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LEDELSESPÅ TEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. juli 2016 - 30. juni 
2017 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 2017 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
2016 - 30. juni 2017. 

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

Årsregnskabet indstilles til godkendelse. 

Hjørring, den 2B. september 2017 

Direk~~ 

Lars Sennels, teaterdirektør 

Bestyre se: 

(~'-- 
Svensertesef1 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

Til bestyrelsen j Vendsyssel Teater 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Vendsyssel Teater for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, 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 2017 samt af resultatet af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 
2016 - 30. juni 2017 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 revisron, 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 kraver 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 2016/17 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 2010 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 REVISIONSPÄTEGNING 

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 kontral 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 heram 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 2010 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 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 



6 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING 

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. 

Hjø ring, den 2B. september 2017 

S tsautoriseret revisionsaktieselskab 
nr 20222670 
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LEDELSESBERETNING 

Et flot farvel og et meget glædeligt goddag 

5 egenproduktioner og et nyt teater 
Et flot og lidt vemodigt farvel til de gamle lokaler i Dronningensgade blev afløst af et brag af en byfest 
og velkomst i de nye omgivelser på Banegårdspladsen. "Hele fem egenproduktioner og et nyt teater" 
var overskriften på den seneste ledelsesberetning. Og det kunne faktisk atter en gang være 
overskriften, for på trods af flytning, indvielse og ekstremt mange udfordringer med de nye omgivelser, 
lykkedes det alligevel i sæsonen at producere hele fem egenproduktioner plus et kæmpe indvielsesshow 
for det nye teater. 

Endnu en gang blev "travlhedsrekorden" slået med et aktivitetsniveau af hidtil usete dimensioner, hvor 
alle i teatret har ydet en overordentlig stor indsats. 

Og publikum var med. Fra den første til den sidste forestilling var interessen for teatret ganske 
imponerende, og alle besøgsrekorder blev slået. I alt har op mod 45.000 besøgt Vendsyssel Teater i den 
forgangne sæson. 

Dette har til gengæld betydet udfordringer for økonomien, da der har været mange udgifter forbundet 
med indflytningen i det nye teater, samtidig med at teatrets driftsområde er blevet kraftigt udvidet. 
Fra alene at stå for drift af kerneydelserne omkring scenekunsten i Vendsyssel Teater har året budt på 
et nyt driftsområde - de såkaldte "ft-aktiviteter", der er alt det andet - eller alt det der ikke er teater. 
Så selvom selve teaterdriften har holdt sig inden for det budgetterede med mindre udsving, har ft 
delen, der endnu er i indkøringsfasen, været en udfordring. Det er forventningen, at denne inden for de 
kommende år finder det rigtige leje. Alt dette betyder, at det økonomiske resultat for Vendsyssel 
Teater ender på 
-1.512.140 kr., hvoraf 1.370.000 kr. er hensat i tidligere sæsoner. Til egenkapitalen overføres -142.140 
kr. 

Dette ændrer ikke ved, at det 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. Oprindeligt var det 
planen, at der blot skulle produceres to egenproduktioner og en indvielse af det nye teater, men det 
skulle gå anderledes. Trangen til at levere forestillinger for publikum og sikre kontinuiteten i udbuddet 
og ikke som følge af flytningen at risikere at miste publikum gjorde, at det blev til hele fem 
egenproduktioner, der alle blev taget vel imod. 

Sæsonen blev indledt med Danmarkspremieren på den lidt alvorlige komedie "Ingen kender kunsten", 
om hvad der kan ske, hvis man tror, man har anskaffet sig et meget værdifuldt maleri, som viser sig at 
være en kopi. Michael Moritzen instruerede for første gang på Vendsyssel Teater, mens den huskendte 
Gitte Baastrup var scenograf og Anders Budolf Andersen lysdesigner. De to medvirkende Hanne Laursen 
og Jørgen Bing fik skabt en varm og vittig historie til glæde for publikum. 

