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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Institutionens  oplysninger  m.v.

Institutionen

Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Riddersalen

Allegade  7-9

2000  Frederiksberg

CVR-nr.:  15  09 65 35

Hjemsted:  Frederiksberg

Bestyrelse

Hans  Henrik  Munch-Jensen

Jyl.te  Abildstrøm

Leif  Jeberg

Claus  Skytt

Gunvor  Wibroe

Brian  Holm

Susanne  Docherty

Mikala  Bjarnov  Lage

Anabela  Lemos

Teatrets  ledelse

Piet  Bertelsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseyet  Revisionspartnerselskab



Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.07.18

Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution.

30.06.19  for Teatret

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  reglerne  i Kunstrådets  Scenekunstudvalgs

budget-  og  regnskabsvejledning  og  er  således  primært  udarbejdet  til  brug  for  de

tilslaidsgivende  myndigheder.

Årsrapporten  kan  derfor  på  nogle  punkter  afvige  fra  årsregnskabsloven.

Det  er vor  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af institutionens  aktiver,

passiver,  finansielle  stilIling  og  resultat.  Sarntidig  er det  vor  opfattelse,  at  ledelsesberetningen

indeholder  en  retvisende  redegørelse  for  de  forhold,  beretningen  omhandler.

Frederiksberg,  den  12.  september  2019

Teatrets  ledelse

Piet  Bertelsen

4estyre1sen

enrik  Munch-J Abildstrøm

vor  Wibroe

ov  Lage

Leif  J

Brian  Hol

Anabela  Lemos
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Den  uafhængige  revisors  påtegning

Til  Teaterets  bestyrelse  i  Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende

Institution

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for  Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution  for

regnskabsåret  01.07.18  - 30.06.19,  omfattende  resultatopgørelse,  balance,  anvendt  regnskabs-

praksis  og  noter.  Årsregnskabet og ledelsesberetningen  udarbejdes  i overensstemmelse  med

reglerne  i Kunstrådets  Scenekunstudvalgs  budget-  og  regnskabs-vejledning  og i videst  mulig

omfang  tilpasset  bestemmelserne  i årsregnskabsloven.  Revisionen  omfatter  ikke  budgettal,

hvorfor  vi  ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af institutionens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 30.06.18  samt  af resultatet  af institutionens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.07.17  - 30.06.18  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusionen

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 institutionen  i overenssternmelse  med  internationale

etiske  regler  for revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i

Danrnark,  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

gnandlag  for  vores  konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  billede  i

overensstemmelse  med  reglerne  i Kunstrådets  Scenekunstudvalgs  budget-  og

regnskabsvejledning  og i videst  mulig  omfang  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  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at  vurdere  institutionens  evne  til

at fortsætte  driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  sarnt

at udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,  medrnindre

ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  institutionen,  indstine  driften  eller  ikke  har  andet

realistisk  alternativ  end  at gøre  dette.

Herudover  er det  ledelsens  ansvar,  at de dispositioner,  der  er omfattet  af  årsregnskabet,  er i

overensstemmelse  med  de meddelte  bevillinger,  love  og andre  forskrifter  samt  med  indgåede

aftaler  og sædvanlig  praksis.
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Den  uafhængige  revisors  påtegning

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 overenssternmelse  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  ener  fejl  og  kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,

at  de  enkeltvis  ener  samlet  har  indflydelse  på  de  økonorniske  beslutninger,  som

regnskabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af årsregnskabet.

Som led i en revision,  der udføres  i overenssternrnelse  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  ener  fejl,  udformer  og  udfører

revisionshandlinger  som reakt.ion  på disse  risici  sarnt  opnår  revisionsbevis,  der  er

tilstrækkeligi.  og egnet  til  at danne  grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at

opdage  væsentlig  fejlirformation  forårsaget  af  besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig

fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvigelser  kan  omfatte  sarnmensværgelser,

dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne

udforme  revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omsteendighederne,  men  ikke  for

at kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  institutionens  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  ener

forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om  institutionens  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  ener  forhold  kan  dog  medføre,  at

institutionen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den Selveiende Institution

Den  uafhængige  revisors  påtegning

Tager  vi stilling  til  den  samlede  praesentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,

herunder  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de  underliggende

transakt.ioner  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  revisionsmeessige  observationer,

herunder  eventuelle  betydelige  mangler  i  intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under

revis:ionen.

