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Økonomirapporten tas til orientering.

Haugesund kino og konserthus KF - regnskapsrapport pr. 30.4.2021
Økonomirapporten per april viser en betydelig forbedring i forhold til både første kvartal og fjoråret.
Det er fremdeles avvik på en del poster selv om budsjettet er justert med hensyn til
koronasituasjonen. Ved en normal drift skal inntektene og utgiftene ligge på 33 %, mens lønn vil vise
et forbruk på 36,4 % i forhold til budsjett.
Festiviteten og Edda var nedstengt fra 11. mars til 16. april i år. Årsaken for at byggene var stengt
skyldes at Haugesund kommune gikk over til «Tiltaksnivå A» som innebærer at det ikke er tillatt med
kulturarrangement. Ved gjenåpningen var det igjen tillatt for 100 publikummere i fastmonterte seter,
noe som hadde vært gjeldende siden slutten av mars. Før dette var det tillatt med inntil 200.
Det var i fjor stor usikkerhet rundt tilskuddsordningene for kommunale foretak og det ble som kjent
sendt klage på vedtaket rundt avslag på tilskuddene. Klagen om tilbakebetaling av tilskuddet for
mars-april 2020 ble behandlet av Klagenemda i Bergen i slutten av april 2021. Foretaket fikk medhold
i saken om å beholde de midlene som var utbetalt og innvilget for perioden mars-april 2020. Dette
utgjorde kr. 1 986 601 og er inntektsført i inneværende år.
Når det gjelder søknadsbeløpene for mai-oktober 2020 så ble ikke søknadene behandlet av
Kulturrådet, og klagenemda gav ikke medhold på at disse søknadene skulle behandles. Vedtakene er
endelige og kan derfor ikke påklages.

Støtteordningene fra Norsk kulturråd
Kompensasjons og stimuleringsordninger 2020
Støtte kompensasjonsordning 2020
Restutbetaling stimuleringsordning Edda kino 2020
Sum 2020 - inntektsføres i 2021

kr
kr
kr

Beløp
1 986 601
413 475
2 400 076

Stimuleringsordning jan.-juni 2021 (innvilget)
Edda kino jan.-juni 2021
Festiviteten jan.-juni 2021
Festviteten mai-juni 2021
Sum stimuleringsmidler jan.-juni 2021

kr
kr
kr
kr

2 758 682
2 288 202
766 324
5 813 208

Stimuleringsordning juli - oktober 2021 (søkt om pr. 1. juni 21)
Edda kino juli-oktober 2021
kr
Festiviteten juli-oktober 2021
kr
Festiviteten juli-oktober 2021 (Susanne Sundfør)
kr
Sum stimuleringsmidler juli - oktober 2021
kr

2 490 310
2 662 991
381 251
5 534 552

Sum tilskudd fra Kulturrådet regnskap og budsjett 2021

kr

13 747 836

Som tabellen viser er det hittil i år innvilget kr. 5,8 mill. i nye tilskudd for våren. Det gjøres
oppmerksomt på at tilskuddene kan blir justert ned når rapporteringen skal foretas. Den nye
ordningen hadde søknadsfrist 1. juni og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Edda kino
Edda kino har med unntak av den perioden de var pålagt nedstengt hatt åpent hver dag. Besøket er
sterkt redusert, og dette viser også klart igjen på salgsinntektene. Det er inntektsført kr. 926 998 i
billettinntekter og av et budsjett på 11 835 000,- utgjør dette 7,83 %. Kioskinntektene er på kr.
461 795 og dette utgjør 11,72 % av salgsbudsjettet. Dette er svært lave tall og skyldes lav tilgang på
premierefilmer, samt at kinoen var nedstengt i en lengre periode.
Tilskuddsordningene som skal kompensere for inntektsbortfallet er ikke så gunstige som de var i
2020. Beregningsmodellen er lagt om slik at en får en lavere søknadssum i år. Av et søknadsbeløp på
4,6 mill. så mottok foretaket i overkant av 2,7 mill. i perioden fra jan. – juli 2021.
Siden det er inntektsført 2,4 mill. i midler fra fjoråret så skal Edda kino allikevel kunne oppnå et godt
driftsresultat i 2021. Det forutsetter selvsagt at det store filmmarkedene fortsetter å åpne både
nasjonalt og internasjonalt slik at filmtilbudet øker. Det vil i løpet av resten av året komme en rekke
publikumsfilmer som har fått utsatt premieredatoene. Noen av disse filmene gir høye inntekter for
kinoen enkeltvis, og utgjør en stor andel av inntjeningen da de oppnår svært store besøkstall. I løpet
av høsten finner vi både norske og internasjonale filmer med stort potensiale.

