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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021
for Den Selvejende Institution Randers Teater.
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.
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2021 samt resultatet af teatrets aktiver for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsesberetningen omfatter efter vores opfattelse
en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsregnskabet indstilles til godkendelse hos Slots- og
Kulturstyrelsen.
Randers, den 2. december 2021

Teaterleder

Peter Westphael

Bestyrelsen

Formand Jes Weyhe Grønbæk

Næstformand Steen Bundgaard

Rina Valeur Simonsen

Anders Buhl-Christensen

Lisbeth Lindblad Knopper
Medarbejdervalgt

Henrik Vestergaard Friis
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Ledelsespåtegning
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Til bestyrelsen i den Selvejende Institution Randers
Teater

REVISIONSPÅTEGNING PÅ
ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Randers Teater for
regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021, 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.
Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt resultatet af teatrets
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni
2021 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
2020/21 og 2021/22 som sammenligningstal i resultatopgørelsen samt budgettal for 2020/21 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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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning

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.
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
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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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til indgået rammeaftale med Slots - og Kulturstyrelsen og Randers Kommune samt gældende bekendtgørelser.

• 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse,
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse
med indgået rammeaftale med Slots - og Kulturstyrelsen og Randers Kommune samt gældende bekendtgørelser. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

• 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.
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.

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 overens-stemmelse 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.
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• 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.

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
be-mærkninger, skal vi rapportere herom i denne
udtalelse.
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Randers, den 2. december 2021

National Revision
Godkendte Revisorer a/s
CVR 25 63 58 68
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Michael Møller
Registreret Revisor
MNE mne-nr. 1068
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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden
Randers Teater
Mariagervej 10
8900 Randers
Telefon: 87101900
E-mail: post@rt.dk
www.rt.dk
CVR 25002881
Selvejende institution
Aktivitet
Teater

Jes Weyhe Grønbæk, bestyrelsesformand
Steen Bundgaard, næstformand
Anders Buhl-Christensen
Rina Valeur Simonsen
Henrik Vestergaard Friis
Lisbeth Knopper, medarbejderrepræsentant
Daglig ledelse
Peter Westphael, teaterdirektør
Tine Eibye, souschef, dramaturg og producent
Jette Borup, administrationschef
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Bestyrelsen
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I foråret 2020 blev der indgået en 1-årig udviklingsaftale mellem Randers kommune, Kulturministeriet
og Randers Teater. Efter denne periode, som udløb 31.
december 2020, overgik Randers Teater til §5 teater på
en 4-årig rammeaftale. I lovbekendtgørelsen står der:
” Randers Teater er et teater med særligt ansvar for at
producere og præsentere professionel scenekunst for
børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet
og interessen for scenekunst. Randers Teater har et
særligt ansvar for at dette rækker ud regionalt og på
tværs af flere kommuner”.
Derfor gennemgår Randers Teater i disse år en større
organisatorisk og planlægningsmæssig forandringsproces, for at tilpasse sig og skabe et hold, der understøtter den kunstneriske kvalitet og tager medejerskab
i Randers Teaters virke – herunder naturligt fokus på
trivsel og personaleudvikling. Målet er kontinuerligt at
kunne tilpasse og justere Randers Teater til sin samtid
og balancere kunstneriske, kommercielle og samfundsmæssige hensyn. Omlægningen har medført restrukturering af både organisation og administration.
Overordnet set er Randers Teaters resultat på 1.221.100
kr. tilfredsstillende, set i lyset af at vi har:
• tilført ekstra midler i forbindelse med overgangen til
§5 teater
• hensat midler til vedligeholdelse/renovering
• udsat regionale aktiviteter, festival og åbning
• igangsat omgående besparelser i personalet
• kompensationsordninger i forbindelse med covid-19

I forbindelse med restriktioner og tvangslukninger, har
staten åbnet op for at søge kompensation. I indeværende regnskab er der således medtaget kompensation for
følgende COVID-19 refusionsordninger (se tabel nederst
på siden).
Teatrets resultat blev også -i 2020-21 negativt påvirket af covid-19, hvor teatret i 3. og 4. kvartal 2020 var
åbent, men under restriktioner i forbindelse med afvikling af forestillinger. Fra ultimo november 2020 og frem
til maj 2021 var Randers Teater tvangslukket, dog med
gennemførsel af nogle forestillinger under ETA-ordningen i foråret – også her under restriktioner i forbindelse
med afviklingen af forestillingerne.
Det har naturligvis resulteret i en nedgang i den
kommercielle omsætning i forhold til samme periode
forrige år i størrelsesordenen 2 mio kr. Som følge af de
restriktioner teatret har efterlevet ved afholdelse af
teatrets aktiviteter, forventes det, at covid-19 ligeledes
vil få en negativ påvirkning på teatrets resultat for
det kommende regnskabsår, idet der trods genåbning,
formodes at være skepsis i befolkningen for at komme
ud til kulturelle arrangementer. Teatrets ledelse er opmærksom herpå, og har igangsat en række tiltag med
henblik på at reducere de økonomiske konsekvenser i
forbindelse med covid-19 udbruddet.
Der er et bilag til ledelsesberetningen med matrix over
resultatmål, operationelle mål med tal/indikatorer og
status efter år 1 i rammeaftalen for sæson 2020-21, der
nemt giver et hurtigt overblik.
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Ledelsens årsberetning
2020-21

Lønrefusionen er ansøgt og modtaget, men der er ikke
indsendt dokumentation endnu (deadline er udskudt til
14. januar 2022) .

Samlet overblik over COVID-19 refusion vedrørende regnskabsår 2020-21
Pulje

Periode start

Periode slut

Beløb dokumenteret

Lønrefusion

2020-03-09

2020-07-08

333.163 kr.

Faste omkostninger

2020-03-09

2020-07-08

103.367 kr.

Aktivitetspulje

2020-09-01

2020-10-31

1.132.773 kr.

Aktivitetspulje

2020-11-01

2020-12-31

1.144.924 kr.

