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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. juli 2017 - 30. juni 
2018 for Vendsyssel 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 2018 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
2017 - 30. juni 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret 
ningen omhandler. 

Årsregnskabet indstilles til godkendelse. 

Hjørring, den l l\- ~-e.~~ lo \'ß 

J 
Lars Sennels, teaterdirektør 

Ole Peter Christensen 

Bjarne K 

-- rd 
Me ar ej errepræsentant 
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DEN UAFHÆNGIGE REV ISORS REV ISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen i Vendsyssel Teater 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Vendsyssel Teater for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der 
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter 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 2018 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og god 
regnskabsskik. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god 
offentlig revisionsskik, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af teatret 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 revisionen 
Teatret har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 medtaget det af 
ledelsen godkendte resultatbudget for 2017 / 18 som sammenligningstal i 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 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 teatret, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

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, god offentlig 
revisionsskik, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 
på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god 
offentlig revisionsskik, bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, 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, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik 
kerhed 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 op 
lysninger 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 teatret 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 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

• 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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. 

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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21 . december 201 O om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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DEN UAFHÆNGIGE REV ISORS REV ISIONSPÅTEGNING 

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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig 
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som 
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Ved 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 virksomheder, 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. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

g, den 24. september 2018 

t tsautoriseret revisionsaktieselskab 
r 20 22 26 70 

n Ovesen 
Stats oriseret revisor 
MNE n . mne19734 
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LEDELSESBERETNING 

Første hele sæson i nye omgivelser 

Rekord i egenproduktioner og 4 reumertnomineringer 

Fuld gas og ud over stepperne. Lige fra første fløjt gik det stærkt i sæsonen 201712018. Med ikke færre 
end 7 egenproduktioner blev alle rekorder slået. Vi ville gerne vise, hvad det nye teater formåede, og 
det blev så gjort med stor tydelighed. 5 nye og to genopsætninger blev det til, hvoraf fire var på turne. 
Det er et aktivitetsniveau, som egentligt hører et langt større teater til. 

Men det nye teater i Hjørring bestod. Ikke blot blev det et år med et helt uset aktivitetsniveau. Det 
blev også et år, hvor vi lærte vores nye teater meget bedre at kende. Det var et år, hvor & 
aktiviteterne fandt deres plads, hvor antallet af rundvisninger forblev meget højt, hvor vi fik uddannet 
det nye teaters første nye kuld talentelever - og hvor vi for Hamlet blev nomineret til hele fire Reumert 
priser og modtog 2 priser - en talentpris til Asta Kamma August og prisen for bedste mandlige 
hovedrolle til Elliott Crosset Hove. 

Endnu en gang blev "travlhedsrekorden" slået, og alle og omkring teatret har ydet en ganske 
ekstraordinær indsats. 

Og publikum var med. Teatret har åbent hver eneste dag fra 9 morgen til 9 aften, og der er gæster i 
huset i hele åbningstiden. Enten for at sludre med venner, løse opgaver, holde et møde, spise en 
frokost eller deltage i et af de mange kulturelle arrangementer i teatrets fire sale eller foyeren. Her er 
der i dagtimerne alt fra suppeteater til morgensang, mens salene fra først på dagen er fyldt med 
børneteater og møder til sidst på dagen, hvor forestillinger og koncerter rykker ind. 

Det meget store aktivitetsniveau har til gengæld betydet udfordringer for økonomien, da der fortsat 
har været mange udgifter forbundet med indflytningen i det nye teater, samtidig med at teatrets 
driftsområde er blevet kraftigt udvidet. Teatret har i dette første år både vist, hvad det kan og 
samtidig været præget af indkøringsopgaver, hvilket resulterer i et økonomiske resultat for Vendsyssel 
Teater ender på -1,5 mio. kr., &-delen giver et underskud på 450.000 kr., der var hensat 125.000 kr. i 
tidligere år og med en egenkapital primo på 740.000 kr. giver dette en negativ egenkapital på godt 1 
mio. kr. Der er således lagt en budgetplan for atter at opnår overskud, så den negative egenkapital 
bliver positiv over en årrække. De negative regnskabstal skyldes primært øgede driftsudgifter i 
forbindelse med produktioner som følge af indkøring af det nye teater, et lavere billetsalg end ventet - 
trods en stigning i forhold til det gamle teater samt manglende sponsorindtægter som følge af, at det 
har været nødvendigt at prioritere personalemæssigt anderledes på grund af ekstremt arbejdspres for 
det faste personale i det nye teater. 