UDT  ALELSE  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 tilknyl:ning  til  vores  revision  af  årsregnskabet  er  det  vores  ansvar  at  læse

ledelsesberetningen  og i den  forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt

inkonsistent  med  årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener  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  overenssternmelse  med

årsregnskabslovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i 1edelsesberetningen.

København,  den  12.  september  2019

Beierholm
Statsautotiseret  Revisionspartneyse]skab



Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten  har  i lighed  med  tidligere  år bestået  i at drive  teater  i Riddersalen  samt

turneteater  m.m..

Udviklingen  i institutionens  økonomiske  aktiviteter  og  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.07.18  - 30.06.19  udviser  et resultat  på DKK  -32.380  mod  DKK

138.300  for  tiden  01.07.17  - 30.06.18.  Balancen  viser  en egenkapital  på DKK  47.620.

Ledelsen  finder  ikke  årets  resultat  tilfredsstinende.

Arets  negative  resultat  skyldes  primært  det  vigende  salg  til  forestiningen  "Æblet  falder  ikke

langt...".  I januar  2019  blev  der  foretaget  en  intern  revidering  af budgettet  for  saeson  2018-19,

da salgstanet  anerede  på det  tidspunkt  indikerede  det  vigende  salg.  Efterfølgende  er der

iværksat  et internt  analysearbejde,  der  indgår  i teatrets  fortløbende  strategiarbejde  med

hensigt  på, at udarbejde  målbare  tiltag,  der skal  styrke  udførelsen  af opgaver  i praksis,

teatrets  profil  og  synliggørelse  - indenfor  både  det  kunstneriske  udtryk,  forrnidling/marketing

og  salg  samt  planlægning  og  udførelse  af hele  produktionsprocessen.

Betydningsfulde  hændelser  indtruffet  efter  regnskabsårets  afslutning

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  begivenheder,  som  vil  kunne  forrykke

institutionens  finansiene  stilling  væsentligt.
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Ledelsesberetning

Dynamisk  strategiproces

Iværksat:  seeson  2017-18

I saeson  2018-19  har arbejdet  primært  haft  fokus  på at implementere  fokuspunkter  og

målseetninger  i  praksis.  Ovenstående  nævnte  analyse-  og  udviklingsarbejde  indgår

fremadrettet  ligeledes  i arbejdet.

Der  er  udarbejdet  et  vidnesbyrd  for  den  første  del  af  processen,  som  er blevet  præsenteret  for

Kultur-  og Fritidschefen,  Frederiksberg  Kommune  med  positiv  respons  på  indsigt  i teatret

strategiarbejde.

Hensigten  med  strategiarbejdet  og  må]et  for  processen  er:

- At  få et  (ledelses)værktøj,  der  kan  bruges  i relation  til  praksis

- At  skabe  en  blivende  platform  for  dynamisk  dialog  på  tværs  i teatrets  organisation

- At  få  "et  fænes  kort,  vi  kan  orientere  os efter  i hverdagen"  og  et  faelles  sprog  i huset

- At  kunne  forløse  de  kunstneriske  idåer  under  gode  vilkår

- At  skabe  et vidnesbyrd,  der  kan  give  eksterne  sarnarbejdspartnere/tilskudsydere  (f.eks.

Kulturforvaltningen  ener  Slots-  og  Kulturstyrelsen)  indsig!,  i teatrets  udviklingsarbejde

Optimering  og  istandsættelse  af  teatersalen  og  backstage  faciliteter

Til  sparring  for  teatrets  videre  arbejde  med  fondsansøgninger  har  Frederiksberg  Kornmune

tilbudt  teatret  konsulentbistand  via  Fundraiseren.dk.  Der  er indgået  en kontrakt  menem

Fundraiseren.dk  og  Riddersalen.  Efterfølgende  er der  udarbejdet  en  fondsansøgningsstrategi.

