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LEDELSESPÅTEGNING 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/18 for S/1 Himmerlands Teater. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturstyrelsen. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. juli 2017 - 30. juni 2018. 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af institutionens finansielle stilling. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

Bestyrelse: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen i SII Himmerlands Teater 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for SI I Himmerlands Teater regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, Bekendtgørelsen nr. 1701 af 21. december 
201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt 
på grundlag af den på side 13-14 anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
- 30. juni 2018 i overensstemmelse regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, Bekendtgørelsen nr. 1701 
af 21. december 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministreriet samt på grundlag af den på side 13-14 anvendt regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21 . december 201 O. 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 de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på side 13-14 i regn 
skabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at 
hjælpe S/1 Himmerlands Teater til at overholde vedtægter og myndighedernes krav til regnskabsaflæg 
gelse. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Institutionen har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet 
budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 
Tillige har supplerende beretninger i form af "nøgletal til Kulturministeriet" ikke været underlagt 
revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, Bekendtgørelsen nr. 1701 af 21. december 
2010 samt på grundlag af den på side 13-14 anvendt regnskabspraksis. 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 institutionens evne til at fort 
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbej 
de 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 gæt-dende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, 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. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne 
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 201 O, 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 højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, do 
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi 
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon 
klusion om effektiviteten af institutionens 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 selskabets 
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. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen 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. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, Bekendtgørelsen nr. 1701 af 21. december 2010 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt på 
grundlag af den på side 13-14 anvendt regnskabspraksis. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

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. 

Aalborg, den 30. august 2018 
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UDVIKLING I HOVEDTAL 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 
(tkr.) (tkr.) (tkr .) (tkr.) (tkr.) 

Resultatopgørelse 
Nettoomsætning ekskl. tilskud ............. 821 705 832 503 349 
Resultat af ordinær drift (før tilskud) ..... -3.073 -3.498 -3.198 -2.986 -2.882 
Modtagne tilskud .............................. 3.456 3.495 3.506 3.537 3.256 
Resultat før skat .............................. 383 -3 o o o 
Årets resultat. ................................. 641 -3 240 360 374 

Balance 
Anlægsaktiver .................................. 44 56 o o o 
Omsætningsaktiver ........................... 1.823 1.886 1.596 1.617 718 
Aktiver .......................................... 1.867 1.942 1.596 1.617 718 
Egenkapital. .................................... 1.250 610 612 372 12 
Gældsforpligtelser ............................ 617 1.333 984 1.244 706 

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 

Øvrige nøgletal 
Scenekunstneriske forestillinger, antal 
opførelser lokale .............................. 80 83 94 96 81 
Scenekunstneriske forestillinger, antal 
opførelser turne ............................... 37 19 48 o o 
Scenekunstneriske forestillinger, antal 
publikum lokale. ............................... 3.428 4.005 4.645 3.916 3.092 
Scenekunstneriske forestillinger, antal 
publikum turne ................................ 4.030 1.945 5.170 o o 
Antal forstillinger ............................. 13 14 14 13 11 
Heraf antal egenproduktioner .............. 4 4 4 5 4 
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LEDELSESBERETNING 

Det er dejligt at skulle skrive en ledelsesberetning, når man samtidig kan se tilbage på en sæson, hvor 
det meste er forløbet planmæssigt og hvor det, der voldte noget større udfordringer, endte med at 
blive en succes, både for teatret og publikumsmæssigt. 

Vi arbejder stadig på at øge synligheden, og det lykkedes nok engang. Jeg oplever, at jeg/vi bliver 
inviteret ind i stadig flere sammenhæng, hvor vi rent kulturelt er med til at gøre en forskel. I den 
sammenhæng er det også meget vigtigt for os, som Mariagerfjords teater, hele tiden at være med og se 
hvad der rører sig. Her tænker jeg, Susanne Sangill (SS), især på skoleområdet og det yngre publikum. 
Tilgangen til et ungt publikum skal nemlig hele tiden tages op til revision, så her er det vigtigt, at vi er 
med på banen. 

