


STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA
STYRETS ÅRSBERETNING 2012

VIRKSOMHETENS ART

Bergen Nasjonale Opera ble etablert som stiftelse i 2005 med navnet Den Nye Opera, stiftet av Bergen
Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og Grieghallen AS. I 2012 endret
stiftelsen navn til Bergen Nasjonale Opera.

Formålet for BNO er å styrke og utvikle det profesjonelle operatilbudet på Vestlandet gjennom å
samordne eksisterende infrastruktur og kompetanse, skape møteplasser mellom norske og internas
jonale kunstnere og utvikle unge kunstnere innenfor operafaget. Stiftelsen er lokalisert i Bergen, men
setter også opp opera andre steder i og utenfor Norge.

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjør og beretning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger til
skuddsbrev for 2013 og stiftelsens langsiktige strategi og handlingsplan. Det er budsjettert med over
skudd for 2013. Driften for 2012 har gått med overskudd, og redusert stiftelsens negative egenkapital
fra driftsåret 2011.

Stiftelsens budsjett for 2013 legger opp til et resultat som sletter stiftelsen negative egenkapital og
styret har som mål at stiftelsen ved utgangen av 2013 har en positiv egenkapitalsituasjon.

ARBEIDSMILJØ, PERSONALE OG LIKESTILLING

Totalt i 2012 hadde stiftelsen 14 ansatte fordelt på 11,4 årsverk. Kjønnsfordeling på disse var 8 kvin
ner i totalt 6,3 årsverk og 6 menn i 5,1 årsverk.

Arbeidsmiljøet i stiftelsen er godt og sykefraværet er lavt. I 2012 hadde stiftelsen et sykefravær på
totalt 7,02 %, hvorav ca. halvparten er knyttet til en langtidssykemelding. Det har ikke vært tilfeller av
skader eller ulykker på personell eller materiell.

Styret bestod i 2012 av 5 medlemmer, hvorav fire medlemmer er kvinner.

MILJØRAPPORT

Stiftelsens virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre
miljø.

DRIFTEN I 2012

Virksomheten i stiftelsen i 2012 har fortsatt vært konsentrert om å videreutvikle og styrke driften av
en profesjonell opera med tilslutning fra offentlige myndigheter og andre berørte parter.

Kunstnerisk sett har Bergen Nasjonale Opera hatt et produktivt og kvalitetsmessig godt år.

Totalt ble det gjenomført 26 operaforestillinger, hvorav 7 har vært forestillinger på turné og 11 fores
tillinger for barn og unge. I tillegg har BNO produsert 8 konserter.

Publikumstallet i 2012 var på 16 685 mot 16 579 i 2011, hvorav 3 416 barn og unge. I tillegg medvir
ket også 511 barn og unge i BNOs forestillinger. Totalt sett omfattet dermed BNOs virksomhet 3 927
barn og unge.
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Kvaliteten på produksjonene har i 2012 vært meget høy, og bygger på profesjonalitet i alle ledd.
Produksjonene har gjennomgående fått gode anmeldelser lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Se under
Oppsummering 2012 for en nærmere beskrivelse av aktiviten samt presseklipp og bilder.

VIDERE UTVIKLING

Styret anser 2012 driften av stiftelsen som god.

Utfordringen fremover er å konsolidere stiftelsen og å planlegge, finansiere og produsere kvalitetmes
sig, profesjonell opera i et tilfredsstillende omfang. Her vil nivået på den offentlige årlige finansiering
være avgjørende, sammen med en økt fokus mot private samarbeidspartnere og sponsorer.

Stiftelsen har i 2012 gjennomgått store endringer, med navneskifte og utarbeidelse av ny visuell profil.
Endringene innebærer en spissing av stiftelsens virksomhet, parallelt med en kontinuerlig heving av
den kunstneriske kvalitet. Utviklingen er basert på forutsetningen om organisering av virksomheten
som en liten, profesjonell, prosjektorganisasjon.

Dette danner et viktig fundament for operautviklingen i regionen fremover, og tilfredsstiller også stat
ens krav om at eksisterende statlig finansiert infrastruktur i de større byene skal inngå i operaproduk
sj onen.

Bergen Nasjonale Opera samarbeider nå med en rekke andre operaselskaper og andre kulturinstitus
joner nasjonalt og internasjonal. Styret betrakter internasjonale samarbeid som avgjørende for den
videre utvikling av en høykvalitets, profesjonell opera.

Stiftelsen støtter også aktivt arbeidet med å etablere et profesjonelt kor med faste deltidsstillinger i
Bergen, og støtter KorVest i sitt arbeid med å nå sine mål.

De statlige forutsetninger angående lokal og regional medfinansiering av den regionale operavirksom
heten ble oppfylt for 2012.