Indtil  nu har  omfanget  i fondsansøgningerne  været  med  fokus  på istandsættelse  af hele

teatret.  Men;  med  erfaring  i feedback  gennem  dialog  med  fonde  og  rådgivere  har  vi  valgt  at

fokusere  på udvikling  i publikums-  og  sceneområder  i de  kommende  ansøgninger.

Frederiksberg  Fonden  har  givet  tilsagn  til istandsættelse  og  optimering  af et prøve-

/undervisningsloka1e  med  kr. 200.000.  Dette  arbejde  er iværksat  og  forventes  afsluttet  primo

november  2019.

Frederiksberg  Kommune  har  afsat  en ekstra  driftsbevilling  på kr. 500.000  til  renovering  af

teatret  i  2019.  Denne  bevilling  indgår  i  finansieringsplanen  i  de  kornmende

fondsansøgninger.



T eatret  mdderSalen,  Fonden,  Den Selveiende  Institution

Ledelsesberetning

Aktiviteter  i sæson  2018-19

I sæson  2018-19  har  Teatret  Riddersalen  produceret  2 nye  egenproduktioner,  genopsat  3

egenproduktioner  og  haft  4 gæsteforestininger  og  7 arrangementer  på  repertoiret.

Oversigt  over  antal  opførelser,  antal  publikummer  og  turnåaktivitet  fordelt  pr.

region.

Sæsoner: 18-19  17-18  16-17

Antal  opførelser  i alt

stationært  og  på  turnå

Antal  publikummer,  stationært

Egen-  og  gæsteproduktioner

samt  arrangementer

294

17.769

252

15.544

183

14.465

Antal  publikummer,  turnå

Estimeret  ud  fra  max.

antal  publikurnmer.  Jf. oplysninger

ti1DanmarksStatistik  5.700  4.380

Turnåaktiviteter  fordelt  pr.  region

Små  Blå  Sko  har  spillet  95 forestilIlinger  på  turnå  i Danrnark.

4.140

De  95 opførelser  fordelt  pr.  region:

Hovedstaden:6

Sjælland:  24

Syddanmark:  16

Midtjylland:  35

Nordjylland:  14
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

EGENPRODUKTIONER

Små Blå Sko

Stationaere

Turn6

Horsens  Teaterfestival  15. & 16.09.19

Aprilfestival  uge 14, Hjørring

max.

antal

Antal  publ.

opfør.

ved  turn6

pr.  opf.

stationært

turnå  total

antal  antal

publikum  publikum

28 1960 1559 848 699 12 79,54 78,93

88 60 5.280

3 60 180

4 60 240

123 5700 1559

De  underjordiske

Stationære  - skoler

Stationære  - weekend

21 4200 2872 2798 69 5 68,38 68,26

16 2832 1853 842 701 310 65,43 54,48

37 4725

Æblet  falder  ikke  langt...

