ÅRSMELDING HAUGESUND KINO OG KONSERTHUS KF
HKK KF er en kulturinstitusjon – organisert som et kommunalt foretak med delegert myndighet
fra bystyret i Haugesund. HKK KF har som mandat å drive kulturformidling og kulturproduksjon,
samt delta i ulike samarbeidsprosjekter og utviklingsprosjekter. HKK KF driver kulturvirksomhetene Festiviteten og Edda kino. Foretaket yter tjenester til flere samarbeidende
kulturinstitusjoner.
Følgende mål er nedfelt i foretakets nye vedtekter § 2:

1. Foretakets formål er å drive kino og konserter og annen virksomhet naturlig knyttet til dette.
Haugesund kino og konserthus KF skal til enhver tid bidra til gjeldende og relevante
kulturpolitiske mål og rammer satt av bystyret i Haugesund.
Foretaket skal være blant nasjonalt ledende foretak innen sitt forretningsområde, særlig med
hensyn til teknologi, innovasjonsgrad og effektivitet.
Foretaket skal søke et tett og nært samarbeid med Haugesund kommune innen kultur og
frivillighet. Foretaket skal også legge vekt på samarbeid med andre som har samme eller
likeartet målsetning.
Foretaket kan benytte seg av andre kommersielle muligheter for å styrke sitt resultat og
posisjon.
a. Edda kino skal vise film innenfor alle filmgenre valgt ut etter kvalitetskrav og de til
enhver tid gjeldende konsesjonskrav. Dette skal gjøres under de best mulige
visningsforhold og på konkurransedyktige vilkår, for flest mulig mennesker som
ønsker å oppleve filmkunst.
b. Festiviteten konserthus skal tilby et mangfold av profesjonelle kulturytringer på
nasjonalt og internasjonalt nivå. Det skal tilbys allsidig utvalg av musikk, kunst, dans
og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier.
Festiviteten har også en sentral oppgave i å være en profesjonell arena for det lokale
kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
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STYRETS BERETNING 2020
Styrets sammensetning fra 4. mars 2020:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Elisabeth Herdla Halvorsen
Roald Bø (Ap)
Svein Erik Indbjo (Frp)
Caroline Whittle (H)
Thor Vidar Hjelmervik

Det avtroppende styret fra forrige valgperiode hadde denne sammensetningen:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem

Roald Bø (Ap)
Svein Erik Indbjo (Frp)
Elisabeth Haldorsen (H)
Johanne Halvorsen Øveraas (AP)
Svein Abrahamsen (V)
Dagmar Iversen (ansattes representant)
Frode Glesnes (ansattes representant)

Daglig leder deltar i møtene og er sekretær for styret. Kinosjef og konserthussjef tiltrer fast som
saksbehandlere. I tillegg møter kommunaldirektør for Kultur, idrett og frivillighet Simon Næsse.
Styret for Haugesund kino og konserthus KF har hatt 5 møter i 2020.