Dette ændrer dog ikke ved, at det atter har været det største og mest epokegørende år i teatrets 
historie, og at både publikum, borgere, gæster, journalister, kolleger, kunstnere og medarbejdere har 
taget imod det nye hus med en begejstring, der langt overstiger, hvad man kunne forvente. 

Egenproduktionerne 

Generelt var der atter i år stor opbakning og godt salg til alle egenproduktioner. Vi ville i dette første 
hele år for alvor vise, hvad det nye teater formår, og det blev til hele syv egenproduktioner. En rekord, 
der bliver vanskeligt at slå. Af de syv produktioner kom de fire på landsturne, en blev opført to steder 
og de to sidste og største "kun" i Hjørring. 

Sæsonen blev indledt med en helt forrygende udgave af Shakespeares klassiker "Hamlet". I Jacob 
Schjødts instruktion blev det en helt enestående og nærværende oplevelse. Elliott Crosset Hove 
spillede Hamlet, som ingen har gjort det før ham, og forestillingen resulterede da også i ikke færre end 
fire Reumertnomineringer. Jacob Schjødt for bedste instruktør, Jørgen Bing for bedste mandlige birolle 
som Polonius og Elliott Crosset Hove for bedste mandlige hovedrolle som Hamlet. Derudover blev Asta 
Kamma August tildelt en talent-Reumert for sin fortolkning af Ofelia. Forestillingen blev en af teatrets 
største kunstneriske successer i mange år, og specielt det unge publikum blev meget betaget af 
Hamlets kamp mod sin mor og stedfar og for kærligheden til Ofelia. Carsten Burke Kristensen lavede 
scenografi, Anders Budolf Andersen lysdesign og Todd Sarfaraz lyddesign. De øvrige medvirkende var 
Charlotte Fich, Jesper Groth, Julie Buch-Hansen, Benjamin Hasselflug, Henrik Birch og Kresten 
Andersen. 
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LEDELSESBERETNING 

Egenproduktionerne (fortsat) 

Efteråret bød også på en genopsætning og en landsturne med forestillingen "Hvem spiller ud?", hvor 
Peter Schrøder og Susanne Heinrich gav den som to ældre, der mødes over et kortspil på et 
alderdomshjem. Forestillingen var fra første fløjt udsolgt på hjemmebanen i Hjørring, hvorefter den 
drog på en succesfuld Danmarksturne med 19 opførelser. "Hvem spiller ud?" er instrueret af Morten 
Hovman og med scenografi af Gitte Baastrup. 

Årets "juleforestilling" blev en jazzet klassiker i Donald Andersens iscenesættelse af "Ain, t 
Misbehavin" om jazz-legenden Fats Wallers liv. Med et veloplagt orkester i hænderne på Henrik Baloo 
Andersen blev der sunget og danset af de fem skuespillere, Lise-Lotte Nielsen, Kirstine Hedrup, Max 
Emil Nissen, Lone Rødbroe og Peter Oliver Hansen. Robin Haslund Buch havde oversat forestillingen, 
som havde scenografi af Kirsten Brink, koreografi af Zitta de Fries, lys af Anders Budolf Andersen og lyd 
af Thomas Holmstrøm. 

Allerede lige efter nytår var der atter premiere, da Vendsyssel Teater sammen med Mikkel Schrøder 
producerede hans one-man show "Klassebilledet" med tekst af Vase og Fulgsang og iscenesættelse af 
Peter Schrøder. Sammen med to musikere tog Mikkel Schrøder publikum med på en tur tilbage til 
ungdommens klasseværelser. 

Vinteren bød på endnu en genopsætning - nemlig en meget lang Danmarksturne og en spilleperiode på 
Vendsyssel Teater med en af alletiders største salgssuccesser - "I fornuftens land", som blev produceret 
i samarbejde med Teatret Møllen i Haderslev. Forestillingen bestod af en række udvalgte tekster af 
Niels Hausgaard, og Ole Sørensen havde iscenesat de syv medvirkede i venteværelset, mens de ventede 
på toget til "Fornuftens Land". De to musikere Mathias M. Gregersen og Simon Eskildsen 
akkompagnerede Hans Holtegaard, Hanne Laursen, Connie Tranbjerg, Lone Rødbroe og Claus Weirup 
Andersen på deres rejse efter ide af Nikolaj Mineka og med scenografi af Johanne Eggert. Endnu en 
gang blev der fejret udsolgte huse, inden teatret tog hul på endnu et stort projekt. 

