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Ledelsespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019
for Den Selvejende Institution Randers Egnsteater.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og god regnskabsskik.

Ledelsesberetningen omfatter efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse
Randers, den 24. september 2019
Teaterleder

Peter Westphael
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Formand Jes Weyhe Grønbæk

Anne Line Svelle

Jan Warrer

Aase Klith

Anders Buhl Christensen

Søren Pagter

Steen Bundgaard

1.

This document has esignatur Agreement-ID: 780ce8feyHxZ27561441

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2019 samt resultatet af teatrets aktiver for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i den Selvejende Institution Randers Egnsteater
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Randers Egnsteater for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet (herefter kaldet "bekendtgørelsen") og god regnskabsskik.
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Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30.
juni 2019 i overensstemmelse med bekendtgørelsen og god regnskabsskik.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med international standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er
uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
Etiske regler) og yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Der er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedr. revisionen
Uden at modificere vores konklusion skal vi gøre opmærksom på at teatret i overensstemmelse med
bekendtgørelse har medtaget godkendte budgettal for 2018/19 og 2019/20 som sammenligningstal i
resultatopgørelsen samt budgettal for 2018/19 i tilhørende noter til resultatopgørelsen. Disse budgettal har
ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med bekendtgørelsen og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere teatrets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelsen, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelsen,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højre end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
•
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om teatrets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til indgået egnsteateraftale og bekendtgørelsen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med indgået egnsteaterafale og bekendtgørelsen. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Randers, den 3. oktober 2019

National Revision
Godkendte Revisorer a/s
CVR 25 63 58 68

Michael Møller
Registreret Revisor

MNE mne-nr. 1068
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Sæson 2018 - 2019
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Randers EgnsTeater har igennem sine 19 år været i konstant udvikling, både i forhold til organisation
og kunstnerisk indhold. Således blev sæson 2018-2019 også et år med nye tiltag og muligheder for
teatret.
På det strukturelle niveau er Randers EgnsTeater blevet udvalgt som et af de tre teatre i det danske
scenekunstlandskab, der ændrer status til § 5 teater, hvor teatret fra d. 1.1. 2020 er indskrevet på
Finansloven med et årligt tilskud på 3 millioner kroner. Randers EgnsTeater modtager denne ekstra
statsstøtte for at teatret fremadrettet skal videreudvikle tværkommunale samarbejder i regionalt
perspektiv, hvor kommuner uden egnsteatre får adgang til en bred palet af scenekunstneriske
aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der allerede eksisterende formelle aftaler mellem Randers
EgnsTeater og Lemvig og Favrskov Kommuner ligesom blandt andet Norddjurs Kommune har vist
stor interesse for at udvikle et lignende samarbejde. Processen omkring fastlæggelse af forpligtelser
og muligheder for Randers EgnsTeater som § 5 teater er netop nu, september 2019, i sin formelle
fase, hvor der er planlagt møder med Slots og Kulturstyrelsen.
I sæson 2018-2019 har Randers EgnsTeater egenproduceret 5 nye forestillinger: MUREN, UNODER,
SÅ LÆNGE VI LEVER, KÆRLIGHED samt en coproduktion med Teatret Fairplay OPELIAS
SKYGGETEATER. Med så mange produktionsenheder har huset været fuld af en kunstnerisk energi,
som har bidraget til den dynamik vi som teater ønsker at repræsentere. Et scenekunstnerisk
skabende miljø, som publikum, kunstnere og det faste personale mærker og værdsætter. Alle
egenproduktioner er blevet godt modtaget af både anmeldere og publikum.
Randers EgnsTeater indkøber til hver sæson gæstespil fra nationale og internationale turneteatre. I
sæson 2018-2019 præsenterede vi teatrets publikum for 30 forskellige forestillinger. Alle gæstespil
var valgt ud fra kriteriet: Indenfor sin genre skal det være det ypperste der findes på markedet.
Klassiske opsætninger, eksperimenterende teater, komedie og kabaret, tragedie og
samfundsreflekterende forestillinger. Randers EgnsTeaters publikum skal have mulighed for vælge i
bredden, alt efter interesse og vi mener det, når vi siger at der skal være scenekunst for alle på
Randers EgnsTeater. Vi skal præsentere en bred palet af scenekunstneriske udtryk for børn, unge og
voksne. Og med et rabatsystem, hvor publikum kan vælge at købe 3 teateroplevelser og derved opnå
en favorabel pris (110 kr. pr. billet) ser vi at mange af teatrets gæster i deres ”sæson pakke” vælger
at tilkøbe forestillinger, der ligger udenfor den genre de plejer at se.