ÅRETS DRIFT
I likhet med resten av alle virksomheter som driver med kulturformidling nasjonalt og internasjonalt
har HKK KF vært sterkt preget at korona-situasjonen i året som gikk. Med unntak av fjorårets første
to måneder, som ellers kunne vise til gode publikumstall har restriksjonene preget driften i sterk
grad.
Som kjent stengte all kulturvirksomhet ned 12. mars 2020. Den 7. mai 2020 ble det vedtatt en gradvis
gjenåpning, men med en publikumsgrense på inntil 50 personer. Grensen for antall publikummere
ble 15. juni 2020 øket til 200 personer. Denne grensen har vært opprettholdt for innendørs
arrangementer ut fjoråret. I tillegg til publikums grensene ble også avstandsregelen på en meter
mellom publikummere opprettholdt og med en streng praktisering av denne medførte det at det kun
var hvert tredje sete som kunne benyttes i de fleste salene. Denne regelen ble på høsten etter hver
moderert slik at en fikk benyttet annet hvert sete.
Ordningen med kohorter, strenge smitteverntiltak og god organisering medvirket til at husene etter
hvert fikk en drift som kunne tilby et godt og variert kultur-tilbud til publikum. Dette sammen med
lave lokale smittetall gjorde at Filmfestivalen og Sildajazzen ble gjennomført i august, men i en
begrenset form. Kulturnatt ble på grunn av sine mange ulike arenaer og arrangementsform ikke
gjennomført.
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Når det gjelder kinodriften har tilgang på filmer vært den store utfordringen da store deler
av kinobransjen har vært nedstengt internasjonalt. Dette har medført en rekke utsettelser av
premierefilmer som var planlagt lansert i 2020. Når det gjelder Festiviteten har utfordringen vært
begrensninger i hoved-salen. Festiviteten har en kapasitet på over 500 sitteplasser, men når det kun
er tillatt med 200 publikummere er det svært mange forestillinger som ikke er lønnsomme hverken
for artistene eller Festiviteten uten å ha en støtteordning eller tilleggsfinansiering på plass.
RAMMEBETINGELSENE OG TILSKUDDSORDNINGENE I FORBINDELSE MED KORONA.
Kompensasjonsordningen (mars-september 2020)
Det ble tidlig lansert at det ville komme støtteordninger som omfattet kulturlivet. Den første
ordningen ble lansert i april 2020 og var gjeldende for perioden mars-april. Ordningen gav en
uttelling for Edda kino på nesten 2. mill. Festiviteten sin drift falt utenfor ordningen i denne
perioden, men i den neste søknadsrunden sendte Edda og Festiviteten inn søknad på støtte for
perioden mai-august 2020.
I begynnelsen av november sendte Kulturrådet varsel om omgjøring av vedtak om kompensasjon for
alle kommunale foretak som hadde søkt på ordningen. Begrunnelsen var at HKK KF er registrert i
enhetsregisteret som et kommunalt foretak. Kommunale foretak er ikke en selvstendig juridisk
person, men en del av kommunen jmf. Kommuneloven § 9-1 annet ledd.
Konklusjonen til Kulturrådet var at kommunen hovedsakelig driver offentlig virksomhet, og ikke i
hovedsak formidling av kunst og kultur. Kulturrådet kunne ikke se at den samlede virksomheten til
kommunen således tilfredsstiller kravet i forskriftene vedrørende korona. Siden foretaket driver
økonomisk selvstendig og har søkt som et kommunalt foretak, samt hele tiden vært åpen på disse
forholdene, har foretaket påklaget dette vedtaket. Driftsformen var kjent da støtten ble innvilget og
foretaket har også organisert driften ut fra at vi var søknadsberettiget.
Denne saken har fått en del oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt og en har mottatt støtte fra en
del instanser som mener at dette ikke burde vært omgjort. Saken ligger nå til behandling i
Klagenemda i Bergen, men det er foreløpig ikke kommet noe vedtak i saken.
Oppsummert er de to millionene som var utbetalt for mars-april tilbakekrevd, samt at søknaden for
mai-august, og senere september 2020 ikke er behandlet av Kulturrådet. Disse søknadene utgjør ca.
3,6 millioner.
Stimuleringsordningen (oktober-desember 2020)
I slutten av oktober 2020 ble stimuleringsordningene for kulturlivet lansert. Her var det presisert at
kommunale foretak var omfattet av ordningen. Både Festiviteten og Edda fikk innvilget støtte på
denne ordningen. For Festiviteten utgjorde støttebeløpet 2,9 mill., mens Edda mottok en støtte på
2,5 mill. Dette bidro til å rette opp mye av økonomien i Festiviteten, men ikke på langt nær nok for
Edda.
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EDDA KINO
Edda kino er Haugalandets største kinosenter med en kapasitet på 881 seter, fordelt på fem saler.
Kinoen viser daglig en bredde av ulike filmsjangre for alle aldersgrupper. Filmkunst fra hele verden,
kommersielle og smalere titler står på programmet gjennom året. I 2020 stod familiefilm og
kvalitetsfilm for voksne for en større andel av visningene enn i et normalår, da mange Hollywoodfilmer ble utsatt.
Kinoen driver egen kiosk og driver også aktivt med utleie for kurs og konferanser, samt
kinobursdager. Edda kino holder normalt åpent 362 dager i året. I 2020 holdt kinoen stengt 12.03 06.05.2020 som følge av pandemi. Resten av året holdt kinoen åpent, med sterkt fokus på smittevern
og i tråd til enhver tid gjeldende restriksjoner for maks antall publikummere. Det ble lagt inn
begrensninger i billettsystemet, med henholdsvis to og ett sete mellom hver gjest/husstand ved kjøp
og tak på 200/50 per forestilling, avhengig av gjeldende regler.
I 2020 hadde Edda kino 75.346 kinobesøk, fordelt på 4.205 visninger. Dette tilsvarer en 56,5%
besøksnedgang og 1.160 færre visninger enn året før. Kinoen utvidet åpningstidene fra og med
november 2019, og holdt fram til 11.03.20 åpent fra 11.30 sju dager i uken. Etter gjenåpning 7.5 gikk
kinoen tilbake til kortere åpningstider med kun ettermiddagsvisninger, med unntak av
formiddagskino på tirsdager. Det ble vist 191 ulike titler i 2020 mot 288 året før. Den best besøkte
filmen var «Børning 3» (3.723 besøk). Publikum har gitt utrykk for at de har verdsatt kinoen som
åpen kulturell arena gjennom perioden med begrenset tilbud grunnet pandemi.
Tilbudet «Gratis sommerkino» for familier med støtte fra Haugesund Sparebank ble av
smittevernhensyn i hovedsak erstattet med skolevisninger for 6. trinn i juni. Kinoen avviklet likevel
fire gratis sommerkino-forestillinger i juli, med 200 gjester per visning. Den store kinodagen ble i
2020 arrangert 7. november med 1.662 besøk. Den norske filmfestivalen 2020 ble som første store
filmfestival under pandemien avviklet 15.-21.08 med fokus på trygt smittevern. Festivalen hadde
4.991 besøk, mot 19.588 året før.