"Danmark mit fædreland" var en co-produktion mellem ikke færre end syv teatre. Borholms Teater, 
Teatergrad fra København, Teatret Masken fra Lolland Falster, Limfjordsteatret fra Mors, 
Baggårdteatret fra Svendborg, Holbæk Teater og Vendsyssel Teater producerede hver 10 minutters 
teater fra hver sin egn. Det hele blev samlet til én stor forestilling, der havde premiere på Vendsyssel 
Teater i slutningen af februar. Mia Lipschitz instruerede den fælles forestilling i Katrine Gjerdings 
iscenesættelse. Ideen blev skabt af skuespilleren Josephine Nørring, og Vendsyssel Teaters udgave blev 
instrueret af Jørgen Bing med Robin Haslund Buch og Ulver Skuli Abildgaard i rollerne som Vincent og 
Verner i et sommerhus ved Vesterhavet på vej ud i afgrunden. 

Årets sidste egenproduktion var en co-produktion med Team Teatret i Herning. "Hårnålesvinget" 
foregik i et hårnålesving under Tour de France, og publikum kom tæt på både ryttere, fans, 
sportsdirektør og de lokale i Morten Lundgaards muntre iscenesættelse. Julie Petrine Glargaard havde 
skrevet forestillingen, der havde Anders Manley, Anders Aamodt, Jørgen Bing, Stig Reggelsen Skjold, 
Olivia Franciska Borgels og Mette Kolding i rollerne. Thomas Ravnsgaard stod for scenografi, Søren 
Lydersen for lysdesign og Morten Birk for lyddesign. 
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LEDELSESBERETNING 

Børn og unge 

Som altid var der også masser af lækkerbiskner for børn og unge. Der blev ikke egenproduceret 
børneforestillinger men derimod vist en række spændende gæstespil. Til gengæld var der ekstra fokus 
på Teatertalent Vendsyssel, der er Vendsyssel Teaters talentprogram. Det nye teaters første talenthold 
bestod deres toårige talentforløb og sluttede af med at opføre forestillingen "Ung ved verdens ende" af 
Caspar Juel Berg efter inspiration af netop de unges egne erfaringer og tanker. Caspar Juel Berg 
iscenesatte også selv de unge talenter, der alle bestod. På Vendsyssel Teaters talentlinje deltog Elvira 
Heerulff, Emma Sophie Kristensen, Iben Boa Noe, Ingrid Middelboe, Marie Bonde Pilgaard, Nicolai 
Gregersen, Tristan Meedom Seholt og Veronica Haae Høyrup. 

Det nye teater & 

Indflytningen i det nye teater har også i denne sæson fyldt meget. Vi skal fortsat "lære" at bruge de 
nye faciliteter, og der har været visse indkøringsvanskeligheder - ikke mindst i forhold til den ret 
komplicerede sceneteknik. 

Der er således brugt mange mandskabstimer på at få det hele til at spille. Det ændrer dog ikke ved, at 
det nye teater overordnet fungerer fantastisk, og at publikum og borgerne generelt i den grad har taget 
godt imod det. Teatret har åbent hver dag undtagen søndag fra kl. 9 til 21, og på nær nogle ganske få 
dage er der gæster i huset hver eneste dag i hele åbningstiden. Der er virkeligt blevet tale om byens 
dagligstue, som har været et af formålene med huset. At man kan benytte faciliteterne, også selv om 
man ikke nødvendigvis skulle i teatret. Teatrets &-del, der er alle de aktiviteter, der ikke er teater i 
teaterlovens forstand - altså eksempelvis koncerter, oplæsninger, møder m.m. fylder en del og fylder 
huset i de perioder, hvor der ikke vises teater på scenerne. &-aktiviteterne er også med til at støtte op 
om de større egenproduktioner på den måde, at der ofte er &-arrangementer op til og rundt om de 
store egenproduktioner. Byens borgere har på den måde og i den grad taget teatret til sig, og de nyder, 
ung som gammel, at hænge ud i de hyggelige omgivelser. Disse er i året løb blevet endnu flottere, idet 
Statens Kunstfond og Hjørring Kommunes kunstudvalg hver bevilligede 400.000 kr. til udsmykning af 
teatret. Det blev til værket "Bodies on Balconies" af kunstneren Uffe Isolotto - et skulpturelt værk 
bestående af rem enkeltværker, der nu pryder nogle af teatrets store vægge. 