Randers EgnsTeater er altid i samspil med sit geografiske område og indgår ofte i samarbejder og
projekter med andre kulturinstitutioner, skole og daginstitutionsområdet, talent og ungeplatforme,
kulturelle netværk m.fl.
I sæson 2018-2019 varetog teatret blandt andet fagkoordinator funktionen på den kulturregionale
aftale ”Levende Ungekultur” og faciliterede processen, hvor unge talenter indenfor kunst, kultur og
sport, i samarbejde med professionelle partnere, producerede en stor totalteaterforestilling i
togfabrikken Bombardiers gamle produktionshal. Med over 100 unge talentfulde skuespillere,
musikere, kunstnere, dansere og gymnaster blev TONIKUM en enestående oplevelse. Forestillingen
blev set af ca. 1000 publikummer. Styregruppen bestod dels af unge fra de forskellige talenthold og
dels af ansatte fra Randers Gymnastikforening, Randers Kunstmuseum, Spillestedet Turbinen,
Kaosambasaden og Randers EgnsTeaters Talentskole. Denne type projekter efterlader spor, der
peger mod flere samarbejder, på tværs af kunst og kulturinstitutioner. Både de unge medvirkende og
vi der stod for den professionelle ramme af TONIKUM, var stolte af hvad vi sammen kan i Randers.
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Sæson 2018 - 2019
Egenproduktioner i 2018 - 2019
MUREN (målgruppe: 10 år og op)
Skuespiller: Lisbeth Knopper, David Elnebo og Erik Viinberg
Instruktør: Kurt Bremerstent
Scenograf: Laura Rasmussen
Dramatiker: Andreas Garfield
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UNODER (målgruppe: 3 - 8 år)
Medvirkende: Jacob Venndt
Instruktion: Kurt Bremerstent
Scenograf: Christian Q Clausen
Dramatiker konsulent: Sven Ørnøe
SÅ LÆNGE VI LEVER (vinterkabaret 2019, spillede stationært, i forsamlingshuse og på turné)
Medvirkende: Lone Rødbroe, John Batz, Nana Schwartzlose, Bjarne Langhoff
Manuskript og instruktion: Gunvor Reynberg
Scenograf: Sus Haugland
OPHELIAS SKYGGETEATER (målgruppe: 6 -12 år, Co-produktion med Teatret Fair Play i Holbæk)
Medvirkende: Charlotte Amalie Kehlet og Lisbeth Knopper
Manuskript og instruktion: Robert Parr
Scenograf: Tanja Bovin
Oprindelig tekst af Michael Ende
KÆRLIGHED (målgruppe: 1 ½ -5 år)
Medvirkende: Nanni Lorentzen
Manuskript og instruktion: Henrik Steen Larsen
Scenograf: Niels Secher
Oprindelig tekst af Max Velthuijs
Alle 5 forestillinger er produceret til stationær afvikling og turné.

Gæstespil for voksne i 2018 - 2019
Til denne sæson besluttede vi at købe flere forestillinger, af samme produktion, end vi tidligere har
gjort. Da teatret de senere år ofte har haft udsolgt og ventelister til voksenrepertoiret, ønskede vi at
udbyde flere billetter til hver enkelt teateroplevelse. Dette skulle vise sig at være en disposition som
teatrets publikum bakkede op om, og selv med de ekstra afviklinger har vi igen i 2018-2019 haft
venteliste til flere gæstespil.
Følgende producenter/ forestillinger har gæstet Randers EgnsTeater i denne sæson:
Kroppen (af: Bådteatret), Landet uden drømme (af: Fix og Foxie), SNE (af: Vigga Bro), Grounded (af:
Svalegangen), Haabet (af: Teatret Møllen), NAUTILUS (af: Trygwe Wakenshaw, Int.), JOB (af: OffOff Production), FEAR (af: Black Box), Dæmoner (af: Mungo Park Kolding), Kaffe og Kærlighed (af:
C.M. Production), Kunsten at dø (af: Paulo Nani), Red Bastard (int.), Svend, Knud og Valdemar (af:
Figaros og den ny opera), Kvinde kend din krop (af: Mungo Park Allerød), King Lear (af: Teatret
Møllen og TEATRET), TVIND – the musical (af: Teater V), Kurt og Kirsten (af: Louise Schouw
Teater), ROCKY (af: Husets Teater), De frelste synger (af: Café Liva), En komikers tragiske
bekendelser (af: Tommy Kenter)
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Sæson 2018 - 2019
Desuden har Randers EgnsTeater haft følgende egenproduktioner med i voksenprogrammet: Så
Længe Vi Lever og Hesten.

Søndags og juleforestillinger for børnefamilier i 2018 - 2019
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Randers EgnsTeater har i hver sæson et repertoire for børnefamilier, der dels spiller på søndage,
hen over en sæson og dels spiller i alle weekender i december, hvor der afvikles juleforestillinger,
både for de yngste børn og for de lidt ældre. På Randers EgnsTeater er det vigtigt for os at både børn
og voksne teatergængere føler sig hjemme og godt mødt, når de træder ind på teatret. Således er
der også altid åbent i vores cafe før og efter en forestilling, ligesom teatrets personale altid tager imod
i indgangen, så alle føler sig velkomne. For os er publikum vores gæster, som vi gerne vil beværte
med topprofessionel scenekunst og en god helheds oplevelse.
Søndagsforestillinger for børnefamilier i denne sæson: HJEM (af: Madam Bach), Månen over
Baobabtræet (af: Teatret Lille Hest), Små Blå Sko (af: Riddersalen), Hane Får Føl (af: Olsens
Teater), Twins (af: Uppercut Danseteater), I Nattens Lys (af: Teater Refleksion), VÆK? (af: Randers
EgnsTeater)
Juleforestillinger for børnefamilier: Historien om Bella (6 år og op – af: Randers EgnsTeater),
Juletræets Hemmelighed (1½ år og op – af: Randers EgnsTeater)