Kinobesøk

2020
75.346

2019
173.350

2018
183.081

Brutto billettomsetning

7,1 millioner

24,9 millioner

25,9 millioner

FESTIVITETEN KONSERTHUS
Festiviteten er byens og regionens profesjonelle konserthus og skal i sitt repertoarvalg betjene
utøvere og publikum i hele regionen. Konserthuset skal ha en bredde i sitt tilbud, både det
kommersielle og det smale kulturuttrykket til barn, unge og voksne. Huset er vertskap for større
prosjekter som Den Norske Filmfestivalen AS, oppsetninger fra Fartein Valen-festivalen, Kulturnatt,
Sildajazz, m.m. I tillegg til utleievirksomhet gjennomfører Festiviteten arrangementer i egen regi –
ved kjøp av forestillinger eller ved egne produksjoner.
Festiviteten har 3 scener. Hovedscenen med 511 seter er klassifisert som A-scene og tilfredsstiller
kravene til større teater-og konsertproduksjoner. Intimscenen har 100 seter og benyttes i hovedsak
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av Haugesund Teater til mindre intimteater-produksjoner. Teaterkaféen har 200 seter og er arena for
mindre produksjoner, konserter og seminarer.
I tillegg huser Festiviteten kontorlokaler til Kultur, idrett og frivillighet, Sildajazz og Den norske
Filmfestivalen AS.
Festiviteten konserthus hadde i 2020 en stor nedgang i både arrangementer og besøkende.
Totalt besøkte 31 674 mennesker Festiviteten i 2020, mot 68 688 mennesker i 2019. Nedgangen kan i
sin helhet tillegges koronasituasjonen. Selv om Festiviteten var nedstengt i en lengre periode fikk
publikum takket være stimuleringsordningene et godt program ut over høsten. Selv om det var
mange restriksjoner fungerte gjennomføringen av forestillingene på en god måte. Tilbakemeldingene fra publikum har stort sett vært positive.

