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Ledelsens 6rsberetning

Arsberetning for teatersrsonen 2017

Hovedaktivitet
Teatret er primart et professionelt producerende teater med opera og musikdramatik som den overordnede linje i form af fuldt professionelle egenproduktioner.
Sekundert er det teatrets opgave at skabe musikdramatiske forestillinger, hvori der inddrages lokale
borgere i professionelt opsatte og ledede produktioner, ikke blot i Galaksen, men ogsi ude, hvor borgerne er - i bynrmmet, pA modesteder indendors og udendors, pA kommunens institutioner mv.
Teatret fungerer desuden i mindre omfang som "iben scene" for eksteme sceniske og musiske aktorer

Udviklingen i aktiviteter og okonomiske forhold
Arets resultat udgor positilt I 17.215 k., som overfsres

til

egenkapitalen, der herefter andrager positil,t

381.628 kr.
Egnsteatret Undergrunden er i skivende stund et

ir

inde i sin nye 4-irige tilskudsperiode (frem

3ll12 2020), og bestyrelsen konstaterer, at det i alle henseender

til

gir godt. Teatret viser sit ansigl

over hele landet, men arbejder - s6dan som det ogsA bor vare - intensivt i Fureso Kommune og i
et godt samarbejde med lokale foreninger (teaterforeninger, musikforeninger, amatorteater m.v.) og

institutioner (f.eks. kulturhusene i bide Farum og Varlose, borneinstitutioner, plejehjem) samt
toneangivende kulturprofiler. Der er udtalt tilfredshed med det udbud, der presenteres, bide
blandt tilskudsgivere og borgere i kommunen. Sidelobende og samstemmende melder joumalister
og kritikere ogsi om teatrets hoje kunstneriske kvalitet.

Nordjyske, Otto Prelzmann: "De medvirkende

i

'Broen over Drina'forsoger aldrig at piske en

stemningfrem, men lader selve fortellingens krafi erobre fantasien, og man fdr oplevelsen af, at
her oses det fra et uudtommeligt vceld. Tid og sted, stemning og begivenhed tager skikkelse i
rummet, sonseligt og levende. Det slore brogede persongalleri og de ofe voldsomme
begivenheder formidles med stor stoJlighed. Man forstdr at nagle os

til stolesederne" -

+xx

I

*

Fem egenproduktioner i 2017
Teatret har produceret fire operaer og et ny stykke musikdramatik i 2017 - den storste af
produktioneme var en bearbejdet, nutidig version af 'Bortfsrelsen' (W.A. Mozart) med premiere
den

l/9 og med 6 velbesogte spilleaftener i Galaksens

store sal. Forestillingen

fik fine anmeldelser.

Frederil<sborg Amts Avis, Knud Cornelius: "Det er opfndsomt, underholdende og elegant. Anders
Ahnfelt-Ronne har digtet Bortforelsen om til nutiden, og alt gdr op i en grinagtig helhed, fordi
solisterne s& dbenlyst er med pd spogerr. "

-**

+

**

Udover 'Bortfsrelsen' har teatret produceret fire mindre operaer l4l9 - Andy Pape's 'Den Eltede
Grimling (musikdramatik), samt den unge svenske komponist Petter Ekman's 'Purer Air than

Mortals','Utbrottet' og'lnside the Box'.
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(grstespil).

Ledelsens 6rsberetning
Det skal bemarkes, at ideen om at producere de sidstnevnte forestillinger er et led i teatrets
strategi - at bade praesentere bearbejdede klassiske vrrker og ogsi nyere eller helt nyskrevet
opera og musikdramatik.