Aktivitetspulje

2021-01-01

2021-02-28

942.368 kr.

Aktivitetspulje

2021-03-01

2021-04-30

478.845 kr.

I alt 2020-21

4.135.440 kr.
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Sæson 2020-21

Teatersæsonen 2020-21 blev i høj grad præget af
covid-19. Forventningerne var store til sæsonen, idet
overgangen til §5-teater og dermed udviklingen var
sat i fokus. I forhold til den kunstneriske udvikling,
havde vi et mål om afvikling af 45 forskellige forestillinger målrettet forskellige aldersgrupper (mål
1.1.1) – 52 forestillinger var planlagt, men covid-19
tvangslukningen gjorde, at vi kun fik mulighed for
at gennemføre de 27. Disse blev alle gennemført efter
gældende covid-19 restriktioner som blandt andet
vedrørte:
•
•
•
•
•
•

Nedsat salsstørrelse
Leje af telt til foyer
Baren var lukket
Ekstra rengøring
Coronavagter
Ekstra administration ifm. Sygdom, ombookinger,
produktioner mv.

Årsagen til, at der er afvigelser i aktivitetsplanen i forhold til ledelsesberetningen er, at førstnævnte er for
kalenderåret 2020 og sidstnævnte er for regnskabsperioden 010720-300621.

Egenproduktioner
For sæson 2020-21 var målet for nyskrevet dansk
dramatik 2 egen- og co-produktioner (mål 1.1.2). Vi
gennemførte 5 egenproduktioner, hvilket var en stor
opgave under covid-19:

Dronning
af disen

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Kunstnerisk udvikling

Dronningen af disen
Børneforestilling fra 7 år og opefter. Spillede for børn i
ETA-ordningen samt turne (delvis gennemført grundet covid-19)
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Jørgen Bing
Dramatiker: Anna Panduro
Komponist: Jacob Venndt
Instruktør: Solveig Weinkouff
Scenograf: Gitte Baastrup
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Forræder
Unge og voksen forestilling fra 12 år og opefter. Spillede for de unge i ETA-ordningen såvel for grundskoler
og gymnasier, som voksenforestilling – planlagt turne
blev desværre aflyst grundet covid-19

Gnisten og pakkefabrikken
Familieforestilling, årets juleforestilling fra 5 år og
opefter. Spillede desværre kun 4 forestillinger ud af 36
planlagte, da hele produktionen blev ramt af corona
og alt måtte aflyses, hvorefter vi blev tvangslukket
grundet covid-19
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Anna Laybourn, Allan
Helge Jensen, Mathias Hedegård Andersen
Instruktør og dramatiker: Gunvor Reynberg
Komponist og musiker: David Hildebrandt
Scenograf: Niels Secher
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Skuespillere: Mathias Hedegård Andersen, Erik Viinberg, Caspar Juel Berg
Dramatiker: Andreas Dawe
Komponist: Claus Carlsen
Instruktør: Kurt Bremerstent
Scenograf: Claus Helbo
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Hattemågen
Småbørnsforestilling fra 2-5 år. Spillede desværre
også kun i begrænset omfang under ETA ordningen
for dagplejen og vuggestuerne i Randers Kommune

Tilfældigvis forbi
Voksen forestilling, årets vinterkabaret. Blev aldrig
vist grundet covid-19 tvangslukning i 1. og 2. kvartal
2021. Både forestillinger på Randers Teater såvel som
turné, blev aflyst.
Skuespillere: Lone Rødbroe, Tom Jensen
Dramatiker: Niels Olsen
Instruktør: Joy-Maria Frederiksen
Musikere: Thomas Pakula, Jacob Venndt
Scenograf: Sus Haugland

Tilfældigvis
forbi
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Skuespiller: Nanni Lorenzen
Komponist: Jacob Venndt
Instruktør: Kurt Bremerstent
Scenograf: Sus Haugland
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Antallet af egen- og co-produktioner samt gæstespil
målrettet børn og unge (mål 1.2.1) var 4/1/10 for sæson
2020-21. Randers Teater havde 4 ny-produktioner og 3
genopsætninger, ingen co-produktioner og 9 gæstespil
planlagt for sæsonen:
• Dronningen af disen – egenproduktion, gennemført
• Forræder – egenproduktion, gennemført
• Gnisten og pakkefabrikken – egenproduktion, delvis
gennemført
• Hattemågen – egenproduktion, delvis gennemført
• Juletræets hemmelighed – genopsætning, delvis
gennemført
• Kærlighed – genopsætning, gennemført
• En heldig kartoffel – genopsætning, gennemført
• Fra dig til mig - Teater Lille Hest, gennemført
• Omvendt - Cikarus/Teater Kimonemm, gennemført
• Hvad nu hvis - Teater Blik, gennemført
• Stor, større, størst - Teater Badut, ikke gennemført
• Tre ben - Åben dans, ikke gennemført
• Don Quixote - Nørregårds Teater, ikke gennemført
• Om lidt er alting nu - Nørregårds Teater, gennemført
• Kongen og vandkanden - Nørregårds Teater, gennemført
• Tigerspor - Teater Vestvolden, ikke gennemført
ETA – En-Til-Alle – er en teateraftale mellem Randers
Kommune og Randers Teater, hvor alle børn og unge
i kommunens skoler og daginstitutioner inviteres i
teatret. Forestillingerne udvælges nøje, så de passer
til aldersgruppen og præsenterer relevante temaer. I
sæson 2020-21 præsenterede Randers Teater følgende
forestillinger i ETA-ordningen:
• Vuggestuer og dagpleje – Hattemågen, egenproduktion – delvis gennemført
• Børnehaver – Om lidt er alting nu, Teater MY - gennemført
• 0. årgang - Gå på line, af Nørregaards Teater –
ændret til Kongen og vandkanden, da Gå på line
opføres i et telt og derfor ikke er så corona-venligt.
Gennemført, af Nørregaards Teater
• 1. årgang – Gnisten og pakkefabrikken, egenproduktion – ikke gennemført. Fik i stedet Det er ganske
vist, egenproduktion
• 2. årgang – Gnisten og pakkefabrikken, egenproduktion – ikke gennemført. Fik i stedet Det er ganske
vist, egenproduktion