Besøk
Arrangementer

2020
31 674
155

2019
68 688
242

2018
70 297
281

UTVIKLING OG FORTSATT DRIFT
HKK KF har de senere årene hatt høy aktivitet, gode besøkstall og gode økonomiske resultater å vise
til. Dette har medført at en har hatt et handlingsrom til å gjennomføre oppgraderinger av inventar og
utstyr som er nødvendig på våre hus. Det skjer en stadig teknologisk utvikling innenfor kino- og
konserthusdrift.
I 2020 derimot var rammebetingelsene svært uforutsigbare både vedrørende endringene på
restriksjoner for gjennomføring av arrangementer, og ikke minst hvilke støtteordninger som kom.
Dette har medført at en har begrenset innkjøp til et minimum bortsett fra kostnader som generer
omsetning. Foreløpig har en klart å skjerme kulturtilbudet, mye takket være stimuleringsordningene
som kom på slutten av fjoråret.
Det er i 2021 lagt opp til at stimuleringsordningene fortsetter på et nivå som sikrer et godt tilbud til
våre brukere videre, og at det etter hvert kommer en lettelse i restriksjonene. Målet er at en i løpet
av 2021 er tilbake til en drift som er tilsvarende slik før pandemien startet.
KLIMA OG MILJØ
Foretaket gir ikke noe miljøavtrykk ut over det som er normalt for bransjen. Det kan også nevnes at
det er flere tungtveiende argumenter for at aktuelle og gode arenaer for film, konserter og
scenekunst vil bidra til en mer bærekraftig fremtid.
Når korona epidemien etter hvert går over vil en oppleve en sterk økning i reisevirksomheten som er
en utfordring for miljøet. Noe som kan minske behovet for at publikum må reise for å oppleve et
godt kunst- og kulturtilbud er å satse lokalt. Gode konserter, danseforestillinger, teater og kinotilbud
er en driver for å reise til Bergen, Stavanger, Oslo, eller for storbyweekend til andre kulturbyer.
«Kulturisme» er et etablert begrep og Kulturdepartementet har gitt støtte for å utvikle
kulturnæringer med dette fokus i snart 10 år. Noe av poenget med dette er å tiltrekke seg tilreisende
med basis i kulturtilbud. Det er derfor grunn til å tro at et svært godt kunst- og kulturtilbud i
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Haugesund vil bidra til mindre reising av publikum ut fra vår region og dermed også bidra til noe
mindre reising totalt.
Videre vil også et godt kulturtilbud være med å bidra til at en investerer penger i opplevelser og ikke
forbruksvarer. Dette er også et nyttig bidrag i retning av å skape et mer bærekraftig forbruk.
Sist er det også viktig å påpeke at ved driften av dette foretaket vil det være viktig å ta bevisste og
gode klima- og miljøvalg. Eksempelvis er Edda kino i dag et sertifisert miljøfyrtårn.

KULTURBYGGENE
Festiviteten konserthus, Edda kino og Haugesund billedgalleri eies og ivaretas av Haugesund
kultureiendom AS. Siden Billedgalleriet nå er organisert under Haugalandsmuseene omtales ikke
bygget videre her.
Edda ble bygget i 1978, mens Festiviteten ble bygget i 1986. Byggene har en god bygningsmessig
standard, men en del av takflatene og andre konstruksjoner har nådd sin forventede levetid.
Festiviteten
Det har på bygget Festiviteten vært en del økende lekkasjer når været har vært på sitt mest
ekstreme. Styret i HKK KF ba derfor om at det ble utarbeidet en tilstandsrapport for å kartlegge
omfanget av det som må utbedres. Rapporten var ferdig på forsommeren i fjor, og avdekket en rekke
punkter med tilstandsgrad 3. Det betyr at dette må utbedres for å unngå en forringelse av bygget.
Dette gikk særlig på takflater, og lekkasjepunkter rundt scenetårnet.
I forbindelse med korona fikk Haugesund kommune anledning til å søke på tiltaks- og
stimuleringsmidler fra regjeringen. Festiviteten søkte sammen med kommunen og fikk tildelt 2,35
mill. av disse. Arbeidet med å tekke alle takene og rehabilitere kobberbeslagene på gesimsene ble
igangsatt med disse midlene. Arbeidet er godt i gang og vil bli sluttført i løpet av våren 2021.
I tillegg til takflatene har en hatt noen utfordringer med scenetårnet når det gjelder lekkasjer. Den
beste og mest langsiktige løsningen vil være å kle inn hele scenetårnet. Byggets opprinnelige
arkitekter Haaland og Pontvik ble derfor bedt om å lage en skisse for å kle inn scenetårnet med
kobber. Noe som opprinnelig var planen da bygget var nytt. Innkledningen gjøres hovedsakelig for å
stanse lekkasjene, men en oppnår også en ENØK-gevinst med å etterisolere, samtidig som en
beskytter betongelementene for fremtiden. En vil med disse arbeidene få stanset alle lekkasjene på
Festiviteten, men det er fremdeles en del nødvendige arbeider som gjenstår innvendig hva gjelder
oppgradering.
Edda kino
Det ble i budsjettforslaget til Haugesund kommune for 2020 vedtatt å bygge ut Edda kino. På starten
av året ble det laget en anbudskonkurranse på byggekonsulent/prosjektleder. Konsulentfirmaet
Norbø og Seglem AS fikk oppdraget. Sammen med byggeleder har det blitt satt ned en arbeidsgruppe
med personell fra HKK KF, Haugesund Kultureiendom AS, arkitektfirmaet Brekke Helgeland Brekke og
kino-teknisk konsulent Rolv Gjestland.
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Det er utarbeidet tegninger for utvidelsen og den vil romme to nye moderne kinosaler, en større
foaje, nye toaletter og bedre fasiliteter for utleie. Bygget vil også få en universell utforming slik at en
slipper å forlate bygget for å få tilgang til salene nede. Det har vært avholdt to forhåndskonferanser
med Haugesund kommune v/ Enhet for byutvikling (EBY). Det kom etter hvert frem at det var så
mange dispensasjoner som måtte på plass før en kunne sende byggemelding at en i samråd med EBY
besluttet å detaljregulere hele kvartalet. Detaljreguleringen ble påbegynt i slutten av året og vil
forhåpentligvis bli ferdig behandlet før sommeren 2021.
Når det gjelder hjørne-tomten «Sir Toby» ser den beste løsningen ut for å være en flytting av bygget.
Det er en funnet en passende tomt ved byparken og flyttingen ble finansiert av en bevilgning i
bystyret i 2021 budsjettet.
PERSONALINNSATS
Det var ved utgangen av året 25 personer tilknyttet driften av foretaket. De faste stillingene utgjør
18,5 årsverk.
Sykefravær i %.
Korttids fravær
Langtids fravær
Totalt

