen, utvikling av tilbud til barn og barnefamilier med fokus på «miljøagent» 
prosjekt i regi av Miljødirektoratet. Ferdigstilles våren 2020.  

- Nasjonalpark besøkssenter, Tindesenteret har ønske om å bli et autorisert 
Nasjonalparksenter og jobber tett med Miljødirektoratet og mot det politiske apperat for å 
komme i posisjon for å bli ett av Nasjonalparkesentrene i Norge. Ny søknad sendes februar 
2020.  

 
Fortsatt drift 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Det tillegges for den spesielle situasjonen grunnet Covid-19 pr medio mars 2020 at Tindesenteret 
har innført status styremøter 2-3 ganger pr måned for å sikre innføring av nødvendige tiltak ved den 
markante reduksjon i inntekter. Fra 18 mars ble alle ansatte utenom innleid daglig leder permittert, 
og driftsbudsjett med justeringsfaktor for estimert inntektstap benyttet som verktøy.  
Pr primo juni måned er gjeldende omsetningsbudsjett redusert fra kr 10.953.500,- til kr 7.432.625,- 
= 32% reduksjon. Driftsresultat kr 100.000,- prosjektinntekter og Kompensasjonsstøtte fra Staten er 
ikke tatt inn da sluttsum for disse er usikre men estimeres å gi et positivt nettobidrag på kr 300.000,- 
Totalomsetning inkluderer kr 4.331.250,- for Tindestua som ble del av Norsk Tindesenter fra 1 
mars 2020.  
Disse tall er overlevert til revisor som del av kontrollen ved utarbeidelse av 2019 årsregnskap. 
 
Arbeidsmiljø 
 
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt ved inngangen til 2020. 
 
Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2019 på ansatte. 
 
Ytre miljø 
 
Gjennomsnittlig antall ansatte i 2019 har vært 3 stk(inkl innleid daglig leder) og styret har hatt 7 
medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 2 kvinner og 1 menn, mens styret har bestått av 4 
kvinner og 3 menn. Det har vært avholdt 6 styremøter, og valg av nytt styre gjennomført på 
generalforsamling 21.11.2019.  
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Åndalsnes, den 15 juni 2020 
 
 
 
_______________  ________________  _______________ 
Trude Gjeldvik  Mette Rye   Nils Øveraas 
styreleder   nestleder   styremedlem 
 
_______________  ________________  _______________ 
Arnt Øyvind Siem  Klas Vangen   Ivar Brennhovd    
styremedlem   styremedlem   daglig leder 
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