• 3. årgang – Dronningen af disen, egenproduktion –
gennemført
• 4. årgang – Tigerspor, af Teatret Vestvolden – ikke
gennemført. Fik i stedet Drømmen om Amerika og
Dronningen af disen, begge egenproduktioner
• 5. årgang – Drømmen om Amerika, egenproduktion
– ikke gennemført
• 6. årgang – Drømmen om Amerika, egenproduktion
– ikke gennemført
• 7. årgang – Forræder, egenproduktion – gennemført
• 8. årgang – Don Quixote, Nørregaards Teater, ikke
gennemført. Fik i stedet Forræder, egenproduktion
• 9. årgang - Don Quixote, Nørregaards Teater, ikke
gennemført. Fik i stedet Forræder, egenproduktion
• 10. årgang – Forræder m/aftertalk, egenproduktion
- gennemført
Alle forestillinger blev gennemført planmæssigt indtil
29. november 2020. Gnisten og pakkefabrikken blev
således aldrig gennemført, da hele produktionen
blev syge med corona og derefter blev Randers Teater tvangslukket medio december 2020 også grundet
covid-19.

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Børn og unge

Randers Kommune gav fra d. 22. februar 2021 tilladelse til, at skoleelever igen kunne komme i teatret
– selvfølgelig under særlige vilkår, hvor ETA-forestillinger spillede for én klasse ad gangen. Det reducerede
publikumsantal gav en helt ny oplevelse for børnene,
hvilket åbnede op for dialog med skuespillerne efter
disse intime forestillinger. For at give flest mulige
børn og unge en teateroplevelse, blev mange forestillinger, der ikke måtte gennemføres som turnésalg,
konverteret til ETA-forestillinger til glæde for byens
børn og unge, som efter en lang periode med hjemmeundervisning så frem til en fælles oplevelse.
Igen i sæson 2020-21 var alle elever fra Paderup
Gymnasium og Randers Statsskole inde og se en
forestilling på Randers Teater – denne gang egenproduktionen ”Forræder” m/aftertalk – i alt 1400 elever.
Der blev også solgt 2 forestillinger til FGU, som skulle
se ”Brevet” af Pauli Nani – disse blev desværre aflyst
grundet covid-19.
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Voksne

SÆSONPROGRAM 20/21

• Forårskoncert - egenproduktion, ikke gennemført
(sidste års blev udskudt og gennemført)
• Bolero Extended – Granhøj Dans, ikke gennemført
• Walk-man – Don Gnu, ikke gennemført
• Vu – Cie Sacékripa, internationalt gæstespil, gennemført
For sæson 2020-21 var der I alt planlagt 268 forestillinger på Randers Teater for publikum i alle aldre.
Grundet covid-19 lykkedes det desværre kun at
gennemføre de 112 af disse, svarende til knap 42%.
De 112 gennemførte forestillinger havde generelt fine
belægningsprocenter, hvilket er positivt, når mange
publikummer har været meget forbeholdne under
pandemien med at benytte diverse kulturtilbud.

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172
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• Det kan kun gå galt – Niels Olsen, gennemført
• Annas verden – Teatergrad, gennemført
• Modne damer i morgenkåber – Landsteatret, gennemført
• I al evighed – Carte blanche, gennemført
• Forræder – egenproduktion, gennemført
• Kejseren – Livingstones Kabinet, gennemført
• Det begynder at blive koldt om fødderne – Teatret,
gennemført
• An Eve and an Adam – Palle Granhøj Dans, gennemført
• Emma ude af takt – Folketeatret, gennemført
• Hvis jeg bliver gammel – Odense Teater og Sart
Danseteater, gennemført
• Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon – Teatret Møllen, Tater2Tusind, Carte Blanche og Teatret
Gruppe 38, gennemført
• Mødre – Louise Schouw Teater, gennemført
• Det ensomme hjerte – Teatret Møllen, gennemført
• Viva la Frida – Scene42, gennemført
• Teatro Delusio – Familie Flötz, internationalt gæstespil, ikke gennemført
• Drømmen om Amerika – genopsætning, ikke gennemført
• Mod til at dræbe – Teatret Møllen, ikke gennemført
• En lille smule ubehag - Svalegangen, ikke gennemført
• Krigen har ikke et kvindeligt ansigt – Teaterforeningen Katusha, ikke gennemført
• Mombie – Team Teatret, ikke gennemført
• Tilfældigvis forbi - egenproduktion, ikke gennemført
• De hovedløse – Mungo Park, ikke gennemført
• Noget om antihelte - Limfjordsteatret, ikke gennemført
• Dit blik mit syn – Glad Teater, ikke gennemført
• Gådekatalogerne – Teater O i samarbejde med Teater
V og Black Box Theatre, ikke gennemført
• De tre musketerer – Figaros og Den Ny Opera, ikke
gennemført
• Den komiske uskyld – Flemming Jensen, ikke gennemført