Edda
2,66
3,21
5,87

Festiviteten
0,69
1,08
1,78

Totalt 2020
1,82
2,30
4,12

Totalt 2019
1,33
2,50
3,84

Endringer i organisasjonen
Det har vært mange endringer i kulturlivet i Haugesund når det gjelder organiseringen av de
enhetene som ligger innenfor kommunal sektor. Dette har i stor grad også berørt foretaket som har
vært gjennom en lengre omorganiseringsprosess. Foretaket endret navn og fikk nye vedtekter høsten
2019. I 2020 tiltrådte det nye styret som ble valgt etter de nye vedtektene. Endringen er at styreleder
ikke nødvendigvis velges fra bystyret, men ut ifra erfaring og kompetanse med kino- og
konserthusdrift.
En del av tjenestene som tidligere ble gitt fra foretaket er nå overført til Kultur, idrett og frivillighet.
Det gjelder også personellet. Det er nå kun personell som er direkte tilknyttet driften av Edda og
Festiviteten som er igjen i foretaket. Fellestjenester innenfor økonomi, personal og administrasjon
opprettholdes videre av ansatte i Haugesund kommune.
PERSONELL
Festiviteten konserthus (8,4 årsverk):
Konserthussjef Tom Erik Anfinsen
Program- og markedssjef Petter Losnegård (fra 01.09.2020)
Produsent Kaja Rosholt (sluttet 31.01.2020)
Event- og markedsansvarlig Christian Friestad
Scenemester Frode Glesnes
Scenemester Eddi Helgesen
Scenemester Fredrik Halvorsen
Billettør Beth Elin Håstø
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Billettør Henriette Sørensen
Renholder Leonora Jumao-as Pacala
Vaktmester Erling Johansen
Bar sjef Nora Kyrvestad
Servicemedarbeider Hakan Vikanes