Også cafeen Hos Uffe er blevet populær, og er med til at give publikum den totale oplevelse, når de 
skal i teatrert eller blot ønsker at nyde en frokost i nogle lidt anderledes omgivelser. For her er der 
suppeteater i cafeen om onsdagen, og mandag morgen er der gratis morgensang for alle interesserede. 
Flere end 100.000 gæster har det første år været igennem dørene - enten som cafegæster, til 
teaterforestillinger, &-aktiviteter eller rundvisninger. 

Billetsalg 

Teaterdelen 
Den øgede aktivitet og mange forestillinger kan også ses i billetsalget, som er steget i forhold til det 
gamle teater, om end salget af billetter ikke helt nåede det budgetterede mål. 

Vendsyssel Teaters forestillinger blev i sæson 2017/2018 set af 35.870 publikummer, hvoraf 14.855 
publikummer så forestillingerne hos vores co-producenter eller på turneerne rundt i landet. På 
Vendsyssel Teater så 21.015 publikummer vores egenproduktioner, co-produktioner samt gæstespil. Det 
er en fremgang på godt 3% i forhold til året før, hvor 20.355 publikummer besøgte teatret. Teatret 
viste i alt syv egen- og co-produktioner samt 16 forskellige gæstespil, hvoraf 5 var børneforestillinger. 
Der blev i sæsonen solgt 4.643 billetter i vores abonnementsordning mod 4.121 billetter sæsonen før. 

ft-aktiviteter 
Teatrets &-aktiviteter er ikke alle registreret i billetsalget, da en del af disse er gratis. Der har dog i alt 
været 121 egentlige &-aktiviteter. Hertil kommer en række møder og 120 rundvisninger. 

Samarbejder 

Det er fortsat co-produktionerne, der fylder meget i teatrets samarbejdsrelationer. I alt har ni 
forskellige teatre været med i diverse samarbejdsprojekter henover året. Et område, hvor teatret 
fortsat udvikler sig og søger nye muligheder. 
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LEDELSESBERETNING 

Samarbejder (fortsat) 

Også på erhvervssiden udvides samarbejdet år for år, og antallet af samarbejdspartnere er stigende. 
Erhvervslivet støtter i stigende grad teatret, selv om det fortsat er vanskeligt at skaffe store 
samarbejdspartnere. Her har der til gengæld været gode samarbejdsrelationer med en række fonde, 
som er med til at sikre et højt kvalitativt niveau. I takt med faldende statstilskud er der konstant et 
øget pres på teatrene for selv at skaffe en større del af finansieringen til den daglige drift. 

Endeligt indgår teatret fortsat i en række landsdækkende samarbejder i eksempelvis Dansk Teater, der 
er den nye landsdækkende interesseorganisation for alle landets teatre - en fusion af DTF (de store 
teaters organisation) og TIO blev i årets løb en realitet, hvilket forhåbentligt giver en større stemme 
ind i blandt andet forhandlinger med Kulturministeriet. Vendsyssel Teater er også fortsat med i SceNet, 
der er et scenekunstnerisk netværk i Midt- og Nordjylland, uddannelsen af teaterteknikere på Aarhus 
Tech - som nu samles i København med skolen her, Turnenetværket samt via møder med styrelser, 
ministerium og andre offentlige instanser - især Hjørring Kommune, hvormed der i fællesskab er skabt 
en række initiativer - teatret husede blandt andet festligheder omkring Hjørrings 775 års jubilæum og 
udgivelsen af en ny bog om Hjørring. 

Ti lskudsforhold 

Det samlede tilskud udgjorde i 2017 /2018 11.409.543 kr. Herudover modtager Vendsyssel Teater tilskud 
via billetformidlingsordningen på 699 .125 kr. og et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på kr. 2.010.829 
kr., som udbetales til teatre, der tidligere fik tilskud fra amterne. 

Det samlede tilskud til Vendsyssel Teater udgjorde i sæsonen 2017 /2018 14. 119 .497 kr. Det har vist sig 
med det nuværende aktivitetsniveau at være vanskeligt at få tilskuddet til at slå til. Der er derfor 
udarbejdet budgetter, så teatret over de kommende år genoprette økonomien og atter får positiv 
egenkapital. Det har fra begyndelsen været tanken, at de første tre drifts år i det nye teater skulle 
være grundlag for en drøftelse af teatrets samlede tilskudsbehov /muligheder. 