Årets aktiviteter 

KRISTIAN LILHOLT. En mini teaterkoncert 
Gæstespil den 7. september 2017 
1 forestilling. Belægningsprocent: 61,69 % 

SUTTOG. Småbørnsforestilling 
Gæstespil den 6. og 7. september 2017 
3 forestillinger. Belægningsprocent: 100 % 

VIL EN KUMMEFRYSER VÆRE NOGET FOR MIG ... ? 
Co-produktion den 14. - 15. og 16. september 2017 
3 forestillinger. Belægningsprocent: 64,44 % 

BROEN OVER DRINA 
Gæstespil den 26. september 2017 
1 forestilling. Belægningsprocent: 68,33 % 

JÆGERNE 
Gæstespil den 13. oktober 2017. I Kulturhuset i Arden 
1 forestilling. Belægningsprocent: 40 % 

BEN HUR 
Egenproduktion den 16. november til den 16. december 2017 
23 forestillinger. Belægningsprocent: 89,86 % 

TRILLE OG TRALLE 
Børnejuleforestilling. Gæstespil den 27. november til den 2. december 2017 
12 forestillinger. Belægningsprocent: 79,44 % 

MED HOVEDET I HIMLEN 
Gæstespil den 1 . januar 2018 
1 forestilling. Belægningsprocent: 100 % 

STÅSTEDER 
Co-produktion den 15. februar til den 1 O. marts 2018 
17 forestillinger. Belægningsprocent: 81,28 % 
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LEDELSESBERETNING 

Årets aktiviteter (fortsat) 

I FAMILIEN 
Gæstespil den 14. marts 2018 i samarbejde med Mariagerfjord Teaterkreds 
1 forestillinger. Belægningsprocent: 85 % 

A SNOWBALLS CHANCE IN HELL 
Gæstespil den 3. april 2018. I kulturhuset i Arden 
1 forestilling. Belægningsprocent: 100 % 

THE STORY OF MY LIFE 
Egenproduktion den 19. april til den 12. maj 2018 
16 forestillinger. Belægningsprocent: 53,65 % 

Ungdomsforestillingen WELCOME TO THE INTERNET, overgik kontraktmæssigt til Mariagerfjord 
Kommune og figurerer derfor ikke i vores regnskab. 

Aktiviteter /forestillinger: 

Vi åbnede sæsonen med en genopsætning af VIL EN KUMMEFRYSER VÆRE NOGET FOR MIG ... ? Til 
publikums store begejstring. Mange genså forestillingen. Derefter drog den på turne rundt i landet. Det 
er en forestilling, vi fortsat har på repertoiret i samarbejde med de to medvirkende, Margrethe Manley 
og kapelmester Niels Søren Hansen. Der er tanker i gang om et yderligere samarbejde i fremtiden. 

BEN HUR - vores forrygende julefarce væltede nærmest huset. Ikke mindst fordi det ikke burde være 
praktisk muligt at lave så stor en forestilling i så lille et hus. Men nok engang oplevede jeg, at folkene 
her på stedet, både de faste, de løst ansatte og ikke mindst publikum, hele tiden er klar til nye 
vanvittige tiltag. Anmelderen i Nordjyske var ligeledes begejstret og gav os 6 stjerner. 

STÅSTEDER - en samproduktion med teater Superreal. Processen var meget anderledes for os her. 
Formen var devicing og helt fra bar bund. Udgangspunktet var instruktør Gert Møller Jensens psykologi 
notater fra hans eget stressforløb og Sven Brinkmanns bøger ST ÅSTEDER og ST ÅF AST. Desværre løb DKT 
med rettighederne lige for næsen af os, forårsaget af en fejl fra forlagets side. Vi fik dog lov at bruge 
titlen. Samtidig kunne vi jo så konstatere, at hans bøger jo er baseret på endnu ældre viden og 
forskning, så vi gik et spadestik dybere. Det endte med en meget fin lille forestilling, som overrumplede 
publikum og satte nye standarder for os. Efter Gert Møllers eget ønske, overtog SS instruktionen en uge 
inden premieren. 

THE STORY OF MY LIFE - vores første rigtige musical. To skønne skuespillere/sangere og 2 fantastiske 
musikere, så kan det ikke gå galt. Det gjorde det heller ikke. Det var et forbilledligt prøveforløb. Rent 
scenografisk gik vi nok engang nye veje med Nick Pedersens (NP) skæve og sfæriske scenografi. Et 
ønske herfra er i den næstfølgende sæson, at kunne sende den på turné. 