RESULTAT OG DISPOSISJONER

Driften i 2012 har vært finansiert gjennom billettinntekter, private tilskudd, prosjekt tilskudd og ge
nerelle driftstilskudd fra stat, kommune og fylke.

Driftsinntekter for 2012 var NOK 32 211 919 og driftskostnader NOK 31 321 290. Netto finansposter
beløper seg til NOK — 5 349.

Stiftelsen fikk i 2012 et årsresultat på kr 885 281. Årets resultat overføres annen egenkapital og re
duserer stiftelsens negative egenkapital slik at denne ved utgangen av 2012 utgjør minus
kr i 125 859. Styret har som mål at stiftelsen i 2013 skal gi et resultat som medfører at den negative
egenkapitalen skal være utlignet.
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FRA DEN NYE OPERA TIL BERGEN NASJONALE OPERA
— ET BEGIVENHETSRIKT OPERAÅR

— Navnet Bergen Nasjonale Opera forteller at vi er forankret i Bergen og Hordaland og vi produserer
opera på nasjonalt og internasjonalt nivå, uttalte styreleder Egil Herman Sjursen da vi annonserte
navneskiftet. Navnet Bergen Nasjonale Opera markerer at Bergens profesjonelle operaselskap ikke
lenger er “nytt”, Det markerer stabilitet og langsiktige ambisjoner for opera i Bergen.

FORESTILLINGER

L’Étoile: Fargesprakende i februarmørket

Bergen Nasjonale Opera [BNO) skal være en arena for å oppleve opera du ikke får sett andre steder i
landet. Emmanuel Chabriers blott-til-lyst-opera L’Étoile er et godt eksempel: Denne sprø forviklings
komedien med elegant, fargerik musikk hadde aldri tidligere blitt satt opp i Norge. Forestillingen var
et samarbeid med New York City Opera, og korsangerne og solister fikk virkelig kjørt seg i den eks
tremt koreograferte regien. “Elskverdige bagateller”, konkluderte BTs anmelder Peter Larsen.

Pelléas og Mélisande: Et lengselens drama

«En vellykket og merkelig bevegende fremforelse», var samme Peter Larsen konklusjon etter å ha sett en
annen norgespremiere, Debussys opera Pelléas og Mélisande som ble frem frørt i Logen Teater 17. og
18. april. Pelléas og Mélisande regnes som et banebrytende verk i operahistorien. All ytre handling er
satt i parantes til fordel for et indre, symbolmettet drama. Operaen ble fremført i en ny kammerversjon
fra belgiske Muziektheater Transparant. Pelléas og Mélisande gikk på turne til Tromsø, Sandnes, Kris
tiansand, Moss og Halden høsten 2012.

Xerxes: Norsk stjerneregissør åpnet Festspillene

Stefan Herheim regnes som en av verdens fremste operaregissører. Til BNO og Festspillene kom han
med Håndels Xerxes fra Komische Oper i Berlin. I Grieghallen ble det bygget opp en kopi av et barok
kteater anno 1738, og til sammen var det over 130 involverte fra Komische Oper i produksjonen. Pub
likum i Grieghallen fikk oppleve en storslått, leken og tankevekkende forestilling. Tysk presse hadde
allerede varslet om en fantastisk forestilling med superlativer som «briljant» og (<årets høydepunkt»,
og også i Norge fikk forestillingen strålende mottakelse: «Suverent, dristig og flott», mente Dagbladets
anmelder Ståle Wikshåland.

Askepott: Vellykket familieopera for hele Hordaland

“Sommeroperaen [...j bringer sammen profesjonelle aktører og unge lokale musikere og dansere i en
vefungerende helhet”, skrev BTs anmelder Espen Selvik etter premieren i Oseana på Os. Egenproduk
sjonen Askepott var et stort regionalt samarbeidsprosjekt som involvert til sammen 150 barn og unge
som sangere og dansere fra kulturskolene i Bergen, på Os og Voss, Bergen Nasjonale Operas barnekor
og musikere fra Ung Symfoni. De unge fikk jobbe med profesjonelle operasangere, regissør og koreo
graf i en forestilling som ble satt opp både på Oseana, i Grieghallen og på Voss kulturhus.



Operafest: Navneskiftet feiret med festforestillinger i Grieghallen

Det var ikke spart på effektene da vi feiret navneskiftet til Bergen Nasjonale Opera. Grieghallen ble
pyntet til fest, og publikum ble møtt av gjøglere, sjonglører og flammeslukere. På scenen var det både
sirkus og alvor, med fem internasjonale solister, stort kor, barnekor og, ikke minst, Bergen Filharmoni
ske Orkester. “Fornøyelig sesongåpning”, konkludert BTs anmelder. Operafest markerte også avslutnin
gen på en lang prosess med å utvikle nytt navn, ny identitet og ny grafisk profil for selskapet.