Stationære  - skoler

Stationære  - weekend

15 2370 1507 1420 71 16 63,59 62,91

21 3318 13  73 448 434 491 41 ,38 26,58

36 2880

Jordemoder  til tiden

Stationær  i Lorrys  Have,  fri  entr6 , 24 i i 1012i Il l. Ij. Il i i

Vejene  vi går  på

Stationær  i Lorrys  Have,  fri entr6

stationært

antal

billetter

unge  u. 25

3640

1868

stationært

antal

billetter

voksne

770

505

Ledelsesberetning

stationært

antal

billetter

invitation

Sæde-  Værdi-

belægning  belægning

315

507

j 31 iI I i 3581 iIl Il ll 'l I

I alt  stationært  og turn6 251 5700 13.757 6.356 1.974 834



Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

GÆSTESPIL  og  ARRANGEMEN-

TER

1 300

1 175

1 75

6 360 272 218 13 41 75,56 64,1  7

6 1080 1080

1 500

18 1 440 860 616 150 94 59,72 53,1  g

s 600 480 480 o o 80,00 80,00

2 300 180 10 1 50 20 60,00 53,33

1 40

1 50

Strøm  Abningskoncert  i haven

Strøm  Åbningskoncert  i salen,  Meute

Pride  Park,  Lorrys  Have,  fri  entr6

Herfra  min  verden  går,  gæstespil

Kulturmakker,  Ny Hollænderskolen

Kulturnatten,  fri  entrå

MorfarmorfarMorfar,  gæstespil

Vi ses Rafiq-e-man,  gæstespil

Zirkus,  CPH STAGE,  gæstespil

FRB EAT, fællesspisning  i Lorrys  Have

Workshop  med  SFO Zah1itten

I alt  gæstespil  og arr. 4012 218

Ledelsesberetning

TOTAL 294 5.700 1 7.769 6.S74 1.987 875



Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Ledelsesberetning

Egenproduktioner

Nye  produktioner

Æblet  falder  ikke  langt

Musikalsk  familieforestilling  for  målgaippen  voksne  og  børn  fra  6 år.

En  fortæning  om  hvordan  vi  inspireres  af  vores  aner  og  de  næste  generationer  inspireres  af

os. En  kærlig  kommentar  til  andre  måder  at  gå  ombord  i livet  på  end  den  nødvendigvis  slagne

vej.  Fortællingen  har  fokus  på  at  inspirere  sit  publikum  til  at  være  nysgerrig  på  de  muligheder

tilværelsen  byder  os alle.

Vejene  vi  går  på

Fortællinger  om  livet  på  Frederiksberg  gennem  tiderne.  En  populær  oplevelse  hos  både  børn,

familier,  skoler  og  institutioner.

Frederiksbergfortællinger  ved  Kiosken  i Lorrys  Have.

Fortællingen  om to  uniformerede  vejskilteopsynsdamer,  der  tager  sig  af al skiltning  i

lokalornrådet.  De  kender  hver  en  gade,  anå,  sti,  vej  og  park  på  Frederiksberg  og  deler  gerne  al

deres  viden  og  alle  historierne  bag  navnene.

Der  er fri  entrå  til  forestillingerne.

Genopsætninger

Jordemoder  til  tiden

Fortællinger  om  livet  på  Frederiksberg  gennem  tiderne.  En  populær  oplevelse  hos  både  børn,

farnilier,  skoler  og  institutioner.

Frederiksbergfortællinger  ved  Kiosken  i Lorrys  Have.  En  forestilling  i rækken  af  kornmende

forestillinger  i arbejdet  med  at skabe  en  tradition  med  udendørs  forestillinger  i Lorrys  Have.

Der  er  fri  entrå  til  forestillingerne.

Små  Blå  Sko

En ny  forestilling  for målgruppen  1,5-4  årige.  En  både  visuel  og musikalsk  forestilling  med

enkle  tematikker,  der  tager  børnene  med  igennem  følelser  som  forventning,  glæde,  skuffelse,

genkendelse  og  overraskelse.

Produceret  til  både  stationære  opførelser  og  turnå.

De  underjordiske

24 sæson  med  Teatret  Riddersalens  musikalske  juleforestilling,  der  er skrevet  som  ån stor

kærlighedserklæring  til  Moder  Jord,  med  afsæt  i gamle  traditioner,  ritualer  og  varsler.
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Ledelsesberetning

Gæstespil

Herfra  min  verden  går.  Nextdoor  Project

Morfarmorfarmorfar.  Limfjordsteatret

Vi  ses  Rafiq-e-man.  Nextdoor  Project

S.O.S.iety  -  We  Are  all  in  The  Same  Boat.  Zirkus

Andre  aktiviteter  og  arrangementer

Strøm  Åbningskoncert

2 koncerter  med  det  tyske  band  Meute,  som  Strøm  havde  valgt  til  deres  åbning  af Strøm-

festivalen.  Den  ene  koncert  foregik  udendørs  i Lorrys  Have.  Den  anden  i Riddersalen.

Pride  Park

Et samarbejde  mellem  Alhambra,  Cafå Intime  og Riddersalen  med  økonomisk  støtte  fra

Kulturudvalget.  En  hyldest  til  mangfoldigheden  med  fællesspisning  og  syng-med-

arrangement  for  alle  aldre.