Den sidste forestilling på det gamle teater i Dronningensgade kunne næsten kun være en forestilling - 
og det blev det. Hvem andre end "Svend, Knud og Valdemar" kunne lukke og slukke i de gamle 
omgivelser, og det gjorde de til publikums store glæde. Peter Schrøder iscenesatte endnu en gang det 
faste hold, der gav den alt, hvad de havde en sidste gang. Hanne Laursen, Susanne Heinrich, Hans 
Holtegaard, Jørgen Bing, Kresten Andersen, Robin Haslund Buch og Henrik Baloo Andersen fik en sidste 
gang latteren til at bølge i salen, i Michael Simonsens scenografi og Anders Budolf Andersens lys - og 
med en helt ny prolog af Jacob Morild. 
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LEDELSESBERETNING 

Så var der lukket, og teatret flyttede til nye omgivelser på Banegårdspladsen. 14. januar blev det nye 
teater taget i brug, og 15. januar blev der leveret et gigantisk åbningsshow iscenesat af Anders 
Lundorph, med scenografi af Eilev Skinnarmo og lysdesign af Mikael Sylvest. Preben Kristensen var 
konferencier for en perlerække af optrædende på den runde scene for 430 indbudte gæster i den nye 
Store Sal. 

Allerede ugen efter bød teatret på den første egenproduktion - en co-produktion med Limfjordsteatret 
og Teater Glimt. "Rammer" var en fysisk danseforestilling henvendt til et yngre publikum. 
Forestillingen indviede den nye Black Box-sal, og der var udsolgt fra første fløjt. Der var i den grad gang 
i den, og der blev vist teater, som man normalt ikke har set på Vendsyssel Teater. Men publikum kunne 
lide den, og det var der også andre, der kunne, idet Bo Madvig vandt en Reumert som årets danser. Lars 
Lindegaard Gregersen havde iscenesat, mens Kristian Knudsen var scenograf og Mogens Kjempff 
lysdesigner. 

Samtidig med både åbning og "Rammer" var forberedelserne til sæsonens helt store produktion i fuld 
gang. "Niels Klims underjordiske rejse" blev den første forestilling i det nye teater. Hele 15 
medvirkende i en gigantisk teateropsætning af Holbergs roman om Niels Klim i Peter Schrøders 
iscenesættelse. Som den altdominerende hovedrolle Niels Klim høstede Carsten Svendsen hæder og 
roser fra alle kanter - såvel anmeldere som publikum. Eilev Skinnarmo havde lavet en imponerende 
scenografi med lysdesign af Mikael Sylvest og lyddesign af Thomas Holmstrøm. Henrik Baloo Andersen 
var ansvarlig for musikken og Robin Haslund Buch for koreografien. På scenen var der udover Carsten 
Svendsen - Asger Reher, Susanne Heinrich, Jørgen Bing, Kresten Andersen, Morten Christensen, Sidsel 
Si em Koch, Hanne Laursen, Kirstine Hedrup, Sune Kofoed og Robin Haslund Buch. Desuden medvirkede 
fire elever fra Vendsyssel Teaters talenthold • Ingrid Middelboe, Iben Boa Noe, Marie Bonde Pilgaard og 
Oliver Poulsen. Thor Bjørn Krebs og Anna Bro havde dramatiseret Ludvig Holbergs roman, der i den grad 
fyldte det nye teater, og for første gang nogensinde kunne man flere uger inden premieren melde 
udsolgt. 

Det samme var tilfældet med den næste og sæsonens sidste egenproduktion. "Surstrømning" var en co 
produktion mellem Folketeatret, Svalegangen, Team Teatret, Randers Egnsteater, Teater Nordkraft og 
Vendsyssel Teater. En bittersød satire om det at være dansk skrevet af to svenske dramatikere Gertrud 
Larsson og Åsa Apstjärn. Kasper Sejersen iscenesatte holdet fra de seks teatre, mens Laura Rasmussen 
var scenograf. Peter Dupont oversatte, og Andrew Tristan lavede lysdesign, mens lyddesigner var 
Morten Birk. På scenen var Hans Holtegaard, Signe Barfoed, Lisbeth Knopper, Morten B. Koch, Anders 
Brink Madsen, Camilla Gjelstrup og Holger østergaard. Det blev en forrygende forestilling, som kom 
rundt til alle seks teatre med god modtagelse alle steder - ikke mindst i Hjørring, hvor det blev til seks 
stjerner fra Nordjyske. 