OPERA UT I BYEN

I løpet av 2012 har vi tatt opera ut av konsertsalen, ut der hvor folk ferdes og oppholder seg. Vi har
hatt Pop-up-opera på både Galleriet og Bergen Lufthavn Flesland. Vi har tatt med oss operasangere på
barer og kaféer, deriblant Det Akademiske Kvarter og Våg på Bergen Matbørs. Sesonglanseringen 12-
13 ble også lagt til Bergen Matbørs.

UTVIKLINGSARBEID

Ved siden av operaforestillingene driver Bergen Nasjonale Opera et omfattende utviklingsarbeid for
unge talenter innen ulike operafag. I september arrangerte vi Norges første librettoakademi. Vi samlet
seksten av landets fremst komponister og forfatter, både unge og erfarne, for å utforske i teori og prak
sis hva som kjennetegner en god operatekst. I tilknytning til sommeroperaen Askepott arrangerte vi
akademi for unge musikere med topp instruktører fra Storbrittania.

Talentprogrammet Unge stemmer nå tre sangere og den unge bergensforfatteren Astrid Luisa Niebuhr.
Niebuhr skriver librettoen til den kommende familieforestillingen Alt om min familie, med musikk av
Atle Halstensen og Sondre Lerche.

Bergen Nasjonale Opera leder det nasjonale nettverket AdOpera! som i 2012 både arrangerte li
bretoakademiet og sendte Pelléas og Mélisande på turné.

BARN OG UNGE

I løpet av 2012 har flere tusen barn og unge vært involvert i våre prosjekter, både som publikum og
som aktive deltakere. Gjennom Prosjekt Opera fikk mange åttendeklasser i Bergen oppleve gener
alprøven på operaen L’Étoile. Sammen med Universitet i Bergen og UH-nett Vest har vi igangsatt et
nytt og spennende skoleprosjekt som integrerer realfag og kreative fag: Skriv en vitenskapsopera! ble
besøkt av kulturminister Hadia Tajik og Arbeiderpartiets kulturkomité. — På Stortinget satt jeg i utdan
ningskomiteen, og jeg kjenner til rapporter som forteller at elever som arbeider med kreative oppgav
er også gjør det bedre i andre fag, uttalte Tajik til BT.

2012 har vært et betydningsfullt år. Vi har utforsket, lyttet og lært, og resultatene av vår operaaktivitet,
enten den harforegått på hovedscenen i Grieghallen, på utestedet Våg eller i skolenenes klasserom, har
vist at vi er en nasjonal ressurs å regne med.
Mary Miller, Operasjef

BIDGIN
NASJOMÅLE
OPERA



i’”

L..







I

‘I
,



--





‘
r.

/[





2



Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

Driftstilskudd

Prosjekttilskudd

Egeninntekt

Sum driftsinntekt

22 950 000

416 146
8 845 773

32211919

21 994 300

462 648

10 339 697

32 796 645

Lønnskostnader, honorarer mm.
Askriwing

Annen driftskostnad

Sum driftskostnad

8, 9 14 473 369
2 25235

9 16822686

31 321 290

15 040 855
49 717

15175311

30 265 883

Driftsresultat 890 629 2 530 762

30 173

5 054

-35 657

-4 066
-4 497

Note 2012 2011

Annen renteinntekt

Annen finansinntekt

Annen rentekostnad

Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

27 823

4615

-29 874

-7 913

-5 348

Arsresultat 7 885 281 2 526 265



Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
BALANSE PR. 31.12.

Note 2012 2011
EIENDELER

Anleggsmidle r

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inentar, verktøy, kontormaskiner ol. 2 70 032 95 267
Sum varige driftsmidler 70 032 95 267

Finansielle anleggsmidler

Inesteringer i aksjer og andeler 5 25 000 25 000
Andre fordringer 1 000 7 000
Sum finansielle anleggsmidler 26 000 32 000

Sum anleggsmidler 96 032 127 267

Omlopsmidler

Fordringer

Kundefordringer 35721 16819
Andre fordringer 3, 4 1151 471 714 005
Sum fordringer 1187 192 730 824

Bankinnskudd, kontanter ol. 385 859 624 535

Sum omløpsmidler I 573 051 i 355 358

SUM EIENDELER I 669 083 i 482 625



Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
BALANSE PR. 31.12.