Randers EgnsTeaters turneforestillinger 2018 - 2019
Kærlighed, Under mit træ, En heldig kartoffel, VÆK? og Juletræets Hemmelighed (antal turnéforestillinger: 71)
Alle disse småbørns forestillinger spilles af Nanni Lorentzen fra Randers EgnsTeaters ensemble.
Nanni er en af dansk børneteaters stærkeste skuespillere på forestillinger for det yngste publikum og
er efterspurgt over hele landet som formidler af scenekunst for 1½ - 5-årige.
Palle Alene i verden (antal turnéforestillinger: 18)
Spillet af Lisbeth Knopper og Thomas Biehl (som dublerede Morten Bo Koch). Forestillingen spillede
over hele landet og havde et godt salg. Dog havde vi en fornemmelse af at der ikke kunne meldes
udsolgt, da forestillingens instruktør Giacomo Ravicchio, med sit eget teater Meridiano Teatret,
producerer forestillinger med lignende udtryk. Således blev de to teatre en slags ”konkurrenter” på
turnémarkedet.
Ophelias Skyggeteater (antal turnéforestillinger: 0)
Spillet af Lisbeth Knopper og Charlotte Amalie Kehlet. Forestillingens turne blev udfordret af at
Charlotte Amalie Kehlet meldte fra turneperioden kort tid efter premieren i Holbæk. Efter nøje
overvejelse valgte vi fra Randers EgnsTeater at lukke for turnesalget, så vi kunne undgå at have en
dublering på en forestilling, der i forvejen havde en kort turne i kalenderen.
Hesten (antal turneforestillinger: 39)
Spillet af Finn Rye, Lisbeth Knopper og Morten Bo Koch. Forestillingen er en genopsætning af den
Reumert nominerede produktion, der fik Danske Teaterforeningers Børneteaterpris. Vi har i årenes
løb fået mange forespørgsler fra kunder der ønskede at købe forestillingen igen, således blev
turneen med Hesten også hurtigt udsolgt.
Så længe vi lever (antal turnéforestillinger: 19)
Spillet af Lone Rødbroe, John Batz og to musikere. Vinterkabareten var stort set udsolgt i begge
stationære perioder på Randers EgnsTeater og efterfølgende var den på en 3 uger lang
forsamlingshus turné i Randers Kommune, ligesom den spillede i Thy, Lemvig, Favrskov og på
Teater V i København.
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Sæson 2018 - 2019
International turné (antal turneforestillinger: 8)
Randers EgnsTeater var i starten af juli 2019 inviteret til Kina med forestillingen Sokken. Her spillede
den som åbningsforestilling på Shanghai International Children’s Theatre Festival og turnerede
derefter til 4 andre spillesteder i Shanghai. Forestillingen blev mødt med stor begejstring og Randers
EgnsTeater er efterfølgende spurgt om forestillingen kan komme til Kina for en 2 måneders turne i
næste sæson.
I alt afviklede Randers EgnsTeater 155 forestillinger på turné i sæson 2018 – 2019.

EN TIL ALLE
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Randers Kommune og Randers EgnsTeater har indgået en aftale så alle børn i kommunen, fra
vuggestue/ dagpleje til 10. klasse, en gang om året får en teateroplevelse. Alle forestillinger er nøje
udvalgt til hver enkelt årgang. Ordningen har fungeret i en årrække og der er stor national
opmærksomhed på dette tilbud, der gives til børnene i Randers´ folkeskoler og daginstitutioner.
Følgende forestillinger blev præsenteret i denne sæsons EN TIL ALLE repertoire:
Vuggestue/ dagpleje: Kærlighed (af: Randers EgnsTeater)
Børnehaver: Unoder (af Randers EgnsTeater)
0. klasse: Flyv (af: Teater Patrasket)
1. klasse: Palle alene i verden (af: Randers EgnsTeater)
2. og 3. klasse: Bella (af: Randers EgnsTeater)
4. klasse: Hesten (af: Randers EgnsTeater)
5. + 6. klasse: Muren (af: Randers EgnsTeater)
7. klasse: Kammerater (af: Teater O)
8. klasse: 4,1 promille (af: Mærkværk)
9. + 10. klasse: Habibib (af: Opgang 2)
Vi oplever, på Randers EgnsTeater, et stort engagement fra både børn og voksne, når de kommer til
teatret for at opleve teater sammen. Børnene, i alle aldre, har et selvfølgeligt forhold til at komme ind
på teatret og er tydeligt ”uddannede” i at opleve den professionelelle scenekunst. Når de fra
vuggestuealderen er vant til at gå ind i en teatersal, udvikler børnene en særlig evne til at afkode og
reflektere over kunst i øjenhøjde. For de ældste årgange er der altid tilknyttet et særligt udviklet
undervisningsmateriale, som kan hentes på teatrets hjemmeside, så forestillingen kan bringes i spil
fagfaglig sammenhæng hjemme i klassen.
I næste sæson vil der blive tilbudt en kørselsordning, hvor Randers Kommune betaler buskørsel for
de skoler og daginstitutioner der ligger i Randers opland, da man her ofte er udfordrede i forhold til
offentlig transport. Busordningen der følger EN TIL ALLE ordningen, vil blive realiseret i et
samarbejde mellem Læringscenter Randers og Randers EgnsTeater.

