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Side 1

Foreningsoplysninger

Forening:

Gribskov Teater
c/o Anny Engell
Hillerødholmsalle 151, 1. 3.
3400 Hillerød
CVR-nr.: 27324320

Bestyrelsen:

Pernille Gottlieb (Formand)
Anne-Marie Rasmussen
Arne Vagn Petersen
Bente Banemann
Eva Luna Dahl
Lars Salling
Esben Kaspersen
Anny Engell (Kasserer)
Lisbeth Jensen

Revisor:

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
CVR-nr.: 54879911
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Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 30. juni 2018 for Gribskov Teater.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hillerød, den 12. september 2018
I bestyrelsen:

Pernille Gottlieb

Anne-Marie Rasmussen

Arne Vagn Petersen

Bente Banemann

Eva Luna Dahl

Lars Salling

Esben Kaspersen

Anny Engell

Lisbeth Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Gribskov Teater
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Teater for regnskabsåret 1. juli 2017 -30. juni 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 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 foreningen i overensstemmelse med 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 foreningens evne til at
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 foreningen, 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 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 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 foreningens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Hillerød, den 12. september 2018
Døssing & Partnere
Revisionsinteressentsskab, Registrerede revisorer
CVR-nr. 54879911

Anders Ilsøe
registreret revisor
MNE-nr. mne33775
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Ledelsesberetning

Foreningens aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter består i at administrere teaterlovens bestemmelser
vedrørende abonnementsordninger i henhold til gældende bestemmelser med henblik på, at
fremme teaterinteressen inden for organisationens område. Herudover bør publikumsorganisationen
supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 udviser et resultat
på kr. -8.252 og foreningens balance pr. 30. juni 2018 udviser en balancesum på kr. 351.617,
og en egenkapital på kr. 159.773.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for Gribskov Teater for 2017/2018 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning
af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst
over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer,
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på
balancedagen.
Resultatopgørelsen
Årsrapporten fraviger årsregnskabslovens skemakrav for opstilling af resultatopgørelsen, for at
give et mere retvisende billede af foreningens aktiviteter, set i forhold til foreningens formål.
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af billetter indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og
risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter
fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilskud
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet, hvor der opnås endelig rettighed til
tilskuddet, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger vedrører renter og er indregnet i posten administrationsomkostninger i resultatopgørelsen.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til
nominel værdi.
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Resultatopgørelse

2017/2018

2016/2017

Medlemskontingent 150 (159) stk. á kr. 50,00
Billetsalg
Programsalg
Gadeteater
Teaterbuffet
Egne indtægter i alt

7.500
296.841
350
80.000
41.456
426.147

7.950
387.754
250
98.000
48.640
542.594

Køb af forestillinger
Gadeteater
Teaterbuffet
Markedsføring
Direkte forestillingsomkostninger
Direkte forestillingsomkostninger i alt

459.800
75.690
47.441
82.942
72.558
738.431

598.935
102.913
50.608
89.686
90.119
932.261

-312.284

-389.667

-82.018

-88.090

-394.302

-477.757

184.100
184.100

249.400
249.400

201.950

202.750

386.050

452.150

-8.252

-25.607

0

-26.400

-8.252

-52.007

Noter
1

2
3

Resultat af primær aktivitet før administrationsomkostninger og tilskud
4

Øvrige administrationsomkostninger
Resultat før tilskud

5

Formidlingstilskud
Formidlingstilskud i alt
Kommunalt tilskud
Tilskud i alt
Årets resultat før hensættelse
Hensat tilbagebetaling DT
ÅRETS RESULTAT
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Balance pr. 30. juni

Noter AKTIVER

6

2018

Omsætningsaktiver
Forudbetalt sæson 2018/2019 (2017/2018)
Tilgodehavende moms
Handelsbanken 162 6973
Nordea 0757 566 273

2017

55.683
29.788
190.471
75.675

42.205
24.092
188.637
74.078

Omsætningsaktiver i alt

351.617

329.012

AKTIVER I ALT

351.617

329.012

Egenkapital primo
Årets resultat

168.025
-8.252

220.032
-52.007

Egenkapital i alt

159.773

168.025

Hensættelser
Hensat tilbagebetaling DT

0

26.400

Hensættelser i alt

0

26.400

175.844
0
16.000

109.920
8.667
16.000

Gældsforpligtelser i alt

191.844

134.587

PASSIVER I ALT

351.617

329.012

PASSIVER

Gældsforpligtelser
Forudbetalinger
Skyldige omkostninger
Afsat revisor
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Noter

1. Billetsalg
Antal
1433 Salg af forestillinger
113 Fri
Billetsalg i alt

2. Markedsføring
Teaterbrochurer
Annoncering
Fribilletter
Website
Salg af annoncer
Markedsføring i alt

3. Direkte forestillingsomkostninger
Torvedage/kulturnat
Leje af teatersal
Lønninger/scenehjælp
Øvrige forestillingsomkostninger
Billetgebyrer
Direkte forestillingsomkostninger i alt
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2017/2018

2016/2017

254.082
42.759

341.755
45.999

296.841

387.754

2.350
66.228
8.964
14.500
-9.100

0
37.193
45.999
16.594
-10.100

82.942

89.686

165
35.833
28.318
2.365
5.877

968
45.167
31.048
3.239
9.697

72.558

90.119

Noter

2017/2018

2016/2017

1.628
0
38.234
600
1.019
1.240
3.141
4.469
1.551
4.493
15.500
2.006
8.743
-606

2.684
743
34.204
9.420
0
1.562
0
8.119
3.325
4.236
15.000
1.950
7.974
-1.127

Administrationsomkostninger i alt

82.018

88.090

5. Formidlingstilskud
Tilskud fra Turnénetværket
Formidlingstilskud Slots- og kulturstyrelsen

32.000
152.100

25.000
224.400

Formidlingstilskud i alt

184.100

249.400

6. Tilgodehavende moms
Skyldig moms primo
Salgsmoms
Købsmoms
Afregnet moms

24.092
105.534
-185.671
26.257

-16.946
130.804
-221.024
83.074

29.788

24.092

4. Administrationsomkostninger
Kontorartikler
EDB-udgifter
Kursusvirksomhed
Repræsentation
Mindre anskaffelser
Telefon
Bestyrelsesomkostninger
Generalforsamling
Kørselsgodtgørelse
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Forsikringer
Kontingenter
Renter, netto

Tilgodehavende moms i alt
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