Turn6 ude i landet og aktiviteter i Furess Kommune
En serlig bemerkning skal knytes til Undergnrndens egenproduktion fra 2016 'Broen over Drina'
efter forlatteren Ivo Andric'roman. Forestillingen spillede i 2017 ikke si fl gange, bide i Fureso
Kommune og ude i provinsens teatre og kulturhuse. Dette at Under$unden nu igen er pi turn6
betragter teatrets besty,relse som en positiv udvikling. Teaterleder Anders Ahnfelt-Rsnne var i
november konferencier ved Danmarks Teaterforeningers irlige seminar, og Undergmnden stir
som et sterkt billede i landskabet ogs6 uden for Hovedstadsregionen.
I 2017 har'Babettes gestebud' af Karen Blixen, 'Kontrabassen' af Patrick Siiskind, collagen
'Noget om at blive grebet'og forestillingen 'Det forsomte forir'afHans Scherfig ogsi varet spillet
Penneo dokumentnøgle: HLJNQ-GKIDB-QUZ5B-OX223-B2U5F-I2HYN

ude i landet, bl.a. i et godt samarbejde med Odsherred Teater - desuden ved et stort Nordisk

i maj 2017 pA Frederiksberg R6dhus med tilstedevrerelse af regeringsmedlemmer, og
yderligere ved et gestespil i Uppsala tet ved Stockholm i marts 2017 .
anangement

Aktiviteterne i Furess Kommune er nu ikke ferre afden grund - teatret har spillet forestillinger og
musikprogrammer for de aldre og syge medborgere (Ryetbo Plejehjem, Lindevang Plejecenter,
ogs8 i Farum Kulturhus mm). Kontakten

til born og unge i kommunen

er ogsi god, men bor og kan

forsterkes.
Undergrunden tilbyder ogsi hjalp med aktiviteter og koncerter i Farum Kulturhus, siledes koncert
med Trio Gemini i maj og solokoncert med Ulrich Sterk i november. Samarbejdet s@ttes der stor

pris pt.

Gestespil pi Galaksen
Egnsteatret Undergrunden har taget imod 8 teatergastespil i iret der gik. Bomeoperaen

'Min far

vrede mand' (Musikteatret SAUM), teaterkoncerten med Baobab Sisters, forestillingen

'Immigranten' fra Sydhavns Teater, 'Historien om en Sang' fra Odsherred Teater, Anne Franks
Dagbog med bl.a. Nis Bank-Mikkelsen, 'What could possibly go wrong' med Reginateatem fra
Sverige, samt operaforestillingen 'Lonely House' med moderne musik og musik fra
efterkrigsperiodens USA. - De nar.nte gestespil er alle gennemfort i Kulturhuset Galaksen.
Det uden

tvivl fineste gastespil i 201 7 var musikforeslillingen 'Tout Neul fra

Paris med lys,
lyde, ny musik og spendende scenografi og tre professionelle skuespillere/sangere/dansere - det

blev en kunstnerisk oplevelse afde helt store - fremfsrt pA Galaksens store scene med bsm fra 2irs alderen pA tilskuenakkerne sammen med deres foraldre / bedsteforeldre. Gestespillet blev
realiseret afUndergrunden i et godt samarbejde med Den Jyske Opera, som lancerede landets
forste bomeopera festival og seminar med titlen GROW OP.

Arrangementer 'ude i byen'
Undergmnden deltager bl.a. ved dets leder - men ogs6 sammen med gestesolister som Joachim
Krop, Ghita Norby m.fl. i talrige arrangementer 'ude i byen'. Her skal blot n€emes nogle:
teaterlederen har konferencierjobs ved femiseringer i Farum Kulturhus, (udstillinger, 'Farverige
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Ledelsens 6rsberetning
Fureso' m.fl.) - spillejobs ved bl.a. en vellykket aktivitetssondag pi det gamle 'Jonstrup
Seminarium', velbesogte og populaere koncerter med Kim Sjogren i bAde Galaksen og i Farum
Kulturhus, - to arrangementer med Ghita Nsrby ved alholdelse af Spil Dansk-dagen i november og sidst men ikke mindst nltarskoncenen 3l/12 med Andrea Pellegrini som gastesolist - med tale
om Soren Kierkegaard af Pia Soltoft - med musikgnrppen Latino Cl6sico og Signe Asmussen - og
med Anders Ahnfelt-Rsnne som solist i Moza(s klaverkoncert nr. 23 akkompagneret afet
orkesterensemble med professionelle musikere bl.a. fra DR symfoniorkester - ensemblet fik

til

lejligheden og ved en senere koncert i Farum Kulturhus straks kaelenavnet The Underground
Philharmonics. NytArskoncerteme er en utroligt velbesogt institution, og de er kommet for at blive
Meget for pengene
Som det fremgir, er aktivitetsniveauet hsjere end nogensinde, og man tor godt ner.ne, at Fureso