SIGURT SKALLESMÆKKER - vores egen middelalder børneforestilling spillede rundt i landet flere gange i 
løbet af sæsonen. Det er et puslespil, der skal gå op, så Ronny Sterlø (RS) kan rejse ud og samtidig 
passe sit arbejde her på teatret som skuespiller og linjeleder af Talentlinjen. Men det gik. Vi har dog nu 
besluttet, at SIGURT har rejst nok. Men vi er i gang med den svære 2'er ?? Den skulle gerne være klar i 
slutningen af sæson 2018/ 19, så den kan komme på aprilfestival i 2019. 

Nok engang købte jeg småbørnsforestillinger på opfordring fra dagplejerne. Dette bliver fortsat godt 
modtaget. 

Alle vores gæstespil har været fint besøgt, både her i huset og når vi har spillet i Kulturhuset i Arden. 
A SNOWBALLS CHANCE IN HELL blev købt af Arden Skole og Mariagerfjord Gymnasium. Dejligt at se så 
mange unge i salen. 
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LEDELSESBERETNING 

Samarbejder 
Vi har fortsat et godt samarbejde med Arden Kulturhus og Arne Arildsen, og vi vil fortsat lægge 2 
gæstespil i deres hus. Det giver mulighed for at købe forestillinger, der højdemæssigt ikke kan være på 
teatret pga. vores ringe loftshøjde. 

Samarbejder er noget, vi gerne vil, og flere møder med mulige samarbejdspartnere forventer jeg giver 
resultat i den kommende sæson. 

Vi fortsætter samarbejdet med Teaterkreds Mariagerfjord. Vi købte i fællesskab I FAMILIEN fra teater 
Svalegangen, og det er dejligt at se, at publikum nu ikke længere skeler til, hvem der er udbyder, men 
glad køber fra både os og Teaterkredsen. 

Vi har lavet aftaler med flere større virksomheder i kommunen om en teaterkort ordning til deres 
personaleforeninger og flere har vist interesse for at høre mere. Det er et arbejde, vi hele tiden har for 
øje. 

I foråret fik SS en henvendelse fra Vendsyssel Teaters ledelse vedr. en evt. samproduktion. Det blev der 
arbejdet videre på og dette samarbejde bliver en realitet i sæson 2018/ 19 med forestillingen "DE 7 
SLAGS DRÅBER". 

Samarbejdet med BDO fungerer upåklageligt. De varetager økonomien, bogføringen sker her i huset via 
Riri Firing, mens resten ligger hos BDO. Det letter mange processer, bl.a. afrapporteringer til stat og 
kommune. På denne måde kan flere opgaver løses i en arbejdsgang. 

Også Mariagerfjord Kommune er en stor og stabil partner. Samarbejdet mellem ledelsen (SS) og kultur 
og fritid udvikler sig hele tiden. Bl.a i form af kontakt og udvikling i forbindelse med skolerne. Skolerne 
er fortsat svære at få kontakt med. Det kan skyldes, at de stadig er ved at finde deres egne ben i den 
nye skolereform, det mærkes på kontaktfladen. 

Synlighed og presse 
Nok engang må jeg konstatere, at pressen i det nordjyske er gode ved os. Vi får fin omtale og alle 
pressemeddelelser, jeg sender ud, kommer i avisen. 

OPERA I REBILD henvendte sig og tilbød os, både reklamer på storskærmen, men også at lave et indslag 
fra scenen. RS var frisk og indstuderede en sang fra THE STORY OF MY LIFE, så han sammen med pianist 
Gunhild Kjær, kunne underholde henved 8000 publikummer fra den store scene. Samtidig blev der delt 
sæsonbrochurer ud, og vi havde en stand sammen med BOGBY Skørping. Den synlighed er rigtig meget 
værd, da vi her kommer i direkte kontakt med folk. 

SS sidder i turistforeningens bestyrelse. Og naturligvis er det et ønske herfra, at vi er synlige på så 
mange platforme som muligt, i den forbindelse er vi ved at etablere et decideret havnesamarbejde. NP 
og SS sidder i dette udvalg. 