Horsens Teaterfestival, Aprilfestival og Randers EgnsTeaters egen
børneteaterfestival
Hvert år i september afholdes Horsens Børneteaterfestival, hvor en komite udvælger landets bedste
teater som præsenteres for et offentligt og et særligt indbudt publikum. I år spillede Randers
EgnsTeaters nye produktion Muren i forbindelse med åbningen af festivalen.
Den nationale April Festival, hvor alle der producerer børn og ungeteater præsenterer deres
forestillinger, blev i år afviklet i et samarbejde mellem Vendsyssel Teater og Hjørring Kommune.
Randers EgnsTeater havde følgende forestillinger med: Kærlighed, En lille ny, Ophelias Skyggeteater
(coproduktion med Teatret Fairplay) og Muren. Alle forestillinger havde gode publikumstal og blev
positivt modtaget.
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Børneteaterfestival med Kunstprogram, blev til i et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum og
Randers EgnsTeater. Festivalen blev afviklet den 15- 16. juni 2019 på teatret og på amfiscenen foran
Værket, med en festivalplads fuld af aktiviteter. Alle forestillinger, kunstworkshops og
festivalaktiviteter var gratis for publikum. Baggrunden for festivalen skal findes i den noget større
Spektakel Festival, der blev afviklet i forbindelse med Kulturhovedstadsåret 2017. Efterfølgende
havde man fra Region Midtjylland besluttet at tilføre midler, så der i 14 dage i 2019 kunne sættes
fokus på børnekultur. Børneteaterfestival med Kunstprogram fik et tilskud via disse midler.
Randers EgnsTeater præsenterede på selve festivalen et stærkt program af anerkendte
internationale og nationale forestillinger, ligesom der blev afviklet gadeteaterforestillinger i skolegårde
i Randers, Lemvig og Favrskov kommuner, som en optakt. Randers Kunstmuseum havde blandt
andet inviteret kunster gruppen En hemmelig klub og Rune Fjord Studio, som lavede spektakulære
installationer og kunstworkshops med børnene på festivalpladsen.
Festivalen blev besøgt af ca. 2100 gæster og en tilbagevendende reaktion fra de mange børn og
voksne var: ”Vi håber at der også er sådan en festival til næste år”. Med den store interesse fra byens
borgere og med de gode erfaringer fra andre sæsoner med et festivalformat, vil Randers EgnsTeater
undersøge muligheden for at realisere en lignende festival, måske som biennale.

Randers EgnsTeater Talentskole for unge
I sæson 2018-2019 kørte Talentskolen følgende spor: 2 Grundhold, 1 Talentlinje og 1 dramatikerlinje.
I alt var 42 unge optaget på til Talentskolen i denne sæson.
Grundholdets 26 elever prøvede i samlet flok i efteråret, da de indgik i den stort anlagte
talentforestilling: TONIKUM. Efter nytår blev Grundholdets elever delt i to, som prøvede separat, indtil
de igen blev koblet sammen til afviklingen af forsommerens afgangsforestilling. De to hovedpersoner
i TONIKUM kom fra Talentlinjen på Randers EgnsTeater og i foråret deltog Talenterne som oplæsere
af Dramatikerlinjens afgangs tekster. En reading som i år blev udviklet i et samarbejde mellem
Dramatikernes underviser og en gæsteinstruktør, der satte de nyskrevne ungdomstekster i scene.
Det blev en forbilledlig proces, som de unge udtrykte stor begejstring for.
I juni 2019 afholdt Talentskolen optagelsesprøve for næste års Skuespiller Talentlinje. Niveauet var
højt og der er nu sat et hold på 10 unge, der starter op i september 2019.

Levende Unge Kultur
Randers EgnsTeater har i 5 år haft fagkoordinator funktionen for Randers i Kulturregion Østjysk
Vækstbånds tiltag: Levende Unge Kultur. Projektet har været et samarbejde mellem Horsens, Viborg,
Silkeborg og Randers Kommuner, hvor man samlet har skabt en Kulturskaber uddannelse for unge. I
forbindelse med uddannelsen har de unge, i deres respektive kommuner, leveret deres
afgangseksamen i form af lokale events og projekter. I Randers producerede de lokale Kulturskabere
et nyt festivalformat for unge: BREAK YOUR FRAME, hvor hele Tøjhushaven, en park i Randers C,
for en dag blev fuld af musik, kunst, workshops, fællesspisning etc. Alt sammen produceret af unge –
for unge. Arrangementet blev godt besøgt og lokale professionelle unge og kulturplatforme bakkede
flot op om initiativet.
Som en finale for ”Levende unge kultur” producerede og afviklede Randers EgnsTeater, i samarbejde
med Randers Gymnastikforening, Randers Kunstmuseum, Spillestedet Turbinen, Kaosambasaden
og Randers EgnsTeaters Talentskole en stor totalteaterforestilling, TONIKUM. De unge
Kulturskabere fra Randers var med i styregruppen bag produktionen og i alle dele af TONIKUM var
de unge dels medvirkende kunstnere, dansere, skuespillere, teknikere, kostumedesignere etc. Men
de stod også bag produktionen med ideer og tog mange beslutninger i forløbet, i sparring med
professionelle kunstnere, instruktør, lysdesignere, musikere m.fl.
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TONIKUM spillede i den gamle togfabrik, Bombardier, hvor projektet fik lov til at låne en kæmpe hal,
der fremstod rå og autentisk. Med flere til lejligheden opbyggede scener, et 3 etagers stillads og et
billedrigt univers præsenterede de over 100 unge talentfulde medvirkende en flot forestilling, som
spillede for ca. 1000 publikummer til aftenens to forestillinger.
Fra 1. januar 2019 overgik Kulturregionens nedslag ”Levende Unge Kultur” til den enkelte kommunes
Kulturforvaltning. Der vil i Randers fortsat være fokus på Talentudvikling i det videre forløb, i et
samspil mellem elever med interesse for kunst, fra ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner i
Randers Kommune.