Regnskab
Teatrets ledelse forelegger hermed beretning og regnskab for 2017, bAde

til

Fureso Kornmune og

til Slots- og Kulturstlrelsen. Teatret lever efter vor opfattelse op til sine forpligelser og gAr sAledes
ogsi ud af20l7 i balance. Det skal bemeerkes at teatrets personalesituation er uforandret, og at
virksomheden drives sparsommeligt og med omhu afde fa ansatte. Samarbejdet mellem den
daglige ledelse afteatret og bestyrelsen fungerer ligeledes smidigt og tillidsfuldt.

Begivenheder efter regnskabsirets afslutning
Efter regnskabsirets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som

vil

kunne forrykke teatrets fi-

nansielle stilling veesentligt.
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Kommune for sit tilskud fEr usedvanligt meget for pengene. Teatrets kunstneriske renomm6 er
ogsi hojt og arbejdsindsatsen bemerkes overalt.

Ledelsespitegning

Bestyrelse og teaterleder har dags dato aflagt arsrapporten for 2017 for Den selvejende institution Egnsteatret Undergrundex.
A.rsrapporten er aflagt i overenssternrnelse med Arsregnskabsloven.

Vi

anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmessig, og efter vores opfattelse giver arsregnskabet et

retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3l . december 2017 samt
resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsAret

I

.

af

januar - 3l . december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, som be-
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retningen omhandler.

Fredensborg, den 16. marts 2018

Anders Ahnfelt-Rsnne
tcatcrlcdcr

Bestyrelse

Eva Hess Thavsen

Niels Andersen

Preben Sandberg Pettersson

Kristian Kristensen

Annemette Andersen-Hoppe

f(]rmand

Helle Katrine Moller

Ardy

Pape
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Den ualhrengige revisors revisionspitegn ing

Til

bes$ relsen

i Den selvejendc institution Egnsteatret flndergrunden

Konklusion

Vi har revideret {rsregnskabet for Den selvejende institution Egnsteatret Undergrunden for
iret I . januar - 3l . december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse,

regnskabsbalance og

noter. Arsregnskabet udarbejdes efter Arsregnskabsloven med de fomsdne tilpasninger samt den
hver tid geldende kommunale regnskabsinstruks.

til

en-

Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsiret

Grundlaget for konklusion
Vi har udfsrt vores revision i overensstemnelse med intemationale standarder om revision og de yderligere kav, der er gaeldende i Danmark, samt standardeme for offentlig revision. Vores ansvar ifolge disse standarder og kav er narmere beskrevet i revisionspAtegningens afsnit "Revison ansvar for revisionen af irsregnskabet". Vi er uafhangige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere kav, der er geldende i Danmark, ligesom
vi har op$ldt vores owige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse,
at det opneede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som gmndlag for vores konklusion.

Fremhevelse af forhold vedrsrende revisionen
Institutionen har, som sammenligningstal i resultatopgorelsen for regnskabsAret L januar - 31. december
2017, medtaget de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 2017. Resultatbudgetteme har, som det
fremgir af irsregnskabet, ikke veret underlagt revision.
Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 6rsregaskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden v€esentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen afirsregnskabet €r ledelsen ansvarlig for at wrdere institutionens evne til at fortseette
driften; at oplyse om forhold vedrorende fo(sat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde trsregnskabet pi gnrndlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensig at
likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk altemativ end at gore dette.

Den selvejende institution Egnsteatret Undergrunden . fusrappon for 2017
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l.januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med irsregnskabsloven med de fomsdne tilpasninger
samt den til enhver tid geldende kommunale regnskabsinstruks.

