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GENERELLE OPLYSNINGER:
ORGANISATION

Forening med frivillig, ulønnet bestyrelse.
Medlem af DANMARKS TEATERFORENINGER

NAVN

TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD (TKMF)

ADRESSE

Den til enhver tid siddende formand p.t. Inge S. Reiter:
Enghagen 2, 9500 Hobro

TELEFON

Formand 3060 0080, servicetelefon 2020 9865

E-MAIL
INTERNET
FACEBOOK

kontakt@tkmf.dk
www.tkmf.dk
www.facebook.com/teaterkredsenmariagerfjord

CVR-nr.

25 07 10 18

FORMÅL

Teaterkredsen formål er jf. Vedtægternes § 2:
 at arrangere professionelle teaterforestillinger og dermed fremme scenekunst og det dertil knyttede kulturliv som angivet i Lov om scenekunst,
bekendtgørelser og vejledninger
 at tilbyde godkendt børneteater og opsøgende scenekunst for voksne
 at arrangere teaterrejser og -udflugter til professionelt teater udenfor området
 at medvirke til at skabe og bevare tilfredsstillende bygningsmæssige
forhold for teaterforestillinger
 at medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer

LEDELSESBERETNING:
Teaterkredsen har i løbet af sæson 2019-2020 arrangeret 10 ordinære gæstespil, hvoraf 1 spillede
2 gange. Desværre måtte vi heraf aflyse de sidste
3 gæstespil pga. Corona restriktionerne. Desuden
har vi haft 2 gæstespil i samarbejde med Himmerlands Teater. Endelig har vi arrangeret 7 opførelser
af 3 forskellige teaterforestillinger for skoleelever.
639 tilskuere så vores ordinære 8 opførelser, en
lille fremgang i forhold til sidste sæson på knapt
6%. Det gennemsnitlige tilskuerantal pr. forestilling er gået fra 86,5 til 79,9 svarende til knapt
8%, men det er samtidig en gennemsnitlig belægningsprocent på godt 70%, hvilket er ganske tilfredsstillende.
Desuden har Teaterkredsen haft stor succes med
teater for skoleelever, hvor de 7 opførelser blev
set af godt 700 skoleelever, hvilket er næsten
100% belægning.
86 betalende medlemmer er en fordobling ift.
2018-19.
Bestyrelsen har – trods Corona-pause - afholdt 11
bestyrelsesmøder, 1 generalforsamling, 1 bestyrelsessemiar, 5 bestyrelsesmedlemmer deltog i
Danmarks Teaterforeningers (DT's) 3-dages messe
i Kolding og dele af bestyrelsen har deltaget i 4
kurser, 1 DT Regionsmøde samt i 5 eksterne
møder og 15 andre møder.

Bestyrelsesmedlemmerne har i forbindelse med
sponsorbesøg, udbringning af brochurer og plakater samt deltagelse i møder fået kørselsgodtgørelse for godt 3.000 km i egne biler.
Sæsonens 8 afviklede, ordinære gæstespil blev
opført på 5 forskellige spillesteder i kommunen og
1 i Nørager, heraf 4 gæstespil på hhv. på Hobro
Theater, Hadsund Kulturcenter og Arden Kulturhus.
Forestillingen i Den Gamle Biograf Mariager var en
af dem der blev aflyst. De 7 teaterforestillinger for
teenagere blev opført på hhv. Mariagerfjord Gymnasium, Rosendalskolen og Julemærkehjemmet.
Teaterkredsen forsøger løbende at udvikle oplevelsen omkring teaterforestillingen.
Til 6 forestillinger var det muligt sammen med billetterne at købe et traktement før forestillingen. Til
1 forestilling var der oplæg ved lektor Ole Bent
Larsen.
Vi har i sæsonen fortsat det gode samarbejdet
med egnsteatret, Himmerlands Teater, med 2 fælles forestillinger. Sammen med Himmerland Teaters repertoire tilbydes borgerne i Mariagerfjord
kommune lokalt 20-25 forskellige professionelle
teaterforestillinger for voksne pr. sæson.
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Teaterkredsen sætter stor pris på alle sine samarbejdspartnere og sponsorer, og vi bliver godt modtaget overalt i Mariagerfjord kommune.
Med det forhøjede driftstilskud fra Mariagerfjord
Kommune, en forstærket sponsorindsats og offentlig og privat økonomisk støtte er det efterhånden
lykkedes at opbygge en driftskapital, der muliggør
at vi fortsætter med at tilbyde alle uddannelsesinstitutionerne TEENAGETEATER til en meget lav pris
(1.000 kr). Vi har desuden mulighed for at tage fat
på en anden del af foreningens formål: – at skabe