Randers EgnsTeaters andre aktiviteter i sæson 2018 – 2019
EgnsTeater Konference
This document has esignatur Agreement-ID: 780ce8feyHxZ27561441

Randers EgnsTeater stod for årets Egnsteater Konference, som blev afholdt den 1. og 2. november
på teatret, med deltagere fra hele landet.
Tema: Fremtidens scenekunst – hvilken værdi har scenekunsten og for hvem?
Konferencen blev 1 døgns tætpakket vellykket arrangement med blandt andet oplægsholderne Theis
Petersen (Muskelsvindfonden), Trine Bille (CBS, professor) og Morten Arnesen (Randers FC) med
mange flere.

Randers EgnsTeater Kor
Korets forårskoncert blev afviklet på Randers EgnsTeater i marts. Der var igen i år udsolgt til
arrangementet. Koret har i løbet af sæsonen givet mange koncerter i Randers og har deltaget i blandt
andet en støttekoncert for Hospice Randers og åbningen af Børneteaterfestival med Kunstprogram,
hvor de blandt andet sang sammen med Jennumparkens Børnekor.

Olivias Venner
Senior teatergruppen Olivias Venner præsenterede i år en forestilling der handlede om nedslag for
hvert årti i deres private liv, i forestillingen ”Forlæns og baglæns”. Da mange i gruppen har rundet de
70 år, var det en skøn palet af livserfaring der blev delt fra scenen. Forestillingen spillede for et
begejstret publikum, hvoraf mange var venner og familie, men der var også et stort antal borgere fra
Randers, der benyttede det gode tilbud.
Underviser og instruktør i denne sæson: Dorthe Hansen Carlsen

Foredrag, temadage og rundvisninger på Randers EgnsTeater
Randers EgnsTeaters sale er altid fulde af liv. Når der ikke opsættes eller afvikles forestillinger, er der
mange typer af aktiviteter i huset. Herunder præsenteres et udpluk af sæsonens mange
sideaktiviteter, hvor forskellige grupper af borgere fra Randers kommer på teatret:
* Peter Westphael har mange rundvisninger og foredrag her på Randers EgnsTeater i denne sæson.
Der er mange lokale grupper der meget gerne lægger en aften på teatret og får et oplæg om Randers
EgnsTeaters udviklingshistorie mv. Et eksempel: 90 medlemmer af Y Mens Club i Randers, besøgte
teatret, fik et foredrag af Peter, spiste middag og sluttede med at se teatrets forestilling: ”Hesten”.
* Randers EgnsTeater har afviklet undervisningsforløb for UU i Randers og Grenå. Det er unge
studerende fra forskellige ungdomsuddannelser der skal ud og præsentere deres
faglighed/uddannelse for andre unge. De kommer her for at lære præsentationsteknikker mv. I år
afviklede vi workshops for 2 hold fra Grenå og et fra Randers.
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* Randers EgnsTeater blev kontaktet af 2 forvaltninger fra Randers Kommune, der bestilte en
seminardag til afdelingernes personale. Fokus var trivsel og kommunikation. Teatret faciliterede
dagen og udviklede fagrelevante dilemmaer til workshops, i samarbejde med forvaltningerne. Dagens
program blev en blanding af fordybende og lettere programpunkter og deltagerne gav afslutningsvis
udtryk for at denne form havde passet dem godt. Unge fra Talentskolen og det unge musikmiljø i
Randers stod for underholdningen i dagens pauser.

Kulturvitaminer
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Randers Kommune og Randers Sundhedscenter indgår i et projekt, hvor sårbare borgere, der er ude
af arbejdsmarkedet, kommer rundt og har små forløb på kulturinstitutionerne. Alle deltagere visiteres
til Kulturvitaminer af deres sagsbehandlere hos Jobcenter Randers. På Randers EgnsTeater oplever
deltagerne teatrets rum som et sted hvor der er plads til forskellighed og hvor en række øvelser
åbner op for frirum, hjerterum og kreativ tænkning.