Den uafhrengige revisors revisionspitegning

Revisors ansvar for revisionen af irsregnskabet
Vores m61 er at opni hoj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som helhed er uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fej l, og at afgive en revisionspitegning med en
konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfsres i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er greldende i Danmark, samt standardeme for offentlig revision, altid vil afdakke vasentlig fejlinformation, nir s6dan findes. Fejlinformationer kan opsti som folge afbesvigelser eller fejl og kan betragtes
som vesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pi de
okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne treffer pi gmndlag af trsregnskabet.

Identificerer og lurderer vi risikoen for veesentlig fejlinformation i irsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaklion pi
disse risici samt opn6r revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne gnrndlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vasentlig fejlinformation forirsaget afbesvigelser
er hojere end ved vesentlig fejlinformation for6rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensvargelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intem
kontrol.

Opnir vi forstielse afden inteme kontrol med relevans for revisionen for at kurure udforme revisionshandlinger, der er passende efter omsteendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens inteme kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt afledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse afirsregnskabet
om fortsat drift er passende, samt om der

pi

pi

gnrndlag af regnskabsprincippet

grundlag af det opndede revisionsbevis er vesentlig

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institu-

til at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vresentlig usikkerhed, skal
vi i vores revisionspitegning gore opmarksom pi oplysninger herom i drsregnskabet eller, hvis
sidanne oplysninger ikke er tilstreekkelige, modificere vores konl<lusion. Vores kontlusioner er
baseret p6 det revisionsbevis, der er opn6et frem til datoen for vores revisionspitegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at institutionen ikke langere kan fortsette
tionens evne

driften.
Tager

vi stilling til

den samlede prasentation, struktur og indhold af 6rsregnskabet, herunder no-

teoplysningeme, samt om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pi en sidan mide, at der gives et retvisende billede heraf.

Den selvejende institution Egnsteatret Undergrunden . Arsrappon for 201?
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Som led i en revision, der udfsres i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er geldende i Danmark, samt standardeme for offentlig revision, foretager vi faglige
lurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhrengige revisors revisionspitegning

Vi kommunikerer med den overste

ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmessige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intem kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen
Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknyning til vores revision af irsregnskabet er det vores ansvar at lase ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vasentligt inkonsistent med irsregnskabet eller vores

pi

anden mide synes at indeholde vesentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kraevede oplysninger i henhold

til drsregnskabslovens regler.

Baseret

pi

det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

Arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kavene i irsregnskabsloven.

Vi har ikke fundet

vasentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Udtalelse om j uridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflaeggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indg6ede aftaler og sedvanlig
praksis. Ledelsen er ogsi ansvarlig for, at der er taget skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen

af

afde virksomheder, der er omfattet af drsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understotter sparsommelighed, produktivitet og effehide midler og driften

vitet.
I tilknltning til vores revision afirsregnskabet er det vores ansvar at gennemfore juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision afudvalgte ernner i overensstemmelse med standardeme for offentlig revision. I vores juridisk-kitiske revision efterprover vi med hoj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersogte dispositioner, der er omfattet af regnskabsafleggelsen, er i overensstemmelse med de

relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgiiede aftaler og sedvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision lurderer vi med hoj grad af sikkerhed, om de undersogte systemer, processer eller dispositioner understotter skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen afde midler og

driften afde virksomheder, der er omfattet af arsregnskabet.

Hvis vi

pi

gntndlag af det udfsrte arbejde konkluderer, at der er anledning

til vesentlige kritiske

be-

mrerkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen vresentlige kritiske bemarkninger at rapportere i den forbindelse.

Den selvejende institution Egnsteatret Undergrunden . Arsrapport for 2017
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viden opniet ved revisionen eller

Den ualhengige revisors revisionspitegning

Roskilde, den 16. marts 2018

RIR REVISION
Statsauloriscret Revisionspanncrsclskab
7E 05 24

CVR-nr. 33

Birgit Sode

Torben Traneker Poulsen

stalsautoriserct revisor

r€istreret revisor

MNE-ff.2E909

MNE-nr.