N

Antallet af egen- og co-produktioner samt gæstespil
målrettet voksne (mål 1.3.1) var 1/1/28 for sæson 202021. I sæsonens program indgik 3 af Randers Teaters
nye produktioner og 1 genopsætning, ingen co-produktioner og 27 gæstespil planlagt for sæsonen. Af
sidstnævnte var 2 af international herkomst:
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• Kærlighed, 25 gennemførte, 7 ikke gennemført (for
de 2-5 årige)
• En heldig kartoffel, 41 gennemførte (for de 2-5 årige)
• Under mit træ, 16 gennemførte (for de 2-5 årige)
• Juletræets hemmelighed, 8 gennemførte (for de 2-5
årige)
• Dronningen af disen, 18 gennemførte (fra 7 år -)
• Forræder, 10 ikke gennemført (fra 12 år -)
• Det er ganske vist, 4 gennemførte, 17 ikke gennemført (fra 5 år -)
• Drømmen om Amerika, 6 gennemførte, 39 ikke gennemført (fra 9 år -)
• Tilfældigvis forbi, 3 + hele forsamlingshusturnéen
ikke gennemført (fra 16 -)
• Om lidt er kaffen klar, 10 gennemførte
Turnésalget for sæsonen er gået over al forventning
– det afspejles desværre ikke i regnskabet for 202021, da covid-19 lokalt, regionalt og på landsplan har
gjort, at forestillingerne er blevet ombooket og aflyst
med meget kort varsel. Vi havde i efteråret booket 30%
over budget, men endte sæsonen på ca. budget – det
betragtes som et godt resultat i denne svære COVID-19
sæson.
På side 10 er vist en graf over turnésalget for sæsonen
der viser, at RT har spillet på turné nationalt. Opgørelsen er lavet på postnr. (lodret) og antal (vandret).
Festivaler blev også udfordret i sæson 2020-21. Randers Teater blev igen i år inviteret i september 2020
til Horsens Teaterfestival – men i sidste øjeblik blev
festivalen aflyst grundet covid-19.
Den årlige Aprilfestival var der ligeledes stor usikkerhed omkring. Det endte med, at den blev gennemført
i et nyt format og udskudt til juni 2021. Det resulterede i, at Randers Teater kun var repræsenteret med
Hattemågen samt En lille ny, da vi ikke kunne udskyde skuespillere og teknikeres ansættelsesperioder.
I stedet spillede de i perioden på Randers Teater for
Randers kommunes børn. Vi er naturligvis taknemmelige på Randers Teater over vores store netværk af
tidligere opkøbere, som vi har kunnet kontakte direkte
i forhold til kommende sæsons turne salg.

Randers Teater udlåner også sale til eksterne scenekunstneriske aktiviteter i det omfang, der er plads.
I sæson 2020-21 har vi blandt andet udlånt sale til
følgende arrangementer:
• Teatergruppen Fabulas låner lokaler til åbne improvisations workshops, som afvikles 4 gange over
sæsonen
• Kulturvitaminer
• Formidlingskursus ”Ung til ung”
• Energi i hverdagen
• Randers Pigegarde, ikke gennemført
• Wasabi Film
• Paderup Gymnasium

Publikumsudvikling
This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Turnéforestillinger/egenproduktioner i sæson
2020-21

For sæson 2020-21 har teatret et mål (mål 2.1.1) om at
påbegynde en publikumsundersøgelse med henblik på
at nå nye publikumsgrupper samt justering af kommunikations- og markedsføringsstrategien. Randers
Teater har indledt et samarbejde med Applaus, hvor
vi har fået udarbejdet en special brugerundersøgelse
såvel på de randrusianske borgere, såvel på vort teaterpublikum.
Teatret har afholdt 2 workshops – henholdsvis for
bestyrelsen samt personalegruppen. Fremtidigt
samarbejde forventes etableret i kommende sæson. Vi
forventer at sæson 2021-22 bliver repræsentativ for
undersøgelsen, da indeværende sæson ikke har været
det grundet covid-19. Udarbejdelse og implementering
af justeret kommunikations- og markedsføringsstrategi (mål 2.1.2) forventes påbegyndt som planlagt i
kommende sæson 2022-2023.
Randers Teaters publikum kommer primært fra nærområdet (se nedenstående grafer). Dog tiltrak nogle
forestillinger også publikum fra det øvrige Danmark.
Vi arbejder løbende med tiltag, for at tiltrække publikum fra regionale nærkommuner fx med buskørsel til
teatret, mere målbaseret PR mv.
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Udvidelse bygninger
Randers Teater har længe haft et ønsker om at forbedre
totaloplevelsen for sit publikum. Et stort fokusområde
har derfor været optimering af serviceniveauet omkring publikum, herunder udvidelse af foyerområdet
(mål 2.1.3), idet øget publikumstal og nyudviklede sce60 rammer.
netekniske løsninger udfordrer teatrets fysiske

8. AUG KL. 10-14.30

• A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene formål – DKK 5,2 mio.
• Købmand Ferdinand Sallings Mindefond – DKK 6,5
mio.
• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond – DKK 2,5
mio. (teknik)
• Randers Kommune – DKK 5,0 mio.

35

35

Byggeriet forventes opstartet i fjerde kvartal 2021.

Ungdomsuddannelser
og gymnasier
I bestræbelserne på, at Randers Teaters produktioner og øvrige aktiviteter når stadig flere borgere i
alle aldersgrupper i Randers og de omkringliggende
45
kommuner, arbejdes der også strategisk i forhold til
etablering af udbud af scenekunst til ungdomsuddannelser. Vi ønsker at etablere et samarbejde med flere
ungdomsuddannelser i Randers og opland (mål 2.1.4)
og har henvendt os til flere potentielle institutioner.

Sang, musik, teater, trylleri
og godt humør

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Projekt omkring byggeriet er opstartet, workshops og
møder er afholdt, hvor alle ansatte er kommet med
input og ønsker. Fonde er søgt og finansieringen er på
plads ift. Budgetoplægget med støtte fra

Randers Ungdomsskole er ny kunde i sæson
2021/2022. Det samme gælder en gruppe forældre
med børn, der får hjemmeundervisning. Udover35
offentlige skoler og institutioner i Randers Kommune,
indgår også privatskolerne: C La Cour Skole, Forberedelsesskolen, Randers Lille Skole og Romalt Friskole,
i ETA-ordningen. Gymnasierne Randers Statsskole
og Paderup Gymnasium har også en fast aftale. Vi er
stolte af at kunne videreføre traditionen fra dagpleje/
vuggestue til gymnasium – det gør at børn og unge
kender os. Der er stort fokus på at præsentere forestillinger til hver enkelt målgruppe og til de større elever
er der også udarbejdet undervisningsmateriale og
nogle gange indlægges der after-talks.
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Samarbejde på tværs af
scenekunstens aktører
Målet om at Randers Teater udvikler scenekunsten
gennem samarbejde med andre teatre og frie scenekunstnere/-grupper (mål 3.1.1) var 2 produktioner. Vi
har ikke nået det, men der er etableret et samarbejde
med Teatret Møllen som, grundet covid-19, er udskudt.
Det samme gælder desværre for et samarbejde med
Aarhus Teaters Læring.