De 17 verdensmål og sange til verden - skoleprojekter
Randers EgnsTeater har været tovholder for 2 projekter, der hhv. tog afsæt i Kulturprinsens materiale
til de 17 verdensmål og projektet Sange til verden. På Havndal skole og på Thyborøn skole. Begge
steder havde kommunerne faciliteret samarbejdet mellem teater og skole og begge projekter havde
en af teatrets medarbejdere som gennemgåede tovholder og instruktør.

Udlån af sale og teknik til unge lokale teatergrupper
Bredgade Musicalgruppe har afviklet deres stort anlagte forestilling, musicalen ”Legally Blonde”
Der var ca. 25 unge medvirkende og to hunde (!) med i forestillingen. Bredgade Musicalgruppe
leverede en forestilling på et meget højt niveau og havde et stort publikum
Teatergruppen Fabulas afviklede komedien ”Frankenstein” i AP-salen, der til lejligheden var fyldt med
en scenografi bestående af ca. 300 papkasser. Forestillingen spillede for fulde huse og holdet
leverede en flot præstation.
Når grupper som Fabulas og Musicalgruppen Bredgade inviterer ind til deres forestillinger kommer
der et nyt publikum som lærer teatret at kende. Ligesom de to grupper rekrutterer en del
medvirkende fra Talentskolens hold. Det er således på alle måder meningsfuldt at så ambitiøse unge
teatergrupper låner sale på Randers EgnsTeater. Randers EgnsTeater hjælper alle amatør
gæstegrupper med et grund lys samt tekniker sparring.

Egnsteater evaluering
Randers EgnsTeater har i denne sæson indgået i et statsligt evalueringsforløb. Det er Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg, der hen over en årrække har til opdrag at evaluere alle 33 egnsteatre
i Danmark. I denne sæson var det blandt andet Randers EgnsTeater der blev evalueret og evaluator
Niels Andersen var ansat til at løse denne opgave. Efter en lang række interviews, interessant dialog
og overlevering af relevante aftaler og dokumenter, blev der i april indkaldt til et opsamlende møde,
med repræsentanter fra Randers Kommunes kulturforvaltning, kulturkonsulenter fra Lemvig og
Favrskov kommuner, formanden for Kulturudvalget, teaterleder og souschef fra Randers EgnsTeater
samt formanden for Randers EgnsTeaters bestyrelse. Niels Andersen fremlagde resultatet af
evalueringen og med få justeringer, blev processen rundet. Evalueringen vil kunne ses i sin endelige
form i efteråret 2019.
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Samarbejdet med Lemvig og Favrskov Kommuner
I sæson 2018-2019 har både Lemvig og Favrskov Kommune ønsket at tilkøbe scenekunstneriske
ydelser fra Randers EgnsTeater, ud over den gensidige forpligtelse der ligger i egnsteateraftalen. I
Favrskov Kommune har man valgt at alle 7. klasser og alle 9. klasser skal have et teaterpædagogisk
forløb. I Lemvig Kommune har man blandt andet ønsket at få tilknyttet en professionel
teaterinstruktør til at producere en forestilling om de 17. verdensmål, med elever fra alle årgange.
Der blev i forsommeren afholdt et møde med Norddjurs Kommune, da man herfra også overvejer at
indgå en samarbejdsaftale med Randers EgnsTeater, på linje med Favrskov og Lemvig.

Randers EgnsTeater som §5 teater
This document has esignatur Agreement-ID: 780ce8feyHxZ27561441

Randers EgnsTeater har pr. den 1.1. 2020 fået status af §5 teater, ”Teater med særlige forpligtelser”.
Der er Kulturminister Mette Boch der har ønsket at flytte midler til 3 jyske teatre, der hver især
varetager scenekunstneriske opgaver, der ligger ud over hvad man typisk vil forvente af et lokalt
forankret egnsteater. Randers EgnsTeater vil fra 1.1. 2020 få tildelt 3 millioner årligt på Finansloven,
for at udvikle scenekunstneriske tiltag i regionalt perspektiv. En detaljeret beskrivelse af Randers
EgnsTeaters forpligtelser og muligheder som §5 teater vil blive afklaret ved møder i Kulturministeriet i
september 2019.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med institutionens vedtægter og den kommunale
regnskabsinstruks. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og god
regnskabsskik.
Teatret er momsregistreret men fritaget for selvangivelsespligt.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Inventar/biler er optaget til anskaffelsessum
Afskrivningerne foretages lineært over 3 til 10 år.

med

fradrag

af

akkumulerede
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RESULTATOPGØRELSE
Der er foretaget periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

afskrivninger.

Indretning lejede lokaler er optaget til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningerne foretages lineært over 5 år.
Ombygningsudgifterne er i regnskabsåret 2005/06 ekstraordinært nedskrevet til kr. 2.600.000, hvilket
svarer til den garanti kommunen har givet Randers Egnsteater m.h.t. værdien af ombygningsudgifterne.
Ombygningsudgifterne bliver herefter afskrevet i samme takt som kommunen nedskriver deres garanti
overfor Randers Egnsteater (10 år)
Ombygningsudgifterne i 2009 er nedskrevet til kr. 0 med modtagne sponsorater.
Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. 20.000 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3
år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
TILGODEHAVENDER
Der foretages en individuel vurdering af tilgodehavender.
KORTFRISTET GÆLD
Gældsforpligtelser måles til den nominelle værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 01.07.18 - 30.06.19

2019/20
Budget t.kr.