I
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Den selvejende institution Egnsteatret Undergmnden er aflagt i overensstemmelse med
irsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed samt den til enhver tid galdende kommunale regnskabsinstruks. Under henvisning til Arsregnskabslovens $ I I anvendes resultatopgorelsesskemaerne ikke. Resultatopgorelsens poster er opstillet og posterne benevnt under hensyntagen til institutionens serlige art og aktivitet.

Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste Ar og aflregges i danske kroner

Generelt om indregning og miling
I resultatopgorelsen indregnes indtagter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes verdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgorelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

Aktiver indregnes i balancen, nAr det er sandsynligl, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde Egnsteatret Undergrunden, og aktivets vardi kan miles pilideligl.
Forpligtelser indregnes

i

balancen, nAr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele

vil fragi

Egnsteatret Undergnrnden, og forpligtelsens verdi kan mAles ptlideligt.

Ved fsrste indregning m6les aktiver og forpliglelser

til kostpris. Efterfalgende

m6[es

ahiver og forplig-

telser, som beskevet nedenfor, for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og m6ling tages hens),n til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 6rsregnskabet aflagges, og som vedrorer forhold, der eksisterede p& balancedagen.

Resultatopgorelsen

Indtegter

og omkostninger

Indtaegter og omkostninger resultatfores i

tall

med, at aktiviteteme finder sted

Skat afirets resultat
Arets skat, som bestir afirets aktuelle skat og forskydning i udskudt skal, indregnes i resultatopgorelsen
med den del, der kan henfsres
res

til posteringer direkte

til

6rets resultat, og direkte

pt egenkapitalen med den del, der kan henfo-

pA egenkapitalen. Udskudte skatteaktiver indregnes

ikke i balancen.

Balancen
Materielle anhgsaktiver
Bussen vrrdimdles til anskaffelsespris med fradrag afakkumulerede afskivninger
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte
tidspunkl, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

tilknftet

anskaffelsen indtit det
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herunder afskrir.ninger og nedskrivninger.

Anvendt regnska

bsp

raksis

Afskivningeme foretages over aktivernes forventede skonomiske brugstid/levetid med folgende
iremil:
4Ar

Bus

Anskaffelse af bus, der er finansieret af direkte tilskudsydelser fra Kunstridets Scenekunstudvalg, er
opfon som aktiv til normal afskivning.
SmAaktiver med en forventet levetid under

I

Ar indregnes

i

anskaffelsesAret som omkostninger i

resultatopgorelsen.

Periodeafgrrnsningsposter (forud betalte om kostninger)
Periodeafgransningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrsrende efterfolgende regnskabsAr.
Ge ldsforpligtelser

Andre geldsforpligtelser, som omfatter greld til leverandsrer samt anden grld, miles
kostpris, hvilket sedvanligvis svarer til nominel veerdi.

til

amortiseret

Periodeafgrcnsningsposter (forudmodtagne indtregter)
Periodeafgrensningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrorende efterfslgende regnskabsir.

Tilskud fra Kunstridets Scenekunstudvalg til anskaffelser
Direkte tilskud til anskaffelser fra Kunstridets Scenekunstudvalg opfores som selvstandig forpligtelse
Regnskabsposten nedskrives i det enkelte 6r itakt med driftsmidlets afskrivning.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
6rets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere ars skattepligtige indkomster samt for belalte
acontoskatter.

Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmassige og skattemessige vardier af
aktiver og fbrpligtelser. Den udskudte skat miles pi grundlag af den aktuelle skattesats. ,,Endring i udskudt skat, som folge afandringer i skattesatser, indregnes i resultatopgorelsen.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender mAles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis svarer til nominel vaerdi. Veerdien reduceres med nedskrivning til imodeg6else af forventede tab.

relse

l. anuar - 31. december
2017

lkke-rcvideret
budgct 2017

kr.

t.kr.

2016
t.kr.