Kultumiakker

Teatret  Riddersalen  og Ny Holleenderskolen  indledte  et Kulturmakkerskab  med  afsæt  i

erfaringerne  og  Skoletjenestens  evaluering  fra  Kulturmakkerskabet  med  Skolen  på

Nyelandsvej  i sæson  2017-18.  Skoletjenesten  på Frederiksberg  står  bag  Kulturmakker-

ordningen  og bakker  op såvel  både  økonornisk  som fagligt.  Et af projektets  formål  er

samskabelse.  Vi skabte  en produktion  sarnmen  med  eleverne  fra fire  3. klasser  (ca.  IIO

elever),  lærere  og pædagoger.  Projektet  forløb  i perioden  august  til oktober  2018 og blev

afsluttet  med  6 lukkede  forestillinger  for  elever  og  forældre  i Riddersalen.

Samarbejdet  med  Ny  Honænderskolen  har  skabt  gnindlag  for et videre  forløb  for  elever  på  3.

årgang  i sæsonerne  2019-20,  2020-21  og 2021-22.  Samarbejdet  har  opnået  tilsagn  om

økonornisk  støtte  fra Huskunstnerordningen,  Statens  Kunstfond  til den første  sæson  og

tilsagn  fra  Frederiksberg  Fonden  til  alle  3 sæsoner  med  et  beløb  på  kr. 475.000.

Kulturnatten  og  Den  Lille  Kulturnat

Kulturnatten  forløb  med  fortællinger  i Lorrys  Have  samt  rundvisning  af sal  og  foyer.

Den Lille  Kulturnat  foregik  i et samarbejde  med  Frederiksberg  Bibliotek,  Musikmuseet,

Frederiksberg  Kirkerne,  Pandora,  Børnemuseet  og Musikhøjskolen  med  fælles  aktiviteter  på

Børnebiblioteket.

FRB  DAGE  og  FRB  EAT

Som  en del  af og i samarbejde  med  FRB EAT  deltog  vi  med  fænesspisning  i et  telt  i Lorrys

Have.  Birkemosegaard  leverede  maden.  Et anangement  der  med  årene  kan  udvides  med

fortællinger  og  fænessang.

14



Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Ledelsesberetning

Deltagelse  i samarbejder,  brancheorganisationer,  branchearrangementer/arbejde.

Teatret  Riddersalen  er medlem  af  Dansk  Teater.

Teatrets  leder  deltager  i  Kultur-  og  fritidsforvaltningens  Kulturdirekt.ørforum,

Frederiksberg Kommune.

Teatret  Riddersalen  har  deltaget  i de 2 årlige  velkomstarrangementer  for nye  borgere

på Frederiksberg  på  Frederiksberg  Rådhus.

"Ku1tursti1ladset".  Et  projekt  rettet  mod  byens  socialt  udsatte  borgere  om

mulighederne  for øget  deltagelse  i byens  begivenheder  og  arrangementer.

Samarbejdspartnerne  er:  Kultur-  og  fritidsforva1tningen,  Dansk  Røde  Kors,

Mødrehjælpen,  KAB  boligforening  m.fl.

Teatret  Riddersalen  har indledt  et samarbejde  med  Frederiksberg  Bibliotek  om at

skabe  og afvikle  projekter,  der  har  tilknytning  til  scenekunstoplevelser.  Der  har  været

afholdt  teaterworkshop  for børn  i Lindevangsparken  i forbindelse  med  FRB DAGE

2019 samt  forberedende  planlægning  og workshop  i forbindelse  med  Riddersalens

Sornmerteaterskole  med  start  i juli  2019.

Teatrets  leder  er medlem  af bestyrelsen  for  Frederiksberg  Musik-  og  Kulturskole.

Teatrets  leder  er med  i den  nystiftede  forening  AlIlågades  Venner.  En forening  foz

borgere,  kulturinstitutioner  og  erhvervsforretninger  med  formål  rettet  mod  samarbejde

om events,  udvikling  af det  grønne  miljø  omkring  Allågade  og styrke  kendskabet  det

historiske  ved  området.