Edda kino (10,1 årsverk)
Kinosjef Marit Sætre Færevåg
Program- og markedsleder Jorunn Kristensen
Sekretær Brit Ø. Studsvik
Byggteknisk leder Arne A. Johnsen
Kinoteknisk leder Thor Vidar Hjelmervik
Kioskleder Dagmar Iversen
Nestleder kiosk Mari Sande (f.o.m. 01.09.20)
Kinomedarbeider Edvin Olsen
Kinomedarbeider Heidi Olsen Vestre
Kinomedarbeider Kristina Jacobsen
Renholder Mary Ann Fagerland
Renholder Patchamarmai Christensen
Renholder Razel Madsen (f.o.m. 01.09.20)
Kinomedarbeider Knut Kringeland Sande (t.o.m. 04.09.20)
Kinomedarbeider Kira Nadine Fjermedal (t.o.m. 31.07.20)
Kinomedarbeider Amalie Sørhaug (t.o.m. 31.07.20)
Kinomedarbeider Ann-Kristin Sjøen (t.o.m. 30.04.20)
Kinomedarbeider John Tore Mølstre (t.o.m. 30.04.20)
Kinomedarbeider Britt Stine Stølsvik (vikar for Edvin Olsen t.o.m. 31.03.20)
Kinomedarbeider Nina Hetland (t.o.m. 30.10.20, i permisjon)
I tillegg avgir enhet for Kultur, idrett og frivillighet personalressurser til foretaket. Der i blant
stillingen som daglig leder Atle Myklebust, og tjenester fra rådgiver økonomi Karina Thune Jensen.
Det gis også tjenester fra andre deler av kommunen, og foretaket samarbeider med kommunen på
områdene innenfor innkjøp, personal, IKT, og økonomi.
Representasjon (Deltakelse i styrer og komiteer 2020)
Kinonor AS – Elisabeth Herdla Halvorsen styremedlem
Norske konserthus – Tom Erik Anfinsen styremedlem
Capa kinoreklame AS – Marit Sætre Færevåg, styremedlem
Kinovasjon Norge AS – Marit Sætre Færevåg, styremedlem
Kinosjef-forbundet – Marit Sætre Færevåg, varamedlem
Valgkomité Film & Kino – Marit Sætre Færevåg, medlem
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Regnskap fordelt på hovedposter
Driftsregnskap

Regnskap 2020

Budsjett 2020

Regnskap 2019

Note

Utgifter:
Lønn og sosiale kostnader
Forbruksvarer og tjenester
Anskaffelse og vedl. av driftsmidler
Kjøp av tjenester
Overføringer
Finansutgifter/finanstransaksjoner

16 529 570
13 267 890
3 628 770
2 397 487
2 771 276
2 278 953

16 417 500
19 122 800
2 880 000
4 600 000
2 106 000
220 000

22 755 613
18 142 037
3 184 994
7 116 186
4 808 136
1 157 262

Sum utgifter

40 873 946

45 346 300

57 164 227

Inntekter:
Salgsinntekter
Refusjon
Overføringer
Finansutgifter/finanstransaksjoner

18 296 276
1 847 846
17 881 421
1 637 669

33 189 300
2 123 000
9 539 000
495 000

37 990 143
5 363 041
12 015 748
4 193 554

7
8
9
10

39 663 212
1 210 734

45 346 300
0

59 562 487
2 398 260
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Sum inntekter
Resultat

-

1
2
3
4
5
6

Kommentarer til regnskapet
Det kommenteres nedenfor kort på hovedpostene i regnskapet. De fleste store avvikene kan relateres til Covid-19
situasjonen. For å få frem merforbruket er tallene satt opp før strykningene er gjennomført.
Note 1:

Alle faste stillinger er budsjettert fullt ut. Lønnskostnadene har allikevel et lite merforbruk. Dette kan relateres til
kostnads-føring av premieavvik og amortisert premieavvik i henhold til pensjonsforskriftene. Disse utgjorde kr.
718 133,- Det som trekker ned kostnadene er bruk av timebasert ekstrahjelp. Her er det et mindre forbruk på
kr 570.000,- på grunn av nedstengningen som har vært foretatt.
I årets lønnsoppgjør ble det forhandlet sentralt for kapittel 4, mens i kap. 3 og kap. 5 ble forhandlet lokalt.
Rammene ble overholdt, og kompensert fra Haugesund kommune.

Note 2:

Under disse postene blir det bokført driftskostnader som filmleie, varekostnader kiosk, markedsføring, samt
løpende driftsutgifter som kontormateriell, telefonutgifter, annonser, reiseutgifter, oppgavepliktige honorarer,
forsikring, strøm, kommunale avgifter etc.
Her er regnskapet langt under budsjett. Beløpsavviket er på 5,9 mill. Avviket kan relateres til den reduserte
aktiviteten i foretaket. Det er særlig varekjøp, filmleie og kjøp av forestillinger som har hatt en stor nedgang.
Filmleie utgjør en prosentandel av billettinntektene og disse ligger på under en tredjedel av fjoråret. Innkjøp av
varer til kioskene på Edda og Festiviteten har også hatt en stor reduksjon.