290.865

400

310

0

200

0

Indtrgter i alt

290.865

600

310

Produktionsomkostninger
Lonninger

-398.456

-1.876

-1.089

-2.082.654

-866

-'t.793

l3l

-l0l

Note
I

Salg af billetter/forestillinger

Ovrige indtegter

2
3
4
5
6
7

8

Salgsomkostninger

-170.775

Turn6omkostninger
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger

-66.376

-53

-65

-116.805

-137

435.120

437

-86
-521

Omkostninger m.m. i alt

-3.270.186

-3.500

-3.655

Resultat for afskrivninger

-2.979.321

-2.900

-3.3{5

0

0

-46

-2.979.321

-2.900

-3.391

3.096.536

2.900

3.442

tt7.2t5

0

5l

0

0

I17.215

0

Afskrivninger
Resultat af

9

primrr drift

Tilsk-ud

Resultat for skat
Skat af irets resultat

Arets resultat

Forslag

-

-l

I

,10

til rcsultattlisponering:

Overfsres til overfsrt resultat

tt7.2t5

Disponeret i alt

tt7.2t5
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Resultato

Balance 31. december

Aktiver
z0t7
Note

2016

kr.

t. k-r.

Andre anlag, driftsmidler og inventar

0

0

Materielle anlegsaktiver i alt

0

0

Depositum, lejede lokaler

l 12.500

113

Finansielle anlagsaktiver i alt

I12.500

ll3

Anlegsakliver i alt

I12.500

ll3

Andre tilgodehavender
Periodeafgrensningsposter

75.488

27

0

0

Tilgodehavender i alt

75.488

27

Likvidebeholdninger

466.702

313

Omsrtningsaktiver i alt

5{2.190

3{0

Aktiver i alt

65{.690

{53

Kapitalindest6ende

381 .628

264

Egenkapital i alt

381.628

264

51.074

47

22t.988

131

Anlegsaktiver

l0

1l

12

Passiver

Egenkapital

l3

Greldsforpligtelser
Beregnede feriepengeforpliglelser

14

Anden geld

0

ll

Kortfristede galdsforpliglelser i alt

273.062

189

Grldsforpligtelser i alt

27

3.062

189

Passiver i alt

65{.690

{53

Skat

l6

Eventualforpligtelser
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Omsretningsaktiver

Noter
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Noter
2016

kr.

t.kr.

Produktionsomkostninger

(i:rstespil
Historien om en sang

20.000

Immigrantcn

25.206

Nlin far og vrede mand

43.660

Baobab Sisters

1

What could possibly go wrong

10.397

Tout Neuf

32.435

Loncll Housc

68.086

5.66 8
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2.

20t7

I'roduktioncr;
Kim og Anders spiller klassisk

2.404

Broen over f)rina

3.287

Bortforelsen

9r

.055

Walch Out
Medvirkende

47.185

Ovige

21.217

Spil Dansk med Ghita Norby

68.402
1.034

Anne Franks Dagbog

904

Nytirsmatin6
Teknik
Materialer

14.000
1.918

r5.918
398.456
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Noter
2016

k.

t.k.

Sangere og skuespillere

589.500

616

Musikere/dirigenter
Teknik og regi

348.215

185

296.125

306

r4.600

t7

1.2{8.{{0

1.121

Teaterleder

4'13.402

428

PR-medarbej der

t7 t.975

140

Regnskabsforer

85.896

82

Owig medhjalp

86.288

4

8t 7.561

65,r

3.979
t2.674

t4

16.653

l5

2.082.65{

1.793

Lonninger
Funktionsfordell:

Ovrig medhjelp

Adninistration:

Ovrige:
,lEndring i feriepengeforpliglelse

ATP og andre sociale bidrag, arbejdsgiver

Funktionsfordelt lon i alt
Produktionsfordelt:
Kim og Anders spitler klassisk
Broen over Drina
Bortforelsen
Watch Out
Spil Dansk med Ghita Norby

27.500
52.500
876.625
157.100
12.500

Anne Franks Dagbog

15.715

Ny46rsmatin6

92.500

Gastespil, teknik
Teaterleder, regnskabsforer og PR

Ovige i alt
Produktionsfordelt lsn i alt

I

14.000
817.561
16.653

2.082.651
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3

2011

20t7

{

5

k.