I foråret modtog SS, på vegne af teatret og havneområdet, statuen af bysbarnet BIVOGNEN. Busten, 
lavet af Michael Sasserson, pryder nu facaden til venstre for indgangen. 

Vi er selvfølgelig synlige og deltager i arrangementer på havnen og andre relevante steder i kommunen. 
Folk vil meget gerne kigge ind hos os, få en snak og en rundvisning. 

Vi har fortsat teaterkortholdere fra bl.a. Frederikshavn, Aalborg og Århus og hører, at vi sågar har 
snuppet nogen faste abonnenter fra Aalborg Teater. 



11 

LEDELSESBERETNING 

Medarbejdere 
Jeg kan med tilfredshed konstatere, at jeg har hårdt arbejdende og dedikerede medarbejdere. Riri 
lanke Firing, der varetager regnskaber og billetsystem, arbejder fortsat her en dag om ugen og 
hjemmefra resten af tiden, og det fungerer til alles tilfredshed. Så ordningen er blevet gjort 
permanent. 

I løbet af december måtte vi sige farvel til vores tømrer, Kaj Pedersen, da vores forventninger ikke helt 
stemte overens. I stedet bruger vi nu Jørgen Niss, tidligere snedker og tømrer, og dette samarbejde 
fungerer til fulde. 

Ronny Sterlø har nok engang varetaget både sit primære job som skuespiller, men er også produktions 
koordinator, med ansvar for teknik, gæstespil og lydproduktion. Nick Pedersen, står for al 
markedsføring i samarbejde med SS. NP har igen denne sæson lavet scenografi til 2 forestillinger + 
varetaget al scenografisk malerarbejde. Han har samtidig stået for al layout til programmer og 
sæsonbrochuren. 

Sussi Sommerlund, (tidligere talentelev) varetager fortsat bar og billetter ved forestillinger samt andet 
forefaldende arbejde. Hun fungerer også som forestillingsvagt til vores børneforestillinger. Hun stopper 
her til sommer, da hun har fået plads på Rødkilde Højskole. I hendes sted kommer Mette Valbak, en 
utrolig kreativ kvinde, med rødder i reklamebranchen, og samtidig underviser hun i Kulturskoleregi. Hun 
skal gå os alle til hånde. Med hende i huset får vi nok en kreativ blæksprutte - der også kan gøre rent. 

PR strategi 
Målrettet PR strategi, der gør, at vi nok er en af de mest omtalte virksomheder i kommunen. Vi får 
meget spalteplads og kan mærke interessen fra pressen, når vi barsler med nye tiltag. Vi har stort fokus 
på tilflytning, idet kulturtilbud er et vigtigt parameter ved valg at ny bosætningskommune. 

Huset 
Hen over året har vi gennemrenoveret værksted og regi området og har måttet leje lokaler ude i byen 
for at få plads til det, der hele tiden hober sig op. Byggeholdet er rigtig gode til at genbruge 
materialer, men det kræver mere og mere plads til opbevaring. Samtidig vokser både kostume og regi 
afdelingen. Så det er med at være kreativ. 

Drømmen om at få hævet taget er ikke blevet mindre. Det meget varme forår gjorde det næsten 
umenneskeligt at være i salen på 1.sal - flere publikummer blev dårlige. Vi kan ikke bruge ventilationen 
under forestillinger pga. larm. Et udvalg er i gang med at undersøge muligheden for at få taget løftet, 
men alt beror jo, som bekendt, på økonomi og kommunens velvilje. 

Talentlinien 
Vi har op mod sommeren afsluttet vores 4. årgang af unge talenter. 

De lavede en flot afslutningsforestilling, og teatret blev udfordret nok engang, da instruktøren Morten 
Bo Kock ønskede at spille i foyeren. Forestillingen krævede 2 etager og med 270 cm til loftet, var 
foyeren et oplagt valg. 6 meter til loftet og snoet trappe. 

Interessen for linjen er ikke helt så stor som tidligere. Et infomøde er blevet afholdt og 
optagelsesprøven udskudt til september 2018. Tiden vil så vise, om der er basis for at fortsætte. 
Samarbejdet med Kulturskolen er fint, dog ser vi ikke ledelsen til visninger m.m. 
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LEDELSESBERETNING 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen er som altid min (SS's) sikre og stabile samarbejdspartner. Jørgen Trap er fortsat formand 
og en super repræsentant for teatret. 