Organisationen 

Der er i den forgangne sæson sket enkelte ændringer i organisationen. Der er ansat en dramaturg efter 
den kunstneriske chefs afgang ved årsskiftet 2017 /2018. Hele ledelsen er nu samlet hos direktøren, 
mens dramaturgen alene tager sig af det kunstneriske repertoire og deraf følgende opgaver. Dette har 
vist sig at være den rigtige løsning for det kunstneriske område. Der har i organisation som følge af 
flytningen til de nye omgivelser og deraf følgende øgede opgaver været et ekstremt overarbejde, som 
naturligvis har præget organisationen. 

Konklusion 

Det har været endnu et særdeles begivenhedsrigt og helt enestående år for Vendsyssel Teater. 

Teatrets trofaste publikum har i den grad taget det nye hus til sig, og huset bliver benyttet nærmest 
døgnet rundt. Til alt fra lektier og ventetid på toget til de store teateroplevelser og 
premierearrangementer. 

Kunstnerisk har der været mange stjernestunder og et tæt program med hele syv egenproduktioner, 
specielt vil Hamlet med de fire Reumertnomineringer blive husket. Det vil også det helt utrolige 
billetsalg og kvaliteten af "I fornuftens land" med en udsolgt Danmarksturne, og det "vanvittige" 
teaterprojekt "Danmark mit fædreland" med syv samarbejdende teatre. 

Der er højt til loftet, og mulighederne er fortsat mange. Men uden en helt enestående, engageret og 
dygtig skare af medarbejdere var det aldrig gået. Teater er en holdsport, og kun med opbakning fra alle 
medarbejdere, frivillige og bestyrelse kan det lade sig gøre at få denne vendsysselske humlebi til at 
flyve højt og flot over teaterlandskabet. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI 

(ej revideret) 
Budget 

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

Resultat af forestillinger ............................. -788.969 34.703 -1.478 
Tilskud til teateraktiviteter ......................... 12.136.317 11.581.049 11.081 
Barsalg .................................................. o 150.000 42 
Resultat af &-aktiviteter ............................. 127.036 333.500 701 
Tilskud til &-aktiviteter .............................. 2 2.129.633 1.951.114 926 

BRUTTORESUL TAT ................................... 13.604.017 14.050.366 11.272 

Lokaleomkostninger .................................. 3 -2.978.500 -2.964.706 -1. 767 
Administrationsomkostninger ....................... -1.194.798 -1.024.000 -987 
Lønninger ............................................... -11.339.238 -10.981.124 -9.935 

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER ... -1. 908.519 -919.464 -1.417 

Afskrivninger ........................................... -74.539 -70.000 -107 

RESULT AT FØR RENTER ............................. -1.983.058 -989.464 -1.524 

Renter mv .............................................. -6.495 3.000 12 

ÅRETS RESULTAT ..................................... -1.989.553 -986.464 -1.512 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført fra hensættelser til fremtidig 
forestilling .............................................. -125.000 o -1.370 
Henlagt til overført overskud ....................... -1.864.553 -986.464 -142 

I ALT ..................................................... -1.989.553 -986.464 -1.512 
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BALANCE 30. JUNI 

AKTIVER Note 2018 
kr. 

2017 
tkr. 

Inventar og værktøj, bil, tekniske anlæg og edb .. 
Materielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 
Varebeholdninger . 

Andre tilgodehavender . 
Forudbetalinger mv., teateraktivitet.. . 
Periodeafgrænsningsposter (udgifter vedrørende fremtidige 
forestillinger mv.) . 
Tilgodehavender . 

Kassebeholdning . 
Bankbeholdning . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Overført overskud . 
Årets resultat. . 

EGENKAPITAL . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Kreditorer og skyldige omkostninger mv . 
Feriepengeforpligtelse . 
Projektstøtte . 
Periodeafgrænsningsposter (indtægter vedrørende fremtidige 
forestillinger mv) . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

4 

5 

191.504 
191.504 

191.504 

7.921 
7.921 

1.734.113 
322.968 

557.735 
2.614.816 

o 
4.690.785 
4.690.785 

7.313.522 

7.505.026 

152 
152 

152 

12 
12 

2.788 
460 

214 
3.462 

3.972 
3.973 

7.447 

7.599 

736.738 879 
-1.864.553 -142 

-1.127.815 737 

o 125 

1 .450.179 1.528 
1.035.000 1.128 

6 408.948 434 

5.738.714 3.647 
8.632.841 6.737 

8.632.841 6.737 

7.505.026 7.599 

7 

8 



15 

NOTER 

Note 

Tilskud til teateraktiviteter 1 
Budget 

2017/18 2017/18 2016/17 
kr. kr. tkr. 

