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Forslag til vedtak:
Økonomirapporten pr. 31.10.2021 tas til orientering.

Haugesund kino- og konserthus KF03.12.2021:
Behandling:
Daglig leder for Haugesund kino- og konserthus KF, Atle Myklebust, orienterte i saken.
Konserthussjef, Tom Erik Anfinsen, og kinosjef, Marit Sætre Færevåg, orienterte om driften.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
SFHKK- 024/ 21 Vedtak:
Økonomirapporten pr. 31.10.2021 tas til orientering.

Økonomirapport pr. 31.10.2020.
Vedlagt følger økonomirapport pr. 31.10.2021. Det kommenteres kort på noen hovedtrekk.
Normalt sett skal både kostnader og inntekter ligge på 83,3 % av forbruket eller inntjeningen. Lønn
har en litt annen fordeling på grunn av beregningen av feriepengene og skal normalt ligge på 81,1
% forbruk pr. oktober.
Lønnskostnadene
Lønnskostnadene viser totalt et forbruk på 76,5 % for hele lønnsbudsjettet samlet. Dette skyldes et
mindre kostnader på AFP og reguleringspremie. Ser en isolert sett på lønns- og løpende pensjonskostnader er forbruket på 82,6 % kostnader. De sentrale forhandlingene er kostnadsført, mens de
lokale forhandlingene vil bli belastet i november. Når en justerer for lønnskompensasjonen som en
mottatt fra kommunen vil en være tett opp til budsjettet.
Det har vært en del langtids sykefravær på Edda som ikke er relatert til arbeidssituasjonen. Det er
kun leid inn vikarer der det har vært behov, men en må etter hvert vurdere grunn- bemanningen
og eventuelt ny utlysninger da dette er noen av de sentrale funksjonene som må dekkes inn.
Merinntekten på refusjoner gjelder refusjon av sykepenger mottatt fra NAV.
Driftskostnadene

Driftskostnadene viser et totalforbruk på 86,6 %. Forbruket ligger en del over budsjett.
Det er litt lavere på forbruk på Edda kino på blant annet filmleie og varekjøp i forhold til budsjett.
Merforbruket ligger på Festiviteten og den høye aktiviteten som har vært i høst. Spesielt
egenproduksjonen «Karius og Baktus» har vært kostbar da det er første gang denne settes opp i
Haugesund i fullskala versjon. Kulissene vil kunne benyttes eller leies ut til fremtidige
produksjoner. Forestillingen er imidlertid fullfinansiert gjennom billettinntekter og
stimuleringsmidler.
Stimuleringsmidlene har gitt mulighet til et rikt og variert program og det er kjøpt inn en del
forestillinger med bakgrunn i dette som en grunnfinansiering.
Det har etter fjorårets innsparinger også vært et kostnadsetterslep. Det er blitt utsatt en del
planlagte innkjøp, og oppgraderinger grunnet usikkerhet som rådet rundt salgsinntektene og
stimuleringsordningene i fjor og i begynnelsen av dette året. Nå har en fått tatt inn igjen en del av
disse.
Når det gjelder Festiviteten så er siste del av den pågående oppgraderingen nå inne i sluttfasen.
Scenetårnet har nå kun mindre arbeid igjen på gesimsene og stillasene kan demonteres i løpet av
kort tid. Det gjenstår å bytte overlysvinduene i foajéen, men her trenger en to-tre dager med
oppholdsvær for å unngå vann-inntrengning. Her er det hittil i år kostnadsført i overkant av kr. 730
000,- som dekkes av tiltaksmidler. Den største kostnaden står imidlertid Haugesund kultureiendom
AS for og totalt kommer scenetårnet på over 3 mill. for dette selskapet.

Inntektene
Totalt viser salgsinntektene en omsetning på hhv. 65,9 % for Edda og for 79,2 for Festiviteten i
henhold til budsjettet.
Når det kun gjenstår to måneder av driftsåret er dette lave tall for Edda, men dersom en hensyn
tar en lengre periode med full nedstenging og de strenge publikumsbegrensningene kan dette
forklares. De store publikumsfilmene ble også lenge holdt igjen av byråene og bidro til flere svært
rolige perioder for filmbesøket. En går nå inn i en travel periode for kinoen og slutten av desember
er normalt den mest besøkte perioden for kinoen.
Festiviteten er også inne i en travel periode, men et høyt antall forestillinger frem til jul. Med noen
få unntak har salget vært svært bra på Festiviteten sine forestillinger etter at en-meter-regelen ble
fjernet. Salgsinntektene ligger tett opp til budsjett og bare «Karius og Baktus» hadde en omsetning
på over kr. 700.000,- Det er et godt tall når en tar i betrakting at denne ble spilt i september med
restriksjoner.
Det gode resultatet er også sterkt hjulpet av stimuleringsordningene, hvor en har inntektsført 9,6
mill. Herav er ca. 2,4 mill. fra 2020 og hoveddelen av disse er som følge av at en vant frem i saken
med å beholde midlene som ble tildelt våren 2020.
Det er også en del midler som ikke inntektsført som utgjør de siste 30 % av støtten. Her skal det
rapporters og disse skal godkjennes av revisor og Kulturrådet. Beløpet utgjør inntil 3 mill., men her
må det påregnes en del avkortninger både på grunn av høyere salgstall på kinoen i oktober og
noen forestillinger som ikke ble gjennomført på Festiviteten.
Driftsresultatet hittil i år.
Foretaket har et positivt driftsresultat pr. 31.10.2021 på ca. kr. 2,5 mill. Dette avviker stort i
forhold til fjoråret hvor det var stor usikkerhet rundt stimuleringsordningene på dette tidspunktet.
Resultatet viste i fjor et større underskudd på hele 3,8 mill. Det ble heldigvis betydelig redusert
takket være god uttelling fra stimuleringsordningene i de siste tre månedene i fjor.
Situasjonen i år er betraktelig bedre og foretaket vil etter all sannsynlighet levere et godt
overskudd så lenge regnskapene og rapportene på stimuleringsordningene godkjennes som
forventet. Det tas også forbehold om at det ikke oppstår en smittesituasjon som gir lokale
restriksjoner.