Note 3:

Anskaffelse og vedlikehold av driftsmidler er over budsjett. Dette har sammenheng med at det er foretatt en
del nødvendig vedlikehold på Festiviteten. Store deler av taket på Festiviteten er tekket på ny og finansiert av
tiltaksmidler. Det kostnadsførte beløpet var på ca. 1,5 mill. Den totale bevilgningen var på 2,35 mill. og det
resterende beløpet er avsatt for å fullføre jobben våren 2021.
På de andre områdene er det kun foretatt høyst nødvendige innkjøp på grunn av usikkerheten rundt korona
og støtteordningene for foretaket.

Note 4:

Hovedposten her er innkjøp av forestillinger i Festiviteten. Her er der et stort mindre forbruk da Festiviteten har
vært nedstengt, eller hatt en begrenset kapasitet på publikum etter gjenåpningen.

9

Note 5:

På denne posten er det i hovedsak kostnads føring av momskompensasjonsordningen som gjelder for
kommuner, og overføringen av denne til Haugesund kommune. På grunn av at det er ført en del store posten
på rehabilitering av Festiviteten er denne over budsjett.

Note 6:

I posten inngår bokføring av avskrivninger, bokføring av ikke disponert overskudd for 2019 og andre
avsetninger. Avviket gjelder disponering av overskudd og avsetningene. Av overskuddet på 2,4 mill. ble det
foretatt strykninger for ca. 1,2 mill. slik at fondsavsetningen ble 1,2 mill. Det er også gjort avsetning på de
resterende tiltaksmidlene på 0,8 mill. til Festiviteten.
Avskrivningene var omtrent på budsjett.

Note 7:

Salgsinntektene er sterkt preget av nedstengningen og ligger på ca. 55 % av det totale salgsbudsjettet. Edda
kino hadde et salgsbudsjett på 23,4 mill. og omsatte for ca. 12 mill. Festiviteten hadde et budsjett på 7,9 mill.
og en omsetning på 5,1 mill. Takket være stimuleringsordningene hadde Festiviteten en god aktivitet på
høsten og frem til nyttår hvor inntjeningen tok seg opp.

Note 8:

Her inntektsføres momskompensasjonen jmf. Note 5. Denne var på 1 214 826,-. Det bokføres også
sykelønnsrefusjon og refusjoner fra andre kommuner og samarbeidspartnere her. Refusjonene var noe lavere
enn antatt og posten er derfor litt under budsjett.

Note 9:

Posten er langt over budsjett. Hovedposten her er rammetilskuddet fra Haugesund kommune på kr.
9 459 000,- det er også mottatt kr. 58 160,- i lønnskompensasjon og kr. 584 211 i tilbakeføring av moms som
følge av ekstraordinære midler.
Det ble tildelt 2,35 mill. i tiltaksmidler til rehabilitering av taket på Festiviteten.
Festiviteten og Edda søkte på kompensasjonsordningene som varte fra mars til september, men har fått
avslag på disse da de blir regnet som en del av Haugesund kommune. Foretaket fikk først utbetalt omtrent 2
mill. som ble utbetalt på våren, men disse ble krevd tilbake på grunn av foretakets tilknytning til kommunen.
Det er sendt klage på dette, men klagen er ikke ferdig behandlet.
I perioden fra oktober til desember er det mottatt stimuleringsmidler hvor det ble presisert at kommunale
foretak var søknadsberettiget.
Disse utgjør:
Festiviteten: kr. 2 913 818,Edda kino: kr. 2 492 232

Note 10:

I disse postene inngår normalt mottatt aksjeutbytte, motpost avskrivninger, bruk av fond og renteinntekter.
Det ble ikke utbetalt utbytte fra Kinovasjon Norge AS på grunn av korona situasjonen. De øvrige aksjepostene
er av en slik art at de ikke betaler utbytte. Renteinntektene har vært på kr. 188 176,Resten relaterer seg til motpost avskrivninger samt disponering av tidligere års netto driftsresultat. Det er på
disponering av overskudd fra 2020 budsjettavviket ligger. Som nevnt i note 6 var beløpet som skulle overføres
til disposisjonsfond på 2,4 mill. før strykningene. Nå er dette beløpet halvert.