Vi, bestyrelsen og SS, har planlagt en temadag i den kommende sæson, hvor vi bl.a. skal diskutere 
pùblikumsudvikling. Her deltager NP og RS sammen med SS. 

Slut bemærkning 
Vi skal i den kommende sæson evalueres. Det gør jo, at man får set indad og revurderet virksomheden. 
Det er både sundt og lærerigt. Jeg (SS) forventer mig en givtig proces. En proces, der er med til at 
sætte tanker i gang og måske ovenikøbet nye standarder. At blive set på og vurderet af andre, ser jeg 
som en god ting, når det foregår i en kreativ og positiv ånd, og det forventer jeg mig helt bestemt med 
Niels Andersen ved roret. 

Teaterkortet ER en succes. Det, at man kan se en forestilling flere gange, uden at det koster ekstra, 
benytter mange sig af. De tager med andre ind og ser forestillingen igen, eller inviterer nye 
publikummer med i teatret. 

Slutteligt vil jeg runde af med at knytte en kommentarer til årets resultat, som udgør 641 tkr. hvoraf 
årets ordinære resultat udgør 383 tkr. Årets ordinære resultat er påvirket af et godt salg af 
turnéforestillingen VIL EN KUMMEFRYSER VÆRE.NOGET FOR MIG som alene tegner sig for en omsætning 
på 235 tkr. Årets samlede resultat på 641 tkr. er påvirket af en korrektion af tidligere års afsat skat 
med 257 tkr. Pr. 1. januar 2018 er ikrafttråd ny lovgivning, som under visse forudsætninger fritager 
egnsteatere for skattepligt. TIO har medvirket i processen omkring den lovgivning, og efter anvisning 
fra TIO, anses tidligere års resultater ikke for at være skattepligtige, hvorfor den historiske foretagne 
hensættelse er tilbageført. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Årsrapporten for Himmerlands Teater er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i 
vedtægterne, Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som året før. 

Det skal bemærkes, at regnskabet på enkelte punkter afviger fra bekendtgørelse om regnskab og 
revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til Teaterloven, 
herunder krav om indtægter og lønspecifikation er ikke opfyldt. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes 
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
teatret, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
teatret, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at 
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. 
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Tilskud 
Tilskud indtægtsføres med det der vedrører regnskabsåret. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

Brugstid Restværdi 

Indretning lejede lokaler . 
Inventar . 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. 

5-8 år 
3-8 år 

0% 
0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Periodeafgrænsningsposter under passiver omfatter tilskud samt billetindtægter vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 

Note 2017/18 2016/17 2017/18 
kr. kr. kr. 

Billetindtægter ........................................ 1 322.506 515.294 345.600 
Øvrige indtægter ...................................... 2 498.596 189.511 245.000 
INDTÆGTER I ALT .................................... 821.102 704.805 590.600 

Produktionsomkostninger ............................ 3 -464.573 -567.101 -598.500 
Personaleomkostninger .............................. 4 -2.681.535 -2.902.875 -2.575.500 
Vareforbrug bardrift .................................. -21.828 -24.894 -30.000 
Salgsomkostninger .................................... 5 -78.372 -78.049 -113.000 
Administrationsomkostninger ....................... 6 -364.562 -362.640 -395.000 
Lokaleomkostninger .................................. 7 -270.281 -259.611 -320.000 
Af- og nedskrivninger ................................. 8 -12.745 -7.435 o 
OMKOSTNINGER I ALT ............................... -3.893.896 -4.202.605 -4.032.000 

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT .................... -3.072.794 -3.497.800 -3.441.400 

Finansielle omkostninger ............................ o o -1.000 
FINANSIELLE POSTER, NETTO ...................... o o -1.000 

RESULTAT FØR TILSKUD ............................ -3.072.794 -3.497.800 -3.442.400 

Tilskud .................................................. 9 3.455.828 3.495.060 3.450.000 

RESULTAT FØR SKAT ................................ 383.034 -2.740 7.600 

Skat af årets resultat ................................. 10 257.650 o o 
ÅRETS RESULTAT ..................................... 640.684 -2.740 7.600 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført resultat ...................................... 640.684 -2.740 7.600 

I ALT ..................................................... 640.684 -2.740 7.600 
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BALANCE 30. JUNI 

AKTIVER Note 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 11 

Lejedepositum . 
ANLÆGSAKTIVER . 