Udover egenproduktionerne bød sæsonen vanen tro på en stribe gæstespil for alle aldersgrupper. Her 
var både humor og alvor. Desuden blev især foråret krydret med et væld af oplevelser i det nye teater, 
så publikum og andre kan vænne sig til den nye adresse. 

Børn og unge 
Trods indvielse blev børn og unge ikke snydt. Hele sæsonen blev der som altid vist masser af godt 
børneteater, og i hele ugen efter åbningen sørgede Nordea Fonden for, at der var gratis teater til alle 
børn og unge, så de kunne opleve de nye omgivelser. 

Også på undervisningssiden fortsatte arbejdet med de unge, og inden for uddannelsesområdet er 
teatret fortsat særdeles aktiv. Teater Talent Vendsyssel begyndte et nyt hold på 10 elever, hvor fire 
medvirkede i teatrets egenproduktion i foråret. 

Udover arbejdet med Teater Talent Vendsyssel tilbyder Vendsyssel Teater fortsat sammen med Hjørring 
Musiske Skole dramaundervisning for folkeskoleelever. Denne undervisning har udviklet sig godt og har i 
det forgangne år slået rekord med hensyn til antal elever. 
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LEDELSESBERETNING 

Et nyt teater 
Indflytningen og det nye teater har fyldt ekstremt meget i den forgangne sæson. Ved siden af et i 
forvejen højt aktivitetsniveau skulle også en flytning klares. En række omstændigheder i forbindelse 
med byggeriet gjorde, at indflytningen i flere omgang blev forsinket, hvilket også kan ses af 
regnskabet, da ikke mindst aflønning af ekstra personale og afregning for overarbejde af det 
eksisterende blev stort. 

Når dette er sagt, glæder vi os over et super nyt teater, som har vist sig at være en god arbejdsplads 
for både det tekniske, det kunstneriske og det administrative personale. Der er endnu en række uløste 
problemer i forhold til leverancer, men teatret fungerer godt. Det blev bevist allerede den første dag, 
hvor op mod 7.000 mennesker besøgte teatret, og hvor flere end 3.000 var inde for at hilse på de nye 
omgivelser. Åbningen blev en folkefest af dimensioner, hvor hele byen fra borger til erhvervsliv 
bakkede op, og selv en januardag i snevejr var pladsen på teatret propfyldt, da der blev holdt 
åbningstaler og sunget for hele byens nye dagligstue. 

Aktivitetsmæssigt har det nye teater således vist sig at være en kæmpe gevinst. Teatret har hver dag 
åbent fra kl. 10 - 22, og der er gæster her hver dag i hele tidsrummet. Teatercafeen Hos Uffe har fået 
en forrygende start, og teatret er blevet den "byens dagligstue", som vi havde drømt om. Der har det 
første halve år være op mod 200 rundvisninger og i alt op mod 36.000 besøgende - endda eksklusiv de, 
der blot besøger cafeen. 

I gennemsnit har der hver dag siden åbningen været 2 arrangementer - eller flere end 400 
arrangementer i alt. Teatret er blevet byens hus, og det rækker langt ud over kommunegrænsen. 
Interessen fra medier og andre er kolossal, og eksempelvis optog DR 1 programmet "Guld i 
købstæderne" over to dage. Teatret har givet landsdelen en meget stor branding -og alene omtalen i 
forbindelse med selv åbningen blev vurderet til at være ca. 6 mio. kr. værd. Siden da har teatret været 
besøgt af et utal af journalister, og det har været omtalt i medier over hele landet og i alle 
afskygninger. 

Det nye teaters alternative profil - ft-aktiviteterne - har også vist sig at være populære. Her vises alt 
fra suppeteater til frokosten med støtte fra Statens Kunstfond og morgensang mandag morgen til 
dokumentarfilm-festival, koncerter og oplæsninger. Byen og området har i den grad taget det nye 
teater til sig. Dog har der som i de fleste andre større byggerier været de forventelige 
indkøringsvanskeligheder, som har medført øgede udgifter. Efter en kortere årrække må dette 
forventes at være faldet på plads. 