Festiviteten konserthus
Festiviteten fikk i likhet med mange andre konserthus avslag på den første søknaden de sendte inn i
mars. Det ble stor oppmerksomhet i mediene på alle arrangørene som hadde fått avslag. Kort tid
etter ble tilskuddspotten øket med 400 mill. Kulturrådet informerte om at en del søknader ville bli
behandlet på ny, men oppfordret også til å søke på neste søknadsfrist. Festiviteten valgte å sende ny
søknad i april og fikk da innvilget 2,7 mill. I mai sendte Festiviteten ytterligere en søknad og denne
gjelder i hovedsak tapte inntekter i forbindelse med provisjonsbasert utleie til Haugesund Teater.
Tilskuddene er for øvrig periodisert i regnskapet både for Festiviteten og Edda.
Når det gjelder salgsinntektene så viser det også her igjen at Festiviteten har vært nedstengt i en
lengre periode og at publikumsgrensen ble redusert fra 200 ned til 100 personer. Det var planlagt 34
ulike arrangementer denne våren, men en del av disse ble avlyst på grunn av nedstengning eller at
det har vært uklarhet rundt finansieringen av forestillingene i stimuleringsordningene. Salgsinntekten
er på kr. 984 721,- og dette utgjør 17,9 % av budsjettet. For kafedriften ligger omsetningen på
beskjedne 8,6 % av budsjett og skyldes restriksjonene på servering.
Kostnadene ligger omtrent på budsjett, men det kan nevnes at det har vært kjøpt inn flere
forestillinger som en mottar stimuleringsmidler for. Når det gjelder tiltaksmidlene som en mottok i
fjor for å rehabilitere taket på Festiviteten så er det ikke kostnadsført noe her hittil i år. Det ble i
regnskapsavslutningen avsatt kr. 830.000,- Taket er nå ferdigstilt og sluttfakturaen ser ut for å
komme på ca. kr. 250.000,- lavere enn totalestimatet på 2,35 mill. Dette skyldes at de underliggende
materialene var i en bedre tilstand enn forventet.
I slutten av mai flyttet Haugesund Teater inn på hovedscene og har satt opp 16 forestillinger. De skal
spille musikkteateret «Våken drøm - Vamp i teateret» og alle forestillingene er utsolgt. Når det
gjelder resten av året så ser det ut for å at aktiviteten vil ta seg opp. Det er nå tillatt for inntil 200
publikummere og stimuleringsordningene ser ut for å være gunstige for Festiviteten. Økonomisk sett
vil Festiviteten sannsynligvis komme ut med et positivt resultat for dette året.

Oppsummering av driftsregnskapet.
Resultatet viser et overskudd på kr. 889 562,- Sett i lys av midlene foretaket fikk overført fra 2020
kan dette virke noe lavt. Dette skyldes at det var en lengre periode med nedstengning på grunn av
høy lokal smitte. I denne perioden fikk en ikke uttelling fra stimulering ordningen da det er et krav at
det foregår aktivitet for å søke støtte.
Det er fremdeles svært uforutsigbare rammevilkår. Det ble i slutten av mai åpnet opp for inntil 200
publikummere, og dette har mye å si for salgsinntektene for resten av året. Med en normalisering av
situasjonen i løpet av høsten og fortsatt tilgang på økonomisk kompenserende stimuleringsordninger
skal det være mulig å levere et økonomisk resultat med overskudd i inneværende år. Det forutsetter
selvsagt at støtteordningen kompenserer dersom restriksjonene igjen skulle bli strengere. Foreløpig
er det ikke noe som tyder på at det skal skje hverken lokalt eller nasjonalt.
Høsten er normalt de beste driftsmånedene for både kino- og konserthusdrift. Det er en rekke filmer
som vil få premiere fremover og Festiviteten har et tett program. Det ser pr. dags dato ut for at en vil
oppnå et tilfredsstillende driftsresultat foretaket.

NVESTERINGSREGNSKAPET

Det ble bevilget 2,3 mill. på bakgrunn av tilstandsrapporten til Festiviteten som fortinnsvis skulle
benyttes på innvendige oppgraderinger. Det som er prioritert her er ny salsbelysning i hoved salen.
Kun 1/3 av lampene er i funksjon og lyspærene har en svært vanskelig adkomst for bytting. Det andre
prosjektet er garderobene til artistene som stort sett er uforandret siden bygget var nytt.

Salsbelysning
Cowi AS har prosjektert ny salsbelysning og bistått i anbudsprosessen. Det var tre leverandører som
leverte anbud. Alle tilbudene ble godkjent. Den rimeligste leverandører var Helgevold Elektro.
Anbuds-summen var på rundt 1,1 mill. Det vil være noe justeringer i tilbudet på grunn av noe
oppgraderinger. (endringsordre).
Alle lampene i taket byttes ut med moderne LED-lys. Disse har lang levetid og vil også gi en ENØK
effekt. Lampene vil komme i løpet av juni og arbeidet startes opp på forsommeren når siste leietaker
har avsluttet sin produksjon. Det må settes opp stillas i deler av hoved-salen så det vil gå noen uker
for å gjøre jobben.

Budsjett for ny salsbelysning:
Prosjektering:
Elektroarbeid/lamper:
Stillas/lift:
Totalt estimat:

kr. 150.000,kr. 1 250 000,kr. 100.000,kr. 1 500 000,-

Garderober
Det er gjennomført en rehabilitering av garderobene til artistene og fellesområdene bak scenen.
Toalettene er bli oppgradert til dagens standard. Det er byttet golvbelegg, satt opp våtroms panel,
samt at deler av det sanitære utstyret er byttet. Rørene er også inspisert, men disse hadde ingen
synlige skader eller behov for rehabilitering.
I forbindelse med oppgradering har det også vært en egeninnsats på malingsarbeid og annet
snekkerarbeid her som følge av nedstengingen og mulighet for tilgjengelige ressurser.
Budsjett: kr. 500 000,-

Prosjektrapport

Budsjett

Regnskap

Ny salsbelysning:
Oppgradering garderober:
Sum budsjett eks. mva:

1 500 000,121 356,500 000,-____ 20 079,-_
2 000 000,141 435,-

Når det gjelder utvendige arbeidene på Festiviteten så vil arbeidet med å kle inn scenetårnet starte i
juni. Kostnadsrammen er på 2,4 mill. og vil skje i regi av Haugesund kultureiendom AS.

Festiviteten ble også nødt til å bytte lysbordet i hoved-salen. Dette hadde en kostnad på kr. 164.000,og er finansiert via fondsmidler fra tidligere år.