2018/19
kr.

2018/19
Budget t.kr.

2017/2018
t.kr.

2016/17
t.kr.

INDTÆGTER
1 Billetindtægter
Formidlingstilskud
Turneindtægter
2 Øvrige indtægter

1.215
1.250
1.100
850

1.164.584
1.205.141
1.013.110
1.837.619

1.160
1.250
846
919

1.598
1.324
1.369
2.166

1.030
1.254
1.093
2.546

4.415

5.220.454

4.175

6.457

5.923

-2.108
-8.805
-2.417
-465
-1.074
-2.178
-11
-200

-2.449.414
-8.329.270
-2.668.609
-501.286
-1.194.934
-2.396.339
-27.402
-107.649

-1.587
-8.423
-2.949
-609
-1.024
-2.068
-4
-150

-2.950
-8.822
-2.534
-483
-1.033
-2.141
-12
-107

-3.658
-7.726
-2.534
-366
-916
-2.384
-10
-114

UDGIFTER I ALT

-17.258

-17.674.903

-16.814

-18.082

-17.708

RESULTAT FØR TILSKUD

-12.843

-12.454.449

-12.639

-11.625

-11.785

9.691
201
2.094
605
250

9.614.304
232.313
2.158.954
654.000
50.170

9.614
200
2.150
605
75

9.538
180
2.122
707
122

8.860
100
2.094
617
116

12.841

12.709.741

12.644

12.669

11.787

-2

255.292

5

1.044

2

INDTÆGTER I ALT
3
4
5
6
7
8
9
10

Produktionsomkostninger
Gager og honorarer
Salgsomkostninger
Turnéomkostninger
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger
Renteindtægter/udgifter
Afskrivninger

Egnsteatertilskud Randers
Tilskud Favrskov og Lemvig
Kunststyrelsen
Sponsorstøtte
Garantiordninger/støttebeløb
TILSKUD I ALT
ÅRETS RESULTAT

Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således:
Overførsel til næste år
255.292
I ALT

255.292
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Note

BALANCE PR. 30.06.19

AKTIVER

11 Indretning, lejede lokaler

2017/18
t.kr.

30.060

45

30.060

45

176.039

269

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

176.039

269

ANLÆGSAKTIVER I ALT

206.099

314

Forudbetalinger
Depositum
Tilgodehavender
Mellemregning Watermusic
Mellemregning Børneteater festival 2019

410.974
111.300
883.603
0
191.825

393
130
906
100
0

TILGODEHAVENDER I ALT

1.597.702

1.529

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

3.539.680

3.353

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

5.137.382

4.882

AKTIVER I ALT

5.343.481

5.196

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

12 Inventar/biler
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2018/19
kr.

Note

BALANCE PR. 30.06.19

PASSIVER

Fondskapital

2017/18
t.kr.

10.000

10

Overført overskud

1.951.669

1.696

EGENKAPITAL I ALT

1.961.669

1.706

1.000.000

750

1.000.000

750

2.381.812

2.740

KORTFRISTET GÆLD I ALT

2.381.812

2.740

PASSIVER I ALT

5.343.481

5.196

14 Henlæggelser
HENLÆGGELSER I ALT

15 Anden gæld
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2018/19
kr.

Note

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

2018/19
kr.

1 BILLETINDTÆGTER
Løssalg
Ti-40
Ungdom/familie
Rabatordning
ETA billetter

Antal
720
14.213
1.628
4.301

86.400
454.816
97.680
378.488
147.200

Rabatstruktur
Ti-40 i alt
Ungdom/familie i alt
Rabatordning i alt

Antal
14.213
1.628
4.301
20.142
2018/19
Budget t.kr

Tilskud ex
moms
88
60
32

2018/19
kr.

Tilskud i alt
1.250.744
97.680
137.632
1.486.056
2017/18
t.kr.

2 ØVRIGE INDTÆGTER
Konsulentbistand
Undervisning/kursusvirksomhed
Lokaleudleje
Barsalg
Andre indtægter

48
29
10
432
400

49.350
113.150
66.159
514.107
1.094.853

78
14
4
478
1.592

ØVRIGE INDTÆGTER I ALT

919

1.837.619

2.166

113
38
42
798
140
51
0
137
118
50
100
0
0

389.112
27.983
16.515
1.186.537
142.742
46.335
266.025
82.265
44.292
23.277
-25.669
-750.000
1.000.000

398
39
63
1.437
135
33
-70
99
617
15
434
-1.000
750

1.587

2.449.414

2.950

3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Teknik
Lys
Vedligeholdelse, teknik
Produktionsomkostninger
Husleje Hvidemøllevej
Rejseomkostninger
Co-produktionsbidrag
Scenografi
Rettigheder
Lemvig
Favrskov
Hensættelse produk.omk. primo
Hensættelse produk.omk.ultimo
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT
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1.164.584

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

4 GAGER OG HONORARER
Funktionsopdelt
Skuespillere
Instruktører/scenografer og forfattere
Konsulenter/musikere/syersker
Service/teknik
Øvrige
Kor, deltagergebyr

2018/19
kr.