og bevare tilfredsstillende bygningsmæssige forhold.. ved i første omgang, i samarbejde med Hobro Borger- og Håndværkerforening, at forbedre
forholdene på Hobro Theater.
Udviklingen af Statens driftstilskud til scenekunst i
de kommende år, stiller formentlig fortsat krav om
en stærk lokal, økonomisk opbakning fra Kommunen, erhvervslivet og lokale fonde. Arbejdet med
at opnå den nødvendige sponsorstøtte fra
erhvervsvirksomheder i Mariagerfjord kommune vil
fortsat blive gjort af den frivillige bestyrelse.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:
Regnskabet er udelukkende elektronisk baseret i
foreningsadministrationsprogrammet CONVENTUS,
idet modtagne fysiske bilag er skannet og gemt
elektronisk sammen med elektronisk modtagne bilag. Det er fortsat besværligt, at bilagene ikke er
gemt sammen med posteringerne i CONVENTUS,
men som pdf-filer i en online mappe på Onedrive.
CONVENTUS er udviklet i samarbejde med DGI til
idrætsforeninger med mulighed for afdelingsopdelt
regnskab. Der er således en del uhensigtsmæssigheder i programmets funktionalitet til kulturforeningsformål og i den kontoplan, som Teaterkredsen selv har måtte udvikle.
Hidtil har Teaterkredsen benyttet Himmerlandsbilletten, der har sikret og lettet bogføringen af bille-

tindtægter. Men da det, trods adskillige forslag
over årene, ikke er lykkedes at udvikle billetsystemet har Teaterkredsen set sig nødsaget til fra næste sæson at benytte et kommercielle billetsystemer. Vi forudser derfor også at der i den kommende sæson vil opstå problemer med køb af medlemskab og billetter, indtil en tilvænning har fundet
sted.
Periodisering:
Den anvendte kontoplan giver gode muligheder for
periodisering af modtagne og afgivne forudbetalinger, hvilket derfor tilstræbes gennemført konsekvent. Ellers bogføres indtægter og udgifter når de
betales.
Alle beløb i regnskabet er eksklusiv moms.

LEDELSESPÅTEGNING:
Sæsonens driftsresultat er væsentligt bedre end det
budgetterede resultat, som opererede med et underskud. Men flere forestillinger med maksimal
udnyttelse af Statens tilskud samt lokal økonomisk
opbakning har ændret resultatet til et overskud.
Hensigten er at bevare en driftskapital på omkring
200.000 kr., som vurderes at være den nødvendige
”buffer” bl.a. henset til risikoen ved at skulle tegne
kontrakter med gæstespil flere måneder før hele finansieringen med tilskud og sponsorer er kendt.

Dags dato har vi godkendt Årsrapporten 2019-2020
til forelæggelse for generalforsamlingen med
henblik på godkendelse.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Teaterkredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet
af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 20192020.
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RESULTATOPGØRELSE:
INDTÆGTER arrangementer:
Billetsalg
Kommunale projekttilskud
Regionale projekttilskud
- Formidlingstilskud
- Garantiordningens underskudsdækning
- Turnénetværkets underskudsdækning

Noter
1
2

Statens projekttilskud i alt
Øvrige projektindtægter (spisning o.lign.)

Realiseret
1.juli 2019 – 30. juni 2020
kr. 82.368,08
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 250.470,00
kr. 16.000,00
kr. 32.000,00
kr. 298.470,00

3

INDTÆGTER arrangementer i alt
UDGIFTER arrangementer:
Køb af forestilling
Leje af lokaler
Lyd lys teknisk assistance
Honorarer scenehjælp mv.
- Erhvervsmæssige restaurationsydelser
- Diverse projektomkostninger (materialer mv.)
- Kørsel KODA Gramex mm.