Varelager . 
Varebeholdninger . 

Tilgodehavender fra salg . 
Andre tilgodehavender................................................... 12 
Periodeafgrænsningsposter.............................................. 13 
Tilgodehavender . 

Kassebeholdning . 
Indestående i pengeinstitutter.......................................... 14 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Overført fra tidligere år . 
Overført overskud . 
EGENKAPITAL . 

Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden kortfristet gæld . 
Afsat skat. . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDS FORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

2018 2017 
kr. kr. 

43.547 56.292 
43.547 56.292 

o o 
43.547 56.292 

1.000 1.000 
1.000 1.000 

26.630 30.095 
99.466 117.347 

116.907 63.214 
243.003 210.656 

21.144 11. 973 
1.558.218 1.662.690 

1.579.362 1.674.663 

1.823.365 1.886.319 

1.866.912 1.942.611 

609.528 612.267 
640.684 -2.740 

1.250.212 609.527 

138.417 115.128 
15 97.210 104.538 

o 257.650 
16 381.073 855.768 

616.700 1.333.084 

616.700 1.333.084 

1.866.912 1.942.611 

17 

18 
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NOTER 

Note 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 
2017/18 2016/17 2017/18 

kr. kr. kr. 

Billetindtægter 1 
Entrébilletter, voksne ................................ 137.436 132.288 291.600 
Entrébilletter, grupper ............................... 44.640 44.928 o 
Entrébilletter, teaterkortholdere .................. 35.180 25.000 o 
Entrébilletter, voksne til børneforestillinger ..... 2.080 3.120 o 
Entrébilletter, børn og unge under 25 år ......... 25.080 38.800 o 
Salg af forestillinger på teatret. ................... 6.000 198.500 o 
Indtægtsførte gavekort .............................. 5.935 2.286 o 
Gebyr webs hop ........................................ 459 1.028 o 
Afgivet rabat. .......................................... -4.504 -856 o 
Indtægt teaterkort ................................... 70.200 70.200 54.000 

322.506 515.294 345.600 

Øvrige indtægter 2 
Salg af forestillinger på turné ....................... 415.000 113.750 165.000 
Ba rom sætning ......................................... 39.826 41.811 45.000 
Salg af annoncer ....................................... 34.350 33.950 35.000 
Salg konsulentydelser, undervisning ............... 7.500 o o 
Salg mad til forestillinger ............................ 1.920 o o 

498.596 189.511 245.000 

Produktionsomkostninger 3 
Kostumer. ............................................... 47.090 52.340 80.000 
Rekvisitter .............................................. 4.956 7.041 30.000 
Scenografi .............................................. 118.531 43.713 100.000 
Teknik ................................................... 25.262 15.052 o 
Rettigheder ............................................. 23.150 18.150 49.000 
Manuskripter ........................................... o 90.000 o 
Gæstespil. .............................................. 232.630 329.800 287.500 
Annonce og reklame .................................. 3.086 4.587 15.000 
Koda og royalty afgifter .............................. 5.776 5.816 7.000 
Leje af lokaler til forestillinger ..................... 1.250 o o 
Dekoration til forestillinger ......................... 298 600 o 
Diverse .................................................. 126 2 30.000 
Køb af mad til forestillinger ......................... 2.418 o o 

464.573 567.101 598.500 
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NOTER 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 

2018 2017 2018 Note 
kr. kr. kr. 