Teatrets  leder  er med  i den  af Dansk  Teater  nedsatte  arbejdsgruppe  Scenekunst  for

børn  og unge  med  det  formål  at kvalificere  og fremsætte  idåer  til  Dansk  Teaters

kommende  indsatser  på børne-  og ungeområdet  for at styrke  børn  og unges  møde

med  den  professionene  scenekunst.

Teatrets  leder  har  i foråret/sornmeren  været  censor  på  Den  Danske  Scenekunstskole  til

optagelsesprøverne,  1.  års-samtalerne  og  afgangssamtalerne  for  uddannelserne

indenfor  forestillings-  og  produktionsledelse.

Købernhavn  den  12.  september  2019

lsen
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Note

I  Stationære  billetindtægter

2 Turnå  binetindtægt,er

Renteindtægt.er

3 Andre  driftsindtægter

Indtægter  i alt

zi Produktionsornkostninger

5 Lønninger

e Salgsomkostninger

7 Turneornkostninger

s Adrninistrationsomkostninger

g Lokaleomkostninger

io  Af-  og  nedskrivning  af  materielle  og

immaterielle  anlægsaktiver

Udvikling  af  teateret

Resultat  før  tilskud

Il  Frederiksberg  Kornmune

12  Øvrige  tilskud

Tilskud  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

Resultatopgørelse

2018/19

DKK

Budget

(ej revideret)

2018/19

DKK

2017/18

DKK

1.151.850

663.620

565

275.104

2.091.139

- 380.149

- 4.799.541

- 546.327

-140.484

- 399.077

- 706.224

-88.256

o

-4.968.919

1.444.115

528.000

5.000

155.000

2.132.115

- 303.000

-4.721.640

- 403.620

-127.500

- 377.500

-751.000

-50.000

o

-4.602.145

978.069

488.132

2.400

187.317

1.655.918

-448.024

- 4.042.145

- 380.346

-163.879

-489.427

- 741.702

-45.535

o

-4.655.140

4.191.539

745.000

4.936.539

-32.380

4.161.539

450.000

4.611.539

9.394

4.161.540

631.900

4.793.440

138.300

-32.380

-32.380

138.300

138.300
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

AKTIVER

Note

Låse

Webside

TDC  anlæg,  kopimaskine  og  IT-udstyr

Lydanlæg

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

14  Andre  tilgodehavender

15  Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

16 Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

Balance

30.06.19

DKK

30.06.18

DKK

o

24.303

62.403

99.477

186.183

186.183

207.220

404.213

611.433

1.410.245

2.021.678

2.207.861

2.270

48.604

o

104.208

155.082

155.082

219.738

273.415

493.153

1.253.018

1.746.171

1.901.253
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Teatret  Riddersaløn,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

PASSIVER

Note

17  Indskudskapital

17  0verført  resultat

Egenkapital  i alt

Modtagne  forudbetalinger  forestillinger

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

ts  Anden  gæld

Forudmodtaget  tilskud/opsparede  midler

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

ig  Eventualforpligtelser

20  Kontraldlige  forpligt.elser

Balance

30.06.19

DKK

30.06.18

DKK

250.000

-202.380

47.620

26.944

232.486

471.673

1.429.138

2.160.241

2.160.241

2.207.861

250.000

-170.000

80.000

36.235

88.454

432.427

1.264.137

1.821.253

1.821.253

1.901.253

18



Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt  i overenssternrnelse  med  reglerne  i Kunstrådets  Scenekunstudvalgs

budget-  og regnskabsvejledning  og i videst  mulig  ornfang  tilpasset  bestemmelserne  i års-

regnskabsloven  for virksornheder  i regnskabsklasse  B.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indteegter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes  vær-

direguleringer  af finansiene  aktiver  og forpligi.elser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes

alle omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  institutionen,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  insf.itutionen,  og

forpligtelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser

til  kostpris.  Efterfølgende  måles  akt.iver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  en-

kelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og risici,  der  frernkornrner  inden

årsrapporten  aflægges,  og som  be- ener afkræfter  forhold,  det  eksisterede  på balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  vedrørende  tjenesteydelser  indregnes  lineært  i takt  med,  at serviceydelserne  leve-

res.