Note 11:

Som regnskapet viser fikk foretaket et underskudd på 1 210 734,-, mot et overskudd på 2 398 259,- i 2019.
Det gir en negativ resultatgrad på 3,05 %, mens det var en positiv resultatgrad på 4,03 % i året før.
Edda kino fikk et underskudd på kr. 3 218 226, mens Festiviteten fikk et overskudd på kr. 1 726 593,- Til
sammenligning hadde Edda er overskudd på kr. 1 967 657,- og Festiviteten kr. 343 194 i 2019.
Grunnen til den store forskjellen på resultatene er at stimuleringsordningen fikk et langt mer gunstig utslag for
Festiviteten enn for Edda. Dersom kinoen hadde mottatt midlene for hele perioden som det først lå an til ville
kinodriften sannsynligvis også gått med overskudd.
Sett i lys av de midlene som ble trukket tilbake må en si seg fornøyd med årets resultat, selv om det ble et
underskudd. Grunnen for at underskuddet ikke ble større skyldes at en har klart å redusere kostnadene
samtidig som Festiviteten fikk en god uttelling på stimuleringsordningene.
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Det avve nte s for øvrig sva r på s øknade n om kom pe ns as jonsm idlene i løpet av våren. Dis s e e r ikke
innte ktsfø rt.
Drifts unders kudde t er iht. til re gns ka ps forskrifte ne de kket inn ve d bruk av fonds m idle r.

Forsla g t il in nd e kn ing a v u n de rskudd
Merforbruk
Bruk a v fjorå ret s a vset ning. (st rykninger)

1 210 734
1 210 734

I N VES TER I N GS R EGN S KAP ET
I in ve s te ring s reg n skap e t e r d et g itt e n be vilgin g e r til p ro je kto re r o g an n et in ve nta r, m e n d e t e r ikk e fo re tatt s å
s to re in ve s te ring e r i 2 0 2 0 . De rfo r e r de t re la tivt s to re fo nd s a vs e tnin g e r i å re ts in ve ste rin g s re g n s ka p .
De tte ko m m e r a v at d e t lig g e r e n lan g s iktig in ve s te rin gs pla n , o g e n ve n te r m e d n o e a v d is s e in nkjøp e ne til 2 02 1 .
De t e r h e lle r ikke a lltid in nkjøpe n e e r fu llfina n sie rt p å ett å r. No e n e r la g t in n i ø ko no m ip lane n o g g å r o ve r fle re å r.

In ve st e rin gsre gnska p

Budsje t t 2020

Re gnska p 2020

No t e

Pro sje kt
Invent a r
73 922
12
Anne t inve nt a r og ut st yr (t ekn isk)
1 300 000
1 07 118
12
Bygget jene st e r ve dlikehold
79 944
12
Momsko mpe nsa sjon
65 088
12
Kjøp av a ksjer og a nde le r (inn skud d HKP)
64 261
13
Avset ning t il inve st e ringsfon d
1 039 646
14
Sum u t gift e r o g fina nst r a nsa ksjo ne r
1 429 349
Refu sjon mva. p å løpt i inve st e ringsre gnskape t
65 088
Overføring fra Ha uge sun d kommune
1 300 000
1 300 000
15
Bruk a v ubundne ka pit alfon d
64 261
16
Sum inn t e kt e r o g fina nst r a nsa ksjo ne r
1 429 349
Note 12:
Det er gjort en oppgraderinge r av arbeidspla ssen t il scenet eknikern e.
Det t e gjelder båd e invent ar og IKT.
Det er også foretat t en oppgradering av kjøkkenfa silit et ene som st år
klart til en kan gjenoppta drift en av Fest ivit et en i en st ørre skala.
Note 13:

Dett e gjelder inn skudd i Haugesund kommuna le p ensjonskasse.

Note 14:

Note 15:

Beløpene relat er er seg til a vse t ning for projektor er og restbe løpet på de
andre invest eringene. Det er la get en plan for ut skift ning a v projektorer
på Edda, men innkjøpene er ut sat t i på vent e a v utbyggingen a v Edda e r
ferd ig pro sjekt ert . Når en har klarlagt salene størrelse og ut forming kan
en foreta innkjøp a v de nye projekt or er, e ventuelt ompr iorit ere mellom
salene .
Over føring fra Haugesund kommune fordeles:

Note 16:

Projekt ore r Edda kino:
1 000 000,Mindre invest eringer Fest ivit et en:
300.000,Det er brukt fondsmidlene for å finansiere innskuddet i HKP.
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