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Heldigvis har der været større succes med, at teatret
udvikler projekter gennem samarbejde med blandt andet lokale og nationale organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. (mål 3.2.1) – her var målet for 2020-21
2 projekter, og vi har gennemført 6 i perioden:
• Sommersjov – i samarbejde med Randers Kommune
og Social- og Indenrigsministeriet – familieunderholdning d. 8. august 2020 med bl.a. Sigurd Barrett
og Pauli Nani
• 101 Toner – i samarbejde med Randers Kommune,
Randers Eventsekretariat, Randers Cityforening,
Randers Storcenter og Randers City Camp – popup koncerter rundt omkring i Randers Kommune,
afviklet i Randers Ugen 2020
• Gadeteaterfestival 2020 – i samarbejde med Randers Kommune og Danmarks Internationale Gadeteaterfestival i forbindelse med Randers Ugen 2020
• ID Projekt – About People – I samarbejde med
Randers Kommune og Kulturregion Østjysk Vækstbånd samt lokale kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser blev en produktion af professionelle
kunst- og musikvideoer til. Grundet covid-19 blev
det streamet
• Randers lyser grønt – 12.-14. februar 2021 i samarbejde med Enovent, Bambi, Randers Kommune og
lokale sponsorer – 3 døgn hvor ca. 200 bygninger,
træer, skulpturer mv. oplystes med grønt lys, med
håb om forår og lys i vente efter covid-19
• Om lidt er kaffen klar – sammen med Randers Kommunes Sundhed, Kultur og Omsorgsforvaltning – turné til
plejecentre med sange og digte af Benny Andersen
Et andet mål (mål 3.3.1) har været, at Randers Teater
skal udvikle relationer til fonde og erhvervsliv. Vi har
lavet et strategisk overblik over relevante fonde for
Randers Teater og er blevet mere specifikke i søgekriterier. Der er i den forgangne sæson søgt fonde om
midler til vores ombygning af foyer, og vi er glade for
den positive feedback, vi har fået.
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Talentudvikling
Randers Teaters Talentskole etablerede også i sæson
2020-21 et ekstra grundhold, da interessen for at gå
på skolen er stor. Målet for sæsonen var 28 deltagere
fra Randers og 7 fra omkringliggende kommuner (mål
1.4.1). Der blev optaget 36 elever fra Randers og 10 fra
omkringliggende kommuner – de 10 elever på Talentlinjen og resten på 2 grundhold. Grundholdene indgik
i ID Projekt About People (mål 1.4.2 var 1 initiativ/projektledelse af tværkunstneriske samarbejdsprojekter
for lokale unge) med en forestilling. Talentlinjen gennemførte readings i stedet for en planlagt forestilling.
Talentskolen måtte lukke alle 3 hold ned som følge
af covid-19. I stedet for personligt fremmøde blev der
etableret fjernundervisning og da foråret kom, også
udendørs undervisning.
Randers Teaters Talentskole har et mål om at ville fremme
udviklingen af lokalt og regionalt talent med fokus på at
skabe vækstlag samt styrke potentialet til de professionelle uddannelser indenfor scenekunst. Målet for sæson
2020-21 (mål 4.1.1) er at påbegynde den interne strategi og
dernæst implementere den ved bl.a. at:
• Synliggøre Talentskolen for unge ved at brede Facebook annonceringen ud regionalt
• Annoncere lokalt og regionalt
• Præsentere nogle af Talentskolens tidligere elever
på YouTube
• Opstarte samarbejde med Randers Statsskole om at
etablere en drama A linje på Randers Teater

Regionalt samarbejde
Et andet fokusområde for Randers Teater (mål 5.1.1) er
at øge interessen for den professionelle scenekunst og
identificere, understøtte og facilitere scenekunstneriske projekter i det regionale område. Målet om at lave
en intern strategi og efterfølgende implementere den
er påbegyndt.

Randers Teater ønsker at øge samarbejdet med andre
kommuner i regionen med primært fokus på kommuner, der ikke har eget producerende teater. Vi har i
forbindelse med den kommende sæson
• Øget oplaget og det demografiske område for uddeling af sæsonprogrammet
• Opstartet annoncering i lokalaviser regionalt
• Facebook opslag sendes ud bredt i regionen
• Øget udviklingsarbejde i samarbejde med kommunen
Fokus for den forgangne sæson har været at videreføre det flerårige samarbejde med Lemvig og Favrskov
Kommuner. Kontrakter med disse er begge gentegnet i
ny 4-årig aftale. Desuden har vi opstartet et nyt samarbejde med Norddjurs Kommune – også her en 4-årig
aftale.
This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Teatret har afholdt workshops om sponsorer og udvikling af dette samarbejde fremadrettet. Vi har i dag
gode og stabile støtter i det lokale erhvervsliv. Det
ønsker vi naturligvis at videreudvikle og processen er
i gang.

Elro-Fonden har været en stabil partner gennem mange år. Dette samarbejde er også udvidet, så vi i kommende sæson øger fra 1 til 2 forsamlingshus turneer i
lokalområdet.
Der er også gennemført et samarbejde med Landsbyfestivallen 2020-21, hvor småbørnsforestillinger er
blevet præsenteret i flere landsbysamfund.

Grøn profil
Målet om at passe på os selv og vores efterkommere
bliver mere og mere fremtonende. Derfor har Randers
Teater også et mål om at videreudvikle sin grønne
profil med henblik på endnu større bæredygtighed
(mål 6.1.1).