Gru nnkapital

Sum innskutt egenkapital
6 110 000

110 000
110 000

110 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

7 -1 235 859
-1 235 859

-2 121 140

-2 121 140

Sum egenkapital

GJELD

-1125859 -2011 140

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leerandørgjeld

Skyldige offentlige aifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

763 681

595 303

578 787
857 170

3 2794942

626 951

1164479

661 796
1 040 539

3 493 765

Sum gjeld 2 794 942 3 493 765

SUM EGENKAPITAL OG GJELD I 669 083 i 482 625

BERGEN, 15.02.2013
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Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
Noter til regnskapet for 2012

Regnskapsprinsipper

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter
Tilskudd/sponsorbidrag inntektsføres for den periode det vedrører. Driftstilskudd bruttoføres i regnskapet
og resultatføres samtidig med den inntekten den skal øke, eller kostnaden den skal redusere.
Resultatføring skjer først når det er sannsynlig at betingelsene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt.
lnntektsføring av salg av tjenester skjer etter hvert som tjenestene leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som
omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært
over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger
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.

Pensjoner
Forpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning balanseføres ikke, det vil si at pensjonskostnaden er lik
årets pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning.

Note I Tilskudd og driftsinntekter

2012 2011
Driftstilskudd
Staten ved Kulturdepartementet 16 065 000 15 582 000
Bergen kommune 3 442 000 3 206 300
Hordaland fylkeskommune 3 443 000 3 206 000
SUM 22 950 000 21 994 300

Prosjekttilskudd
Bergen kommune 300 000 462 648
Prosjekttillskudd Norsk Komponistforening 50 000 0
Andre tilskudd 66 146 0
SUM 416146 462648

Egen inntekt
Konserter/forestillinger 3 581 034 4 147 535
Sponsorstøtte Grieg Foundation 750 000 750 000
Sponsorstøtte G. C. Rieber 250 000 250 000
Sponsorstøtte andre givere 4 000 000 4 000 000
Andre inntekter 264 739 1192 162
SUM 8845773 10339697



Note 2 Varige driftsmid ler

Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
Noter til regnskapet for 2012

Kontor-
maskiner

102 428

Posten annen kortsiktig gjeld består av:

Forskuddsbetalt inntekt
Skyldig lønn
Feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Note 4 Bundne midler og ubenyttet driftskreditt

I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 269.018

Stiftelsen har driftskreditt på 800.000.Ubenyttet andel er kr 36.319

Note 5 Investering i aksjer og andeler

Kultur VestAS
Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera har en investering bokført til kostpris kr 25.000
i Kultur Vest AS.

Utstyrlmusikk
instrument

179 180

Totalt

281 608Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang 0 0 0
Avgang 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 179 180 102428 281 608
Akkumulerteavskrivninger3l.12. 109 149 102428 211 577
Balanseført verdi 31.12. 70 032 0 70 032

Arets avskrivninger 25 235 0 25 235

Avskrivningsplan Lineær Lineær
Levetid 5-10 3

Note 3 Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn I år
2012 2011

Depositum 1 000 7 000

Selskapet har ikke langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.

Posten andre fordringer består av: 201 2 201 i

Forskuddsbetalte kostnader oppsetninger 870 332 714 005
Lån til KorVest 400 000 0
Andre kortsiktige fordringer 12 389 0
Sum I 282 721 714 005

2012 2011

183195 426178
22881 10000

641 039 579 361
10000 25000

857 115 I 040 539

2



Note 6 Grunnkapital

Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera
Noter til regnskapet for 2012

Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera er en stiftelse som ble etablert 23. november 2005.
Grunnkapitalen er kr 110 000.

Note 7 Egenkapital

885281 885281
Egenkapital 31.12. 110 000 -1 235 859 -1 125 859

Note 8 Pensjoner

Stiftelsen har ordning med offentlig tjenestepensjon i DNB, gjennom fellesavtalent til NTO.
Ordningen har per 31.12.12 13 aktive medlemmer

Note 9 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Løn nskostnader
Arbeidsgiveravg ift
Pensjonskostnader
Honorarer mv.
Andre lønnsrelaterte ytelser
Lønn overført til BIT2O Ensemble

Ytelser til ledende personer

2012

6710770
1 087 020

551 107
6 118 126

6 346

6 314 581
1130676

479 579
8 633 535

35 985
-1 553 500

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

Revisor

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik
- revisjon inkl, teknisk utarbeidelse av regnskap
-Annen bistand
Sum godtjorelse til revisor inkl. mva

Daglig leder
I 078 588

21 432
32 765

Styret
140 000

Egenkapital 01.01
Årets resultat

Grunn- Annen

kapital Egenkapital Sum

110 000 -2 121 140 -2011140

Lønnskostnader 2011

0
Sum 14473369 15040855

Antall årsverk fast ansatte 11,4 8,65

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er
ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

2012 2011

77 500
26 250

103 750

87 500
34 563

122 063
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