2016
r.kI.

163.097

98

Plakater

6.228

3

Andre PR-omkostninger

1.450

0

170.775

l0l

989

29.033

t2
t6

30.022

28

7.388

6

21.084
7.882

2l
l0

36.35.1

37

66.376

65

Revision og regnskabsmessig assistance
Telefon og internet
Porto, fragt og gebyrer

30.000

)z

5.953

7

5.744

3

Kontorartikler
Kontingenter og abonnementer
Forsikringer

19.247

2

26.922

25

12.1 I 8

2

Sm6anskaffelser

8.661

0

IT

8.160

5

I16.805

86

435.120

52t

435.r20

52r

0

46

0

t6

Salgsomkostninger
Amoncer og reklame

Turn6omkostninger
Hotelomkostninger
Rejseomkostninger, transport og modeomkostninger

Autodrift:
Brendstof og olie
Vagtafgift og forsikringer
Reparation og vedligeholdelse

Ved beregningen af korselsgodtgorelse
og diEter er statens takster anvendt.

6.

7

8.

Administrationsomkostninger

Lokaleom kostninger
I Iusleje, ovelokale og lager

Afskrivninger
Bus
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Noter

Noter

9.

2017

2016

k.

t.kr.

Knud Hojgaards Fond
Oticon Fonden
Augustinus Fonden
Drina Husmanns Fond

75.000
25.000

75

40.000

0

0

50

AAJLH Fond

50.000

50

2.900.000

3.211

6.536

10

0

46

3.096.536

3.{{2

Tilskud

Furess Kommune

Formidlingstilskud
Tilskud fra Kunstridets Scenek-unstudvalg

til anskaffelser

0

Egnsteatret Undergrunden betaler husleje i henhold
Opgorelsen er udarbejdet i henhold
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Tilskud i forhold til omkostninger til husleje
Tilskud til husleje kan maksimalt udgore l5%o af det samlede offentlige driftstilskud.

til lejekontralder

til egnsteateraftalen med Furess Kommune

Huslej en skal opgores eksklusiv forbrugsafgifter

10.

Husleje iht. lejekontrakter
Ovrige lokaleomkostninger ekskl. forbrugsafgifter

435.000

Opgjort lokaleomkostninger i alt

435.t20

120

Samlede offentlige tilskud fra Furess Kommune 2017

2.900.000

Huslejens andel af de samlede offentlige tilskud udgor

15,0%

Andre anlaeg, driftsmidler og inventar
Anskaffelsens

Saldo

art og er:

primo

Arets
anskaff.

Afskrivning

Saldo ultimo

Bus 201 3

185.868

0

0

0

185.868

0

0

0

Afskevet tidligere

ir

185.868
185.868
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Noter

k.

2016
t.kr.

25.953

8

49.535

l9

75..188

27

2017

Andretilgodehavender
Moms,

jf. note l7

Ovrige tilgodehavender

12.

Likvidebeholdninger
Kassebeholdning

18.255

10

448.447

303

466.702

313

Egenkapital primo

264.413

224

Arets resultat

t17.Zts

40

381.628

261

Danske Bank A"/S

13.

14.

15.

Egenkapital

Anden geld
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig lon
Feriekonto
Skyldigt ATP-bidrag
Skyldige omkostninger
Afsat revision

Moms
Skyldig moms primo
Udgiende moms
Indgiende moms
Afregnet

Skyldig moms ultimo

16.

21.193

18

50.500

tlJ

0

0

1.704

I

l18.591
30.000

30

221.988

l3l

-8.781

-17

l9

70.270

77

-114.894

-86

-53.405

-26

27.4s2

t7

-25.953

-9

Eventualforpligtelser
lngen.

120128-17 Arsrapport

ttp/mla
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