Billetsalg 
Teaterdelen: 
Den øgede aktivitet og positive indstilling kan også aflæses i billetsalget. 
Vendsyssel Teaters forestillinger blev i sæsonen 2016/2017 set af i alt 20.355 publikummer. Det er en 
fremgang på godt 7 % i forhold til året før, hvor 18.954 publikummer besøgte teatret. Teatret viste i alt 
fem egen og co-produktioner og 16 forskellige gæstespil, hvoraf 5 var børneforestillinger . Der blev i 
sæsonen solgt 4.121 billetter i vores abonnementsordning mod 4.889 billetter året før. 

ft-aktiviteter: 
Som ft-aktivitet var åbningen den 14. januar 2017 på Banegårdspladsen fyldt med arrangementer, hvor 
2.393 billetter blev registreret til aktiviteterne rundt i hele huset. Der har været arrangementer, som 
Vendsyssel Teater har stået for med 317 publikummer samt afholdt rundvisninger af teatret for 4.704 
personer. 

I forhold til det nye teater og på grund af indvielsesaktiviteter er en del forestillinger og arrangementer 
ikke en del af billetsalget. 
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LEDELSESBERETNING 

Samarbejder 
Vendsyssel Teater har i den forgangne sæson udvidet samarbejdet til en lang række sider. på det 
kunstneriske område har der udover samarbejdet med de øvrige kulturinstitutioner i Hjørring om både 
Kulturfrikadellen og projektet "Op på den store klinge" også været samarbejde med andre teatre. Det 
blev til hele to co-produktioner med i alt syv andre danske teatre. 

Desuden har en lang række foreninger og institutioner deltaget i forskellige former for samarbejde 
omkring det nye teater - eksempelvis har der været fællesarrangementer med musikforeningen, FOF og 
andre. 

Også på erhvervssiden udvides samarbejdet år for år, og antallet af sponsorer er stigende Der er god 
interesse fra erhvervslivet i at indgå samarbejdsaftaler med teatret, da man finder det godt at blive 
identificeret med teatret. 

Endeligt indgår teatret fortsat i en række landsdækkende samarbejder i eksempelvis TIO (Teatrenes 
Interesseorganisation), Scenet, der er et scenekunstnerisk netværk i Midt- og Nordjylland, uddannelse 
af teaterteknikere på Aarhus Tech, Turnenetværket samt via møder med styrelser, ministerium og 
andre offentlige instanser - især Hjørring Kommune, hvormed der i fællesskab er skabt en række 
initiativer - ikke mindst åbningen af det nye teater. 

Tilskudsforhold 
En ny 4-årig egnsteateraftale trådte i kraft 1. januar 2017. Den nye periode skulle sikre en varig 
refusionsprocent, men det har efterfølgende vist sig, at denne alligevel svinger, og at kommunerne 
dermed ikke er helt sikre på, hvor meget de skal af med i tilskud til egnsteatrene. 

Det samlede tilskud udgjorde i 2016/2017 9.294.243 kr. Herudover modtager Vendsyssel Teater tilskud 
via billetformidlingsordningen på 607.379 kr. og et tilskud fra Slots- og Kulturstyreisen på kr. 1.984.409, 
som udbetales til teatre, der tidligere fik tilskud fra amterne. 

Det samlede tilskud til Vendsyssel Teater udgjorde i sæsonen 2016/17 11.886.031 kr. Der er dog fortsat 
godt styr på teatrets økonomi, og økonomichefen har fortsat stor opmærksomhed i forhold til at hente 
tilskud og bevillinger samt foretage en stram økonomistyring. 

Organisationen 
Der er i den forgangne sæson sket enkelte ændringer i organisationen. Der er ansat driftsleder, da det 
nye hus indeholder så meget teknik, at det er et selvstændigt job - ikke mindst for at sikre publikums 
sikkerhed. Desuden aflaster han i den tekniske afdeling, der også har fået ekstra opgaver. I 
administrationen er der ikke umiddelbart ansat yderligere arbejdskraft, men, det vil på sigt være 
nødvendigt med yderligere ansættelser. 