Staten, Slots- og Kulturstyrelsen: 
Driftstilskud ....................................... 2.010.829 1. 984.409 1.984 
Slots- og Kulturstyrelsens underskudsgaranti .... 11.584 o 2 
Turnenetværkets underskudsgaranti. ............ 52.440 o 102 
Formidlingstilskud: 
Slots- og Kulturstyrelsen .......................... 699.125 699.125 607 
Hjørring Kommune: 
Driftstilskud ....................................... 7.331.671 7.331.671 7.192 
Forsinkelser byggeri .............................. o 350.000 o 
Ekstraordinære anskaffelser ved indkøring ...... 100.000 o o 
Teknisk service .................................... 364.824 o o 
Kompensation indkøring sceneteknik ............ 350.000 o o 
Frederikshavn Kommune: 
Driftstilskud ....................................... 1.215.844 1.215.844 1.194 

12.136.317 11.581.049 11.081 

Tilskud til &-aktiviteter 2 
Budget 

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

Staten, Slots- og Kulturstyrelsen: 
Suppeteater ............................................ 82.428 125.000 18 
Hjørring Kommune: 
Driftstilskud ............................................ 1.887.205 1.826.114 908 
Formidlingsopgaver, administration af 
indkøring &-del. ....................................... 60.000 o o 
Overført pulje &-aktiviteter ......................... 100.000 o o 

2.129.633 1.951.114 926 

Lokaleom kastninger 3 
Husleje teater-aktivitet .......................... 1.350.723 1.368.764 1.351 
Husleje &-aktivitet ............................... 900.482 898.342 450 
Varme, vand og el ................................ 401.715 514.000 292 
Administration, Hjørring Kommune .............. 16.236 9.600 5 
Rengøring, renovation og vinduespolering ....... 139.180 334.000 4 
Vedligeholdelse og serviceaftaler ................ 170.164 240.000 65 
Revurdering bygningsdrift, huslejeaftale mv .... o -400.000 -400 

2.978.500 2.964.706 1.767 
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NOTER 

Note 

Materielle an lægsaktiver 4 

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

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

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018 . 

Inventar og Tekniske 
værktøj anlæg og edb 

332.649 822.601 
83.000 30.875 

415.649 853.476 

323.449 806.300 
5.200 18.672 

328.649 824.972 

87.000 28.504 

Bil 

152.000 
o 

152.000 

25.333 
50.667 
76.000 

76.000 

Bankbeholdning 5 
Abonnementsindtægter og tilskud vedrørende sæsonen 2017 / 18 er indgået på banken og udgør 
derfor en væsentlig andel af beholdningens størrelse. 

Projektstøtte 
Region Nordjylland, Projekt SceNet . 
Statens Kunstfonds Projektstøtte . 
Wilhelm Hansen Fond . 
Initiativprisen . 

2018 2017 
kr. tkr. 

6 
165.020 190 
178.928 179 
50.000 50 
15.000 15 

408.948 434 

7 Eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 
Teatret har indgået leasingaftaler vedrørende en printer. Resterende periode omfatter 29 
måneder. Den samlede restleasingforpligtelse udgør pr. 30. juni 2018 i alt 90 tkr. 

Huslejeforpligtelser udgør årligt 2.251 tkr. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. januar 2021. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

8 
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ANVENDT REGBNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet for Vendsyssel Teater for 2017 / 18 er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet og god regnskabsskik. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af salgsrabatter og 
merværdiafgift. Omkostninger er periodiseret og udgiftsføres således, at de dækker perioden frem til 
regnskabsårets udløb, dog foretages der individuel vurdering af afholdte omkostninger vedrørende 
fremtidige sæsoner. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCEN 

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi: 

Inventar . 
Tekniske anlæg . 
Værktøj . 
Biler . 
Edb-anlæg . 

Tilskud modtaget til teknisk udstyr modregnes i anskaffelsessummer. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Leasingkontrakter 
Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og 
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Engangsydeisen i forbindelse 
med indgåelse af kontrakten er aktiveret og afskrives over kontraktens løbetid. Teatrets samlede 
forpligtelse vedrørende operationel leasingaftale oplyses under eventualposter m.v. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Brugstid Restværdi 

5-10 år 0% 
3-10 år 0% 

10 år 0% 
5 år 0% 
3 år 0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter indtægter vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 