Der er afholdt workshop for medarbejderne for at give
input til intern grøn strategi for teaterdriften, herunder målrettet fokus på bæredygtige materialevalg
i bygninger såvel som administration samt fokus på
reduktion af energiforbrug. Det har resulteret i følgende tiltag
• I forbindelse med udvidelse af foyer er der fokus på
bæredygtige materialer fx hvid tagpap, genbrug af
mursten og følere på blandingsbatterier på toiletter
samt fokus på optimering af strøm med LED
• Øget fokus på affaldssortering
• Sensorer på lys i relevante rum
• Intro til gæstespil om grøn politik på Randers Teater
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• Begrænse spild af trykte plakater og programmer
• Fokus på at opfordre scenografer til at benytte bæredygtige materialer
Randers Teaters bestyrelsesarbejde i henhold til god
fondsledelse
Som følge af teatres overgang til §5 teater, er der pr. 1.
januar 2020 udpeget en ny bestyrelse.

I den forgangne sæson har vi afholdt alle planlagte
bestyrelsesmøder, dog er flere afholdt via teams pga.
covid-19. Disse møder har været vigtige i forhold til at
udvikle en dynamisk debat i en nyetableret bestyrelse,
ligesom alle har bidraget væsentligt i dialogen omkring Randers Teaters situation i en restriktiv corona-tid.
Vi føler, at vi er kommet stærke ud trods corona. Vi har
vist, at vi er omstillingsparate, og vi har haft meget
travlt i det forgangne år trods den lange nedlukning.
Der er lavet mange anslag, skabt kontakter og processer igangsat.
Så vi går stærke og fortrøstningsfulde ind i fremtiden.

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Randers Teater følger anbefalingerne om bestyrelsens
størrelse, udpegning og sammensætning, idet udpegning sker i henhold til lovgivningens regler herom.
Bestyrelsen råder over de ledelsesmæssige, kultur- og
kunstmæssige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske samt personlige egenskaber og
kvalifikationer, der er fornødne for bedst muligt at
kunne udføre de opgaver, der påhviler den.
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Bilag 1 - Resultatmål
Operationelt mål

Måltal/indikatorer
År 1 - sæson 20-21

Realiseret
År 1 - sæson 20-21
Sæson 20/21

Kunstnerisk udvikling
Mål 1.1. Rander Teater producerer og præsenterer professionelle
scenekunstproduktioner af høj
kunstnerisk kvalitet til børn, unge
og voksne, hvor form og indhold
er målrettet de individuelle aldersgrupper

Mål 1.1.1 Samlet antal
45
produktioner præsenteret (alle aldersgrupper)

52

Mål 1.1.2 Antal nyskrevet dansk dramatik
(egen- og co-produktion)

2

5 egenproduktioner /
0 co-produktioner

Mål 1.2. Teatret udvikler nye
scenekunstformater for børn og
unge, hvor aktuelle og fundamentale menneskelige problematikker
sættes i spil

Mål 1.2.1 Antal egen-,
co-produktion og gæstespil målrettet børn
og unge

(4/1/10)

4 produktioner +
3 genopsætninger
0 co-produktioner
9 gæstespil

Mål 1.3. Teatret udvikler, producerer og præsenterer forestillinger
for voksne af høj kunstnerisk
kvalitet inden for forskellige
scenekunstneriske genrer. Herunder egen- og co-produktioner
samt nationale og internationale
gæstespil fra det kunstnerisk velkendte og traditionelle repertoire,
såvel som det mere eksperimenterende

Mål 1.3.1 Antal egen-,
co-produktioner og
gæstespil målrettet
voksne

(1/1/28)

3 produktioner +
1 genopsætning
0 co-produktioner
27 gæstespil

Mål 1.4. Teatret udvikler fortsat
det lokale og regionale talentmiljø
med fokus på at skabe et vækstlag
og samtidigt opdyrke potentialer
til de professionelle uddannelser
inden for scenekunsten

Mål 1.4.1 Antal deltage- 28/7
re i talentprogram (fra
Randers/fra omkringliggende kommuner)

36/10

Mål 1.4.2 Antal ini1
tiativer og/eller
projektledelse af
tværkunstneriske
samarbejdsprojekter for
lokale unge

1
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Resultatmål
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Bilag 1 - Resultatmål
Resultatmål

Operationelt mål

Måltal/indikatorer
År 1 - sæson 20-21

Realiseret
År 1 - sæson 20-21

Publikumsudvikling
Mål 2.1.1 Publikumsun- Påbegyndt
dersøgelse med henblik
på at nå nye publikumsgrupper samt
justering af kommunekations- og markedsføringsstrategi

Påbegyndt

Mål 2.1.2 Udarbejdelse
og implementering af
justeret kommunekations- og markedsføringsstrategi
Mål 2.1.3 Optimering
af serviceniveauet
omkring publikum,
herunder udvidelse af
foyerområde

Påbegyndt

Byggeri - projektet er
påbegyndt, finansiering på plads. Byggeri
forventes opstartet
011021

Mål 2.1.4 Etablering af Påbegyndt strategi og
udbud af scenekunst til kontakt til skoler
ungdomsuddannelser
(forestillinger, aftertalks, materiale mv.)

Påbegyndt strategi og
kontakt til skoler

Mål 2.1.5 Antal publikum i alt forøget med
(børn/voksne)

10.914

23500
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Mål 2.1 Randers Teater produktioner og øvrige aktiviteter når
stadig flere borgere i alle aldersgrupper i Randers og de omkringliggende kommuner
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Bilag 1 - Resultatmål
Resultatmål

Operationelt mål

Måltal/indikatorer
År 1 - sæson 20-21

Realiseret
År 1 - sæson 20-21

Mål 3.1.1 Antal co-produktioner

2

0

Mål 3.2 Teatret udvikler projekter Mål 3.2.1 Antal projekgennem samarbejde med blandt
ter
andet lokale og nationale organisationer, uddannelsesinstitutioner
m.fl.