På det kunstneriske område arbejdes der fortsat på en ny organisation efter udgangen af 2017, hvor 
den nuværende kunstneriske chefs kontraktperiode udløber. Det er således intentionen at ansætte en 
dramaturg enten ved årsskiftet 17/18 eller ved udgangen af sæsonen. 
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LEDELSESBERETNING 

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 meget ofte er teatret fyldt op 
med glade gæster. 

Kunstnerisk har der været mange stjernestunder og et tæt program med hele fem egenproduktioner, 
specielt vil "Niels Klims underjordiske rejse" blive husket, men smagen af "Surstrømning" og en 
enestående samarbejde blandt seks store teatre, vil også hænge ved længe endnu. 

Men - uden en helt enestående, engageret og dygtig skare af medarbejdere var det aldrig gået. 
Teatrets faste stab og de frivillige har sammen med en aktiv bestyrelse løst opgaverne med at starte et 
helt nyt teater op med stort engagement, professionalisme og godt humør. 

God service og høj kvalitet har og er kendetegnet for Vendsyssel Teater. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI 

(ej revideret) 
Budget 

Note 2016/17 2016/17 2015/16 
kr. kr. tkr. 

Resultat af forestillinger ............................. -1.477.822 -1.599.082 22 
Tilskud til teateraktiviteter ......................... 11.081.257 10.948.003 10.963 
Overskud barsalg ...................................... 41.622 102.000 133 
Resultat af Et-aktiviteter ............................. 700.794 256.436 O 
Tilskud til Et-aktiviteter .............................. 2 925.590 922.150 O 

BRUTTORESULTAT ................................... 11.271.441 10.629.507 11.118 

Lokaleomkostninger .•................................ 3 -1.766.897 -2.285.158 -1.489 
Administrationsom kastninger ....................... -987.287 -1.059.250 -968 
Lønninger ............................................... -9.934.672 -9.932.974 -8.479 

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER ... -1.417.415 -2.647.875 182 

Afskrivninger ........................................... -107.213 -95.000 -140 

RESULTAT FØR RENTER ............................. -1.524.628 -2.742.875 42 

Renter mv .............................................. 12.488 15.000 20 

ÅRETS RESULTAT ..................................... -1.512.140 -2.727.875 62 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført fra hensættelser til fremtidig 
forestilling .............................................. -1.370.000 -1.550.000 -700 
Hensat til fremtidige forestillinger, ................ O O 770 
Henlagt til overført overskud ....................... -142.140 -1.177.875 -7 

I ALT, .................................................... -1.512.140 -2.727.875 62 



BALANCE 30. JUNI 

AKTIVER Note 

Inventar og værktøj, biler, tekniske anlæg og edb . 
Indretning af lejede lokaler . 
Materielle anlægsaktiver 4 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 
Varebeholdninger . 

Deposita . 
Andre tilgodehavender . 
Forudbetalinger m. v., teateraktivitet .. 
Forudbetalinger &-aktivitet . 
Periodeafgrænsningsposter (udgifter vedrørende fremtidige 
forestillinger m. v.) . 
Tilgodehavender . 

Kassebeholdning . 
Bankbeholdning............................................................ S 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

15 

2017 2016 
kr. tkr. 

152.168 117 
O O 

152.168 117 

152.168 117 

11.751 44 
11.751 44 

O 14 
2.788.331 516 
459.582 345 

O 164 

214.148 307 
3.462.061 1.346 

1.000 5 
3.971.503 4.468 
3.972.503 4.473 

7.446.315 5.863 

7.598.483 5.980 



BALANCE 30. JUNI 

PASSIVER Note 

Overført overskud . 
Årets resultat . 

EGENKAPITAL . 

HENSATIE FORPLIGTELSER . 

Kreditorer og skyldige omkostninger m.v . 
Feriepengeforpligtelse . 
Projektstøtte. 6 
Periodeafgrænsningsposter( indtægter vedrørende fremtidige 
forestillinger mv) . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter m.v. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

16 

2017 2016 
kr. tkr. 