4

Øvrige projektudgifter i alt

kr. -2.933,28
kr. -1.151,20
kr. 0,00
kr. -4.084,48

UDGIFTER arrangementer i alt
MARKEDSFØRING arrangementer:
Annoncering
Plakater flyers salgsbreve mv.
Kørsel porto andet

5

MARKEDSFØRING arrangementer i alt
RESULTAT før private tilskud
Private projekttilskud eller -donationer

6

RESULTAT arrangementer i alt
INDTÆGTER fælles:
Medlemskontingenter
Kommunale driftstilskud
Sponsorater andre driftstilskud
Himmerlands Teater
Donationer
Renter netto

7

INDTÆGTER fælles i alt
UDGIFTER fælles:
Medlemsudgifter
- Mødelokaler mm.
- Forplejning kørsel porto mv.
- Kontorartikler
- Eksterne møder kurser rejser mv.
Bestyrelsesudgifter i alt
Brochurer hjemmeside tlf. edb it
Eksterne kontingenter forsikring mv.
Gebyrer porto finansielle udgifter
Revision
UDGIFTER fælles i alt
DRIFTSRESULTAT FOR SÆSONEN
Overført driftsresultat til Balancen

8

9

11

kr. -44.681,63

kr. 83.126

Realiseret
2018-2019
kr. 63.086
kr. 0
kr. 0

kr. 247.650
kr. 31.500
kr. 24.392
kr. 298.470,00

kr. 122.600

kr. 381,60

kr. -723

kr. 381.219,68

kr. 386.668

kr. 184.963

kr. -326.100,00
kr. -7.825,00
kr. -7.600,00
kr. -14.800,00

kr. -381.500
kr. -10.000
kr. -11.000
kr. -21.000
kr. -4.800
kr. -1.000

kr. -198.500
kr. -3.790
kr. -9.700
kr. -3.175

kr. -4.084,48

kr. -2.195

kr. -360.409,48

kr. -429.300

kr. -217.360

kr. -18.376,02
kr. 0,00
kr. 0,00

kr. -30.000

kr. -9.004
kr. -126
kr. -10

kr. -18.376,02

kr. -30.000

kr. -9.141

kr. 2.434,18

kr. -72.632

kr. -41.538

kr. 13.556,89

kr. 12.000

kr. 0
kr. 12.000

kr. 15.991,07

kr. -60.632

kr. -29.538

kr. 5.160,00
kr. 78.000,00
kr. 24.700,00
kr. 0,00
kr. 0,00
kr. 0,00

kr. 5.000
kr. 79.000
kr. 25.000

kr. 2.460
kr. 76.500
kr. 23.400
kr. 0
kr. 0
kr. 24

kr. 107.860,00

kr. 109.000

kr. 102.384

kr. -2.146,40

kr. -4.000
kr. -500
kr. -10.000
kr. -1.000
kr. -25.000

kr. -1.549

kr. -87,50
kr. -15.055,90
kr. -1.529,88
kr. -28.008,35
10

Budget
2020-2021

kr. -44.681,63

kr. -34.953

kr. -47.930,99
kr. -4.191,00
kr. -5.323,79
kr. -260,00

kr. -30.000
kr. -5.000
kr. -5.000
kr. -1.000

kr. -55.279
kr. -4.645
kr. -3.357
kr. -552

kr. -104.533,81

kr. -81.500

kr. -100.334

kr. 19.317,26

kr. -33.132

kr. -27.489

kr. -19.317,26

kr. 27.489
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Realiseret
1.juli 2019 – 30. juni 2020

BALANCE:
AKTIVER:
- Kasse
- Spar Nord 9200-4572611065
- Jutlander 9336-2073165337

kr. -500,00
kr. -82.582,20
kr. -106.689,39

Likvide midler i alt
Tilgodehavende debitorer
Tilgodehavende medlemmer
Afgivne forudbetalinger
- Købsmoms/indgående
- Salgsmoms/udgående

kr. -189.771,59
12
13
14

kr. -189.771,59

kr. -208.695

kr. -57.759,60
kr. -23.046,61
kr. -26.330,42

kr. -45.236
kr. 0
kr. -20.756

kr. -27.167,51

kr. 0

kr. -31.571,65
kr. 4.404,14

Momstilsvar i alt

kr. -27.167,51

Inventar mm.
AKTIVER i alt
PASSIVER (K):
Modtagne forudbetalinger billetter sponsorer mm.
- Personlige udlæg
- Gavekasse
- Gæld kreditorer