2

6

Mål 3.1 Teatret udvikler scenekunsten gennem samarbejde med
andre teatre og frie scenekunstnere/-grupper

Mål 3.3 Teatret udvikler relationer til fonde og erhvervslivet med
henblik på optimering af teatrets
økonomi

Mål 3.3.1 Intern strategi Påbegyndt
og implementering

Påbegyndt

Mål 4.1.1 Intern strategi og implementering

Påbegyndt

Påbegyndt

Mål 5.1.1 Intern strategi Påbegyndt
og implementering

Påbegyndt

Mål 6.1.1 Udarbejdelse
og implementering af
intern GRØN-strategi
for teaterdriften, herunder målrettet fokus
på bæredygtige materialevalg i bygninger
såvel som administration samt reduktion af
energiforbrug

Påbegyndt og i proces

Talentudvikling
Mål 4.1 Randers Teaters Talentskole vil fremme udviklingen af
lokalt og regionalt talent med
fokus på at skabe vækstlag samt
styrke potentialet til de professionelle uddannelser indenfor
scenekunst

Regionalt samarbejde
Mål 5.1 Randers Teater vil øge
interessen for den professionelle
scenekunst og identificere, understøtte og facilitere scenekunstneriske projekter i det regionale
område
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Samarbejde på tværs af scenekunstens aktører

Grøn profil
Mål 6.1. Teatret videreudvikler
sin grønne profil med henblik på
endnu større bæredygtighed

Påbegyndt og i proces
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Generelt
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
institutionens vedtægter samt bekendtgørelse nr. 1701
af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og god regnskabsskik.
Teatret er momspligtig, men teatrets aktiviteter er
ikke skattepligtige.
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Resultaopgørelse
Der er foretaget periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.
Materielle anlægsaktiviteter
Inventar/biler er optaget til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne
foretages lineært over 5 år.

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
Teater m.h.t. værdien af ombygningsudgifterne. Ombygningsudgifterne bliver herefter afskrevet i samme
takt som kommunen nedskriver deres garanti overfor
Randers Teater (10 år)
Ombygningsudgifterne i 2009 er nedskrevet til kr. 0
med modtagne sponsorater.
Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. 100.000
pr. investering, 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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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
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RESULTATOPGØRELSE 01.07.20 - 30.06.21

2021/22
budget t.kr.

2020/21
kr.

2020/21
budget t.kr.

2019/20
t.kr.

2018/19
t.kr.

INDTÆGTER
1 Billetindtægter
Formidlingstilskud
Turneindtægter
2 Øvrige indtægter

1.335
1.000
1.677
541

805.111
1.130.031
929.635
867.749

1.335
1.205
900
774

1.290
1.881
970
1.281

1.165
1.205
1.013
1.838

4.553

3.732.526

4.214

5.422

5.221

-2.261
-9.965
-3.596
-933
-1.015
-2.999
-11
-106

-4.237.548
-10.262.553
-2.814.414
-99.861
-1.051.713
-4.229.582
-7.469
-55.451

-2.051
-10.836
-3.349
-604
-955
-2.248
-11
-200

-1.887
-9.895
-3.412
-252
-1.202
-2.451
-12
-102

-2.450
-8.329
-2.669
-501
-1.195
-2.396
-28
-107

UDGIFTER I ALT

-20.886

-22.758.591

-20.254

-19.213

-17.675

RESULTAT FØR TILSKUD

-16.333

-19.026.065

-16.040

-13.791

-12.454

6.200
0
8.900
0
700
350
164

6.200.000
30.465
8.850.000
4.135.440
770.010
250.000
11.250

6.200
135
8.800
0
705
0
200

7.926
147
5.484
0
583
390
177

9.614
232
2.159
0
654
0
50

16.314

20.247.165

16.040

14.707

12.709

-19

1.221.100

0

916

255

INDTÆGTER I ALT
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Tilskud, Randers Kommune
Tilskud, Favrskov og Lemvig Kommune
Tilskud, Slots- og Kulturstyrelsen
Covid-19 kompensationer
Sponsorater
Fondsdonationer
Underskudsgarantier mv.
TILSKUD I ALT
ÅRETS RESULTAT

Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således:
Overførsel til næste år

1.221.100

I ALT

1.221.100

This document has esignatur Agreement-ID: d4ea7f47nSZ246288172

Note

24
22

BALANCE PR. 30.06.21
AKTIVER
2020/21
kr.

Note

2019/20
t.kr.
15

921.130

15

261.871

89

261.871

89

1.183.001

104

Depositum
Tilgodehavender

75.000
777.518

175
628

TILGODEHAVENDER I ALT

852.518

803

13.354.868

6.691

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

14.207.386

7.494

AKTIVER I ALT

15.390.387

7.598

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT

12 Inventar/biler
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT
ANLÆGSAKTIVER I ALT

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

PASSIVER
2020/21
kr.

Note

2019/20
t.kr.
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921.130

11 Indretning, lejede lokaler

10.000

10

Overført overskud

4.089.197

2.868

EGENKAPITAL I ALT

4.099.197

2.878

4.000.000

1.000

4.000.000

1.000

7.291.190

3.720

7.291.190

3.720

15.390.387

7.598

Fondskapital

14 Henlæggelser
HENLÆGGELSER I ALT

15 Anden gæld
KORTFRISTET GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT
16 Offentlige tilskud
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NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Antal

Antal

2019/20
t.kr.

649
7.773
2.446
46

77.880
577.167
150.064
0

3.945
22.979
3.301
0

214
825
251
0

10.914

805.111

30.225

1.290

2020/21
Budget t.kr

2020/21
kr.

2019/20
t.kr.
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1 BILLETINDTÆGTER
Løssalg
Børn og unge
Voksen med rabat
Fribilletter

2020/21
kr.