878.871 886 
-142.140 -7 

736.737 879 

125.000 1.495 

1.527.839 692 
1.128.000 1.004 
433.948 384 

3.646.959 1.526 
6.736.746 3.606 

6.736.746 3.606 

7.598.483 5.980 

7 

8 
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NOTER 

Note 

Tilskud til teateraktiviteter 1 
Budget 

2016/17 2016/17 2015/16 
kr. kr. tkr. 

Staten, Slots- og KulturstyreIsen: 
Driftstilskud .................•.........•........•.. 1.984.409 1.984.409 1.984 
Slots- og KulturstyreIsens underskudsgaranti ...• 1.536 O 15 
Turnenetværkets underskudsgaranti. ............ 101.708 O 65 
Formidlingstilskud: 
Slots- og KulturstyreIsen ........................•. 607.379 607.379 700 
Hjørring Kommune: 
Driftstilskud ...•••........•.••.......•..........•.. 7.191.879 7.161.869 7.025 
Frederikshavn Kommune: 
Driftstilskud ...................••.•..•••.•..•••.... 1.194.346 1.194.346 1.174 

11.081.257 10.948.003 10.963 

Tilskud til ft-aktiviteter 2 
Budget 

2016/17 2016/17 2015/16 
kr. kr. kr. 

Staten, Slots- og KulturstyreIsen: 
Suppeteater ............................................ 17.572 O O 
Hjørring Kommune: 
Driftstilskud ............................................ 908.018 922.150 O 

925.590 922.150 O 

Lokaleomkostninger 3 
Husleje ......•.....••......•.......•............... 1.800.729 1.832.108 1.345 
Varme og el •......•..............•..............•. 292.042 341.500 128 
Administration, Hjørring Kommune ...••......•.. 4.871 4.800 O 
Vagtselskab ...•••...•......•.......•..........•... 4.116 15.000 4 
Vedligeholdelse og rengøring ..•.•••....•••••••... 65.139 91.750 12 
Revurdering bygningsdrift, huslejeaftale mv .... -400.000 O O 

1.766.897 2.285.158 1.489 
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NOTER 

Note 

Materielle anlægsaktiver 4 

Indretning 
af lejede Inventar og Tekniske 
lokaler værktøj anlæg og edb Biler 

Kostpris 1. juli 2016 ............. 343.380 397.264 1.451.226 75.950 
Tilgang ........................... O O O 152.000 
Afgang ............................ ·343.380 -64.615 -628.625 -75.950 
Kostpris 30. juni 2017 .......... O 332.649 822.601 152.000 

Afskrivninger 1. juli 2015 ........ 343.380 385.664 1.353.040 68.355 
Tilbageførsel af afskrivninger 
på afhændede aktiver ........... -343.380 -64.615 -628.625 -75.950 
Årets afskrivninger .............. O 2.400 81.885 32.928 
Afskrivninger 30. juni 2016 .... O 323.449 806.300 25.333 

Regnskabsmæssig værdi 30. 
juni 2017 ...................... ,. O 9.200 16.301 126.667 

Bankbeholdning 5 
Abonnementsindtægter og tilskud vedrørende sæsonen 2016/17 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 . 

2017 2016 
kr. tkr. 

6 
190.020 205 
178.928 179 
50.000 O 
15.000 O 

433.948 384 

Eventualposter m.v. 7 
Teatret har indgået leasingaftaler vedrørende en printer. Resterende periode omfatter 41 
måneder. Den samlede restleasingforpligtelse udgør pr. 30. juni 2017 i alt 90 tkr. 

Huslejeforpligtelser udgør årligt 2.209 tkr. Et lejemål er uopsigeligt indtil1. januar 2021. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

8 
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ANVENDT REGBNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet for Vendsyssel Teater for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 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. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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: 

Indretning af lejede lokaler . 
Inventar, . 
Tekniske anlæg, . 
Værktøj . 
Biler . 
Edb-anlæg . 

Brugstid Restværdi 

5-10år 0% 
5-10år 0% 
3-10 år 0% 

10 år 0% 
5 år 0% 
3 år 0% 

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 operationelleasingaftale 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. 

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. 