Personaleomkostninger 4 
Løn administration .................................... 1.628.370 1.844.797 1.610.000 
Løn skuespiller, instruktør mv ...................... 945.528 943.757 827.500 
Løn refusioner. ......................................... o -2.624 o 
ATP ...................................................... 17.987 23.288 o 
AES, AER mv ............................................ 28.594 27.422 o 
Overnatning, rejseudgifter mv ...................... 43.210 39.041 69.000 
Øvrige personaleomkostninger ...................... 17.846 27.194 69.000 

2.681.535 2.902.875 2.575.500 

Salgsomkostninger 5 
Annoncer og reklamer ................................ 67.109 73.204 110.000 
Repræsentation. ....................................... 1.001 332 3.000 
Repræsentation, gaver og blomster ............... o 395 o 
Repræsentation, restauration ...................... o 450 o 
Rejseudgifter ........................................... 10.262 3.668 o 

78.372 78.049 113.000 

Administrationsomkostninger 6 
Kontorhold. ............................................. 7.922 9.225 10.000 
Telefon .................................................. 15.645 12.773 15.000 
Revision ................................................. 41.500 45.000 40.000 
Bogføringsassistance .................................. 65.667 74.750 35.000 
Rådgivning og anden regnskabsmæssig 
assistance. .............................................. 26.200 30.000 30.000 
Forsikringer. ............................................ 20.329 19.217 40.000 
Kontingenter ........................................... 85.989 32.083 40.000 
Gebyrer ................................................. 4.118 3.682 o 
Edb-udgifter ............................................ 34.594 44.731 65.000 
Fragt og porto ......................................... 945 2.939 5.000 
Faglitteratur ........................................... o 4.022 o 
Mindre nyanskaffelser ................................ 22.277 78.285 40.000 
Talentlinien ............................................ 38.417 3.338 75.000 
Kursus og seminar ..................................... o 3.440 o 
Kassedifferencer ...................................... 959 -845 o 

364.562 362.640 395.000 

Lokaleomkostninger 7 
Husleje .................................................. 172.610 170.610 180.000 
El, vand og varme ..................................... 40.290 42.156 55.000 
Rengøring og renovation ............................. 2.789 7.332 10.000 
Reparation og vedligeholdelse ...................... 50.099 17.291 50.000 
Vedligeholdelse inventar ............................. 4.493 22.222 25.000 

270.281 259.611 320.000 
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NOTER 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 
2017/18 2016/17 2017/18 Note 

kr. kr. kr. 

Af- og nedskrivninger 8 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .......... 12.745 7.435 o 

12.745 7.435 o 

Tilskud 9 
Kulturstyrelsen. ........................................ 1.347.100 1.329.401 1.330.000 
Mariagerfjord Kommune ............................. 1.872.900 1.875.766 1.850.000 
Formidlingstilskud. .................................... 141.782 199.953 150.000 
Sponsorater, fondstilskud mv ....................... 63.050 78.940 70.000 
Garantiordning (Turnénetværket) .................. 30.996 11.000 50.000 

3.455.828 3.495.060 3.450.000 

2017/18 
kr. 

Skat af årets resultat 
Regulering skat vedrørende tidligere år . 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. juli 2017. .. 
Tilgang .. 
Afgang . 
Kostpris 30. juni 2018 . 

Afskrivninger 1. juli 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 30. juni 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018 . 

-257.650 

-257.650 

Andre anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 

223.876 
o 
o 

223.876 

167.584 
12.745 

180.329 

43.547 

2016/17 
kr. 

10 
o 
o 

11 

Lejede 
lokaler 

186.031 
o 
o 

186.031 

186.031 
o 

186.031 

o 
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NOTER 

Andre tilgodehavender 
Moms og afgifter . 
Andre tilgodehavender . 

Periodeafgrænsningsposter 
Forudbetalte omkostninger kommende sæson . 
Forudbetalte lønninger kommende sæson . 

Indestående i pengeinstitutter 
Driftskonto, Spar Nord Bank . 
Salgskonto, Spar Nord Bank . 

Anden kortfristet gæld 
ATP og sociale udgifter. . 
Feriepengeforpligtelse . 
Beskattede feriepenge . 

Periodeafgrænsningsposter 
Driftstilskud kommende sæson, Kulturstyrelsen . 
Driftstilskud kommende sæson, kommunen . 
Annonceindtægter kommende sæson . 
Entrébilletter /teaterkort kommende sæson . 
Gavekort . 

2017/18 2016/17 Note 
kr. kr. 