Realiseret
2018-2019

15
16

Kortfristet gæld i alt
- Driftskapital primo
- Driftsresultat for sæsonen
- Hensættelser, tabte/genvundne afskrivninger
DRIFTSKAPITAL ULTIMO
PASSIVER i alt
Saldo balance

kr. 0,00

kr. 0

kr. -324.075,73

kr. -274.687

kr. 39.500,00

kr. 4.543

kr. 42.494,00

kr. 47.885

kr. 3.892,20
kr. 875,30
kr. 37.726,50
kr. 42.494,00
kr. 222.258,93
kr. 19.317,26
kr. 505,54
kr. 242.081,73

kr. 242.081,73

kr. 222.259

kr. 324.075,73

kr. 274.687

kr. 0,00

kr. 0

REVISIONSPÅTEGNING:
Ovenstående regnskab er gennemgået, og
indestående er konstateret ved kontoudtog fra
respektive pengeinstitutter. Ligeledes har vi
kontrolleret de modtagne tilskudsmidler. Årets
overskud indgår i bankbeholdningen.

Regnskabet er lagt ind i et regnskabssystem, som
giver et godt overblik over hver enkelt teaterforestillings resultat.
Vores gennemgang har ikke givet anledning til
kommentarer eller bemærkninger.
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NOTER:
1

Billetsalg
1.485 tilskuere, heraf 1.292 betalende

kr. 82.368,08

2

Formidlingstilskud
19 forestillinger. 3 blev aflyst, men vi beholdt tilskuddet

3

Øvrige projektindtægter (spisning o.lign.)
Unøjagtig afregning af spisning mm.

kr. 381,60

4

Honorarer scenehjælp mv. (ingen moms)
Honorar ifm. DET FORSØMTE FORÅR

kr. -14.800,00

5

Annoncering
Tejg annoncer 19-20
11 avisannoncer
6 Facebook annonceringer

kr. -18.376,02
kr. -1.875,00
kr. -15.516,85
kr. -984,17

6

Private projekttilskud eller -donationer
Underskudsdeling med Himmerlands Teater ifm. SVEJK
Sparekassen Hobro Fonden ifm. ELVERHØJ

7

Medlemskontingenter
86 medlemskaber á 60 kr

8

Medlemsudgifter
Generalforsamling 2019, lokale, annonce, forplejning

9

Bestyrelsesudgifter i alt
Lokaler
Forplejning (fordelingsmøde 2.943 kr, seminar 1.959 kr)
Kørsel
Kontorartikler, kopiering og porto
Eksterne Møder (DT Teaterseminar 20.038 kr)
Eksterne kurser (DT)

kr. -44.681,63
kr. -87,50
kr. -8.703,90
kr. -6.512,00
kr. -1.689,88
kr. -23.516,00
kr. -4.172,35

10

Brochurer hjemmeside tlf. edb it
Brochurer 2019-20
Hjemmeside
Facebook
Telefoni
Edb
Hobro Theater + brochureholdere
Nyt billetsystem

kr. -47.930,99
kr. -16.008,00
kr. -6.362,40
kr. -688,00
kr. -424,60
kr. -2.019,29
kr. -2.245,50
kr. -20.183,20

11

Gebyrer porto finansielle udgifter
MobilePay
NETS
Conventus
Finansielle gebyrer

kr. -5.323,79
kr. -270,96
kr. -1.986,60
kr. -2.317,65
kr. -748,58

12

Tilgodehavende debitorer
Underskudstilskud
SPK Hobro Fonden

kr. -57.759,60
kr. -48.000,00
kr. -9.759,60

13

Tilgodehavende medlemmer
Ubetalte sponsorbidrag
Davinci Ristorante
Himmerlands Teater

kr. -23.046,61
kr. -3.000,00
kr. -3.640,00
kr. -16.406,61

14

Afgivne forudbetalinger
Sæsonprogram 2020-21
DT kontingent 2020-21
Salsleje
Dropbox og rabatter 2020-21

kr. -26.330,42
kr. -18.847,50
kr. -4.083,75
kr. -2.500,00
kr. -899,17

15

Personlige udlæg
KHM
DPH
MH

16

Gæld kreditorer
Ubrugte Formidlingstilskud 2019-20
Afregning af nyt billetsystem
Diverse små udlæg

kr. 250.470,00

kr. 13.556,89
kr. 3.797,29
kr. 9.759,60
kr. 5.160,00
kr. 5.160,00
kr. -2.146,40
kr. -2.146,40

kr. 3.892,20
kr. 139,85
kr. 284,95
kr. 3.467,40
kr. 37.726,50
kr. 25.950,00
kr. 11.000,00
kr. 776,50
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