2017/18
t.kr.

1.134
847
202
209
150
55

886.856
970.455
55.037
147.557
216.594
60.723

2.020
701
113
812
425
49

2.597

2.337.222

4.120

Administration

4.757

5.201.993

3.510

Ændring feriepengeforpligtelse
Lønrefusion
Pension
ATP
Sociale ydelser

7.354
50
-80
903
85
111

7.539.215
-159.945
-148.251
877.150
61.343
159.758

7.630
109
-96
918
66
195

GAGER OG HONORARER I ALT

8.423

8.329.270

8.822

5 SALGSOMKOSTNINGER
Annoncer og reklame
Gæstespil voksne
Gæstespil børn
Gæstespil udenlandske
Talentskolen
Foto
Plakater
Radiospot, PR & Kommunikation
Informationsmaterialer/brochure
Barindkøb
Premierer
Diverse
Billetsystem
Tab debitorer

415
640
275
40
535
35
40
265
155
361
65
28
95
0

457.586
645.847
306.695
2.088
368.017
8.000
31.754
138.353
112.286
428.912
53.535
16.254
99.282
0

485
752
298
0
0
17
56
326
111
403
25
29
20
12

SALGSOMKOSTNINGER I ALT

2.949

2.668.609

2.534

158
206
43
35
25
32
110

122.977
95.717
113.660
49.290
23.872
40.384
55.386

106
143
48
47
43
35
61

609

501.286

483

Der er ikke udbetalt løn til bestyrelsesmedlemmer i regnskabsåret.

6 TURNÉOMKOSTNINGER
Diæter skuespillere
Hoteludgifter
Transport
Brændstof
Reparationer
Vægtafgift og forsikringer
Diverse bil
TURNÉOMKOSTNINGER I ALT
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7 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Advokat
Forsikringer
Revision
Telefon
Porto
Kontorartikler
Kontingent og abonnement
Repræsentation
Mødeudgifter
Småanskaffelser
Leje driftsmidler
Personaleudgifter
Fragt
Kurser m.v.
IT udstyr, licenser, programmer m.v.
Rejseudgifter
Kassedifference
Konsulentbistand

2018/19
kr.

2017/18
t.kr.

7
105
45
65
15
30
120
50
40
30
15
70
6
40
185
175
1
25

8.000
144.857
40.432
72.078
6.480
22.549
122.916
35.982
25.884
259.235
31.274
83.033
2.147
10.161
192.955
134.593
558
1.800

0
89
49
110
9
18
105
14
41
34
22
55
4
-5
312
117
0
59

1024

1.194.934

1.033

1.477
18
300
82
190
1

1.477.567
26.559
335.597
291.873
215.243
49.500

1.491
8
319
47
188
88

2.068

2.396.339

2.141

-2
-2
0

-100
-13.796
-13.506

-2
-10
0

-4

-27.402

-12

10 AFSKRIVNING
Bygning
Inventar
Biler
Tab salg driftsmateriel

0
0
150
0

15.075
5.682
86.892
0

15
6
64
22

AFSKRIVNING I ALT

150

107.649

107

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT
8 LOKALEOMKOSTNINGER
Husleje
Alarm
Varme/vand/el
Reparationer og vedligeholdelse
Rengøring
Diverse
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT
9 RENTEINDTÆGTER/RENTEUDGIFTER
Renter kreditorer
Bankgebyrer
Renter pengeinstitutter
RENTEINDTÆGTER/RENTEUDGIFTER I ALT
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11 INDRETNING, LEJEDE LOKALER
Anskaffelsessum, primo
Årets tilgang/afgang
Hensat til færdiggørelse ombygning

2017/18
t.kr.

18.524.856
0
0

18.525
0
0

Anskaffelsessum i alt

18.524.856

18.525

Afskrivning tidligere år
Årets afskrivning
Sponsorat

18.479.721
15.075
0

18.465
15
0

Afskrivninger i alt

18.494.796

18.480

30.060

45

12 INVENTAR/BILER
Anskaffelsessum , primo
Årets tilgang
Årets afgang
Tab salg biler

624.736
0
0
0

527
140
-20
-22

Anskaffelsessum i alt

624.736

625

Afskrivning tidligere år
Årets afskrivning

356.123
92.574

286
70

Afskrivninger i alt

448.697

356

176.039

269

78.221
3.461.459

74
3.279

3.539.680

3.353

750.000
-750.000
1.000.000

1.620
-1.620
750

1.000.000

750

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kassebeholdning
Pengeinstitutter
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

14 HENLÆGGELSER
Henlagt, primo
Årets forbrug
Årets henlæggelser
HENLÆGGELSER I ALT
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15 ANDEN GÆLD
Forudindgået salg
Forudindgået tilskud
Kreditorer
Skyldige omkostninger
Skyldig til det offentlige
Beregnede feriepengeforpligtelser
Mellemregning Projektmodning Spektakelfestival
Skyldig moms
ANDEN GÆLD I ALT

2017/18
t.kr.

603.838
542.062
474.494
50.000
49.514
661.904
0
0

429
612
637
117
66
822
58
-1

2.381.812

2.740
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