12 
68.470 73.307 
30.996 44.040 

99.466 117.347 

13 
116.907 63.214 

o o 
116.907 63.214 

14 
633.800 1.650.828 
924.418 11.862 

1.558.218 1.662.690 

15 
3.976 6.059 

72.849 65.100 
20.385 33.379 

97.210 104.538 

16 
341.200 332.350 

o 462.500 
20. 950 25.950 
1.388 18. 588 

17.535 16.380 

381.073 855.768 

Eventualposter mv. 17 
Der er indgået huslejeaftale med Mariagerfjord Kommune med en årlig husleje på 171 tkr. 
Lejeaftalen er indgået pr. 15. januar 2014 med 1 års opsigelsesvarsel fra lejer. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 
Institutionen har ingen sikkerhedsstillelser. 
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SUPPLERENDE BERETNING 

Nøgletal til brug for kulturministeriet 

Opgørelse af antal forestillinger, andre aktiviteter, besøgende m.v. 

Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum 
Produktion/foresti Iling Antal opførelser Antal publikum 

(titel) Lokale Turné Lokale Turné 
VIL EN 3 15 116 1.800 

Egenproduktion: BEN HUR 23 1.240 
STÅSTEDER 17 608 
THE STORY OF MY 16 515 

Turneforestillinger SIGURT 22 2.230 
KRISTIAN LILHOLT 1 37 
SUTTOG 3 69 
BROEN OVER DRINA 1 41 
JÆGERNE 1 24 Gæstespil (indkøbt af teatret/ 
TRI LLE OG TRALLE 12 572 
MED HOVEDET I 1 60 
I FAMILIEN 1 85 
SNOWBALLS CHANCE 1 61 

Total 80 37 3.428 4.030 

Belægningsprocenter - antal lokalt spillede på egen stationær scene (ikke-gratis 
forestillinger) 
Fores ti lii nger Antal Inviterede Betalende Antal pladser Sæde- Værdi- 

opførelser publikum publikum i alt belægning belægni 
VIL EN KUMMEFRYSER ... 3 6 110 180 64% 61% 
BEN HUR 23 155 1.085 1.380 90% 79% 
STÅSTEDER 17 60 548., 748 81% 73% 
THE STORY OF MY LIFE 16 35 480 960 54% 50% 
SUTTOG 3 13 56 150 46% 37% 
KRISTIAN LILHOL T 1 6 31 60 62% 52% 
BROEN OVER DRINA 1 41 60 68% 68% 
TRILLE OG TRALLE 12 572 720 79% 79% 
MED HOVEDET I HIMLEN 1 1 59 60 100% 98% 
JÆGERNE (I ARDEN) 1 24 70 34% 34% 
I FAMILIEN (PÅ HOBRO THEATER) 1 6 79 100 85% 79% 
SNOWBALLS CHANCE IN HELL (I ARDEN) 1 1 60 61 100% 98% 
Total 80 283 3.145 4.549 
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Økonomiske nøgletal 

Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb 
Sæson 2017/18 Sæson 2016/1 7 

Kr. % Kr. % 

Egenomsætning i alt 1.056.930 25% 994.698 24% 
Salg af forestillinger 421.000 10% 113.750 3% 
Entreindtægter 316.506 30% 515.294 52% 
Indtægt på øvrige aktiviteter 83.596 8% 75.761 8% 
Statslige tilskud (exe/. driftstilskud) 141.782 13% 199.953 20% 
Kommunale tilskud (exct. driftstilskud) 30.737 3% o 0% 
Private sponsorer, fonde o. lign. 63.309 6% 89.940 9% 
Offentlige driftstilskud i alt 3.220.000 75% 3.205.167 76% 
Kommunalt driftstilskud (jf. egnsteateraftale) 1.872. 900 58% 1.875.766 59% 
Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud) 1.347.100 42% 1.329.401 41% 
Omsætning i alt 4.276.930 4.199.865 

Omkostningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb 

Sæson 2017/18 Sæson 2016/1 7 
Kr. % Kr. % 

Husleje 172.485 4% 268.611 6% 
Produktion 464.573 12% 567.101 13% 
Turnéomkostninger o 0% o 0% 
Løn (faste og eksterne) 2.681.535 69% 2.871.992 68% 
Øvrige omkostninger 575.303 15% 494.901 12% 
Omkostninger i alt 3.893.896 4.202.605 
Resultat 383.034 -2.740 