2 ØVRIGE INDTÆGTER
Undervisning/kursusvirksomhed
Lokaleudleje
Barsalg
Andre indtægter

74
30
525
145

3.400
400
66.709
797.240

64
26
599
592

ØVRIGE INDTÆGTER I ALT

774

867.749

1.281

64
33
70
625
170
148
0
163
78
450
250
0
0
0
0

1.544.430
104.742
33.339
877.152
169.452
123.564
0
141.837
26.417
0
600
23.700
192.315
-1.000.000
2.000.000

381
131
19
697
211
113
0
152
113
0
70
0
0
-1.000
1.000

2.051

4.237.548

1.887

3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
Teknik
Lys
Vedligeholdelse, teknik
Produktionsomkostninger
Husleje fjernlager
Rejseomkostninger
Co-produktionsbidrag
Scenografi
Rettigheder
Lemvig
Favrskov
Norddjurs
Covid-19 omkostninger
Hensættelse produk.omk. primo
Hensættelse produk.omk.ultimo
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT
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4 GAGER OG HONORARER
Funktionsopdelt
Skuespillere
Instruktører/scenografer og forfattere
Konsulenter/musikere/syersker
Service/teknik
Øvrige
Kor, deltagergebyr

2020/21
Budget t.kr

2020/21
kr.

2019/20
t.kr.

848
851
617
528
276
55

1.129.794
943.331
835.135
608.558
79.005
58.833

968
1.692
274
373
0
51

3.175

3.654.656

3.358

Administration

6.153

5.523.177

5.513

Ændring feriepengeforpligtelse
Lønrefusion
Pension
ATP
Øvrige personaleomkostninger

9.328
0
0
1.074
52
382

9.177.833
211.087
-554.573
1.144.210
65.046
218.950

8.871
60
-392
995
63
298

10.836

10.262.553

9.895

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

432
1155
475
50
55
20
0
165
327
450
65
60
95

763.305
724.860
436.833
22.743
50.925
47.500
0
180.941
245.866
101.989
40.782
28.245
170.425

706
846
341
30
0
21
9
520
222
457
22
24
214

SALGSOMKOSTNINGER I ALT

3.349

2.814.414

3.412

5
221
36
107
40
22
173

573
29.271
2.975
19.435
10.772
33.206
3.629

0
66
65
36
33
26
26

604

99.861

252

GAGER OG HONORARER I ALT
Der er udbetalt 150 tkr. i 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
Kurser m.v.
IT udstyr, licenser, programmer m.v.
Rejseudgifter
Kassedifference
Konsulentbistand

2020/21
Budget t.kr.

2020/21
kr.

2019/20
t.kr.

20
121
60
50
55
30
115
55
30
37
24
72
35
214
0
1
36

0
145.661
55.300
50.187
4.438
6.610
143.825
22.075
11.164
40.203
10.997
66.280
247.753
175.235
0
0
71.985

0
139
78
59
5
22
136
29
20
79
26
73
19
265
24
1
227

955

1.051.713

1.202

8 LOKALEOMKOSTNINGER
Husleje
Alarm
Varme/vand/el
Reparationer og vedligeholdelse
Rengøring
Diverse
Hensættelse Renovering/reparationer

1.600
30
324
50
220
24
0

1.597.741
15.596
108.659
209.634
250.552
47.400
2.000.000

1.566
38
196
396
208
47
0

LOKALEOMKOSTNINGER I ALT

2.248

4.229.582

2.451

-2
-10
1

1.193
-7.972
-690

-3
-9
0

-11

-7.469

-12

0
50
150
0

15.003
0
80.634
-40.186

15
0
87
0

200

55.451

102

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT

9 RENTEINDTÆGTER/RENTEUDGIFTER
Renter kreditorer
Bankgebyrer
Renter pengeinstitutter
RENTEINDTÆGTER/RENTEUDGIFTER I ALT

10 AFSKRIVNING
Bygning
Inventar
Biler
Fortjeneste/tab salg driftsmateriel
AFSKRIVNING I ALT
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11 INDRETNING, LEJEDE LOKALER
Anskaffelsessum, primo
Årets tilgang/afgang
Anskaffelsessum i alt

2020/21
kr.

2019/20
t.kr.

18.525
0
18.525

Afskrivning tidligere år
Årets afskrivning

18.509.853
15.003

18.495
15

Afskrivninger i alt

18.524.856

18.510

921.130

15

12 INVENTAR/BILER
Anskaffelsessum , primo
Årets tilgang
Årets afgang

624.736
263.172
-346.672

625
0
0

Anskaffelsessum i alt

541.236

625

535.589
-351.861
95.637

449
0
87

Afskrivninger i alt

279.365

536

INVENTAR/BILER I ALT

261.871

89

9.553
13.345.315

12
6.679

13.354.868

6.691

1.000.000
-1.000.000
4.000.000

1.000
0
0

4.000.000

1.000

INDRETNING LEJEDE LOKALER I ALT

Afskrivning tidligere år
Afskrivning udgået aktiver
Årets afskrivning

13 LIKVIDE BEHOLDNINGER
Kassebeholdning
Pengeinstitutter
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT

14 HENLÆGGELSER
Henlagt, primo
Årets forbrug
Årets henlæggelser
HENLÆGGELSER I ALT
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18.524.856
921.130
19.445.986
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15 ANDEN GÆLD
Forudindgået salg
Forudindgået tilskud
Forudbetalinger
Kreditorer
Covid-19 tilskud
Skyldige omkostninger
Skyldig til det offentlige
Beregnede feriepengeforpligtelser
ANDEN GÆLD I ALT

2020/21
kr.

2019/20
t.kr.

749.608
2.425.000
41.825
1.980.780
1.108.012
50.000
514.576
421.389

657
0
0
1.274
0
405
662
722

7.291.190

3.720

16 OFFENTLIGE TILSKUD

Statstilskud:
1.130.031
8.850.000
11.250
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Formidlingstilskud
Driftstilskud
Underskudsgarantier

COVID-19 midler:
Lønrefusion for periode 090320-080720
Faste omkostninger for perioden 090320-080720
Aktivitetspulje for perioden 010920-311020
Aktivitetspulje for perioden 011120-311220
Aktivitetspulje for perioden 010121-280221
Aktivitetspulje for perioden 010321-300421

333.163
103.367
1.431.822
1.299.282
1.073.519
1.010.318

Kommunale tilskud:
Kommunale tilskud
Regionale tilskud

6.200.000
30.465

Projekter:
Sommersjov
101 Toner
Randers lyser grønt
ID Projekt

200.000
75.000
43.000
367.786
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