Andre  eksterne  omkostninger

Heri  indregnes  omkostninger  til  distribution,  salg, reklarne,  adrninistration,  lokaler,  tab på

debitorer  og  operationene  leasingornkostninger.
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Anvendt  regnskabspraksis

Afskrivninger

Afskrivninger  på immateriene  og materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk

afskrivning  over  aktivernes  forventede  brugstid.  For  institutionen  er anvendt  følgende  brugs-

tider  og  restværdier:

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Brugstid  Restværdi

3-5  år  O%

Nyanskaffelser  af  produktionsanleeg  og maskiner  samt  andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

med  en kostpris  på under  Da  13.200  pr. stk.  indregnes  i resultatopgørelsen  i anskaffelses-

året.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlaegsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  afskriv-

ninger  ener  til  genindvindingsværdien,  hvor  denne  er lavere.

Fortjeneste  og tab  ved  afhændelse  af materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  mellem

salgsprisen  med  'fradrag  af salgsornkostninger  og den  regnskabsmæssige  værdi  på  salgstids-

punktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi,  med  fradrag  af  nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til

gældens  pålydende  værdi.
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

Anvendt  regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  forpligtelser,  omfatter  modtagne  indbeta-

linger  vedrørende  indtægter  i de  efterfølgende  år.
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T eatret  Riddersalen,  Fonden,  Den Selveiende  Institution

1.  Stationære  billetindtægter

Herfra  min  verden  går

Herfra  min  verden  går  - formidlingstilskud

Daimi  og  Jytte

Daimi  og  Jytte  - forrnidlingstilskud

Små  Blå  Sko

Små  Blå  Sko  - formidlingstilskud

Vi  ses,  Rafiq-e-man  - formidlingstilskud

Mørket  ligger  under  sengen

Mørket  ligger  under  sengen  - formidlingti]skud

De  Underjordiske

De  Underjordiske  - formidlingstilskud

Psycho

Psycho  - forrnidlingstilskud

Zirlais

Zirkus  - formidlingstilskud

Pigespejdernes  dramapatrulje

Pigespejdernes  dramapatru5e  - formidlingstilskud
Juhu  det  er  regnvejr

Juhu  det  er regnvejr  - forrnidlingstilskud

pith  piaf  og  Kærligshedshistorier  - CPH  Stage

Edith  Piaf  og  Kærligshedshistorier  - CPH  Stage  -

formidlingstilskud

Æblet  falder  ikke  langt

Æblet  falder  ikke  langt  - formidlingstilslaid

MorfarMorfarMorfar

MorfarMorfarMorfar  - formidlingstilskud

Efterregulering  af  forrnidlingstilskud

I alt

2. Turnå  billetindtægter

Små  Blå  Sko

Åbent  hus

Barnevognen

I alt

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

13.284

6.222

o

o

103.926

54.060

15.973

o

o

316.628

221.060

o

o

29.555

840

o

o

o

0

o

o

141.642

115.004

33.005

38.968

61.683

1.151  .850

o

o

75.784

3.592

166.912

89.912

o

8.416

11.244

245.192

218.628

15. 320

16. 216

o

o

20.840

26.352

18.208

13.360

21.528

3.912

o

o

o

o

22.653

978.069

663.620

o

o

663.620

109.782

14.000

364.350

488.132
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

3. Andre  driftsindtægter

Bar

Plakater  og  programmer

Lejeindtægt.er

Diverse

I alt

4. Produktionsomkostninger

Scenografi

Teknik

Kostumer

Bånd,  bøger  og  musik

Frisør,  parykker  og  kosmetik

Aftenlige  udgifter,  CPH  Stage  og  FRB  dage

Kantine

Klargøring  af  spillelokaler

Produktionsomkostninger  ved  gæstespil

Koda  og  Gramex

Nyindkøb/vedligeholdelse

I alt

Fordelt  på  produktioner:

Æblet  falder  ikke  langt

De  underjordiske

Små  Blå  Sko

Kiosken,  gaestespil,  FRB  dage  og  CPH  Stage

Fælles  produktion

I alt

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

22.654

5.397

62.400

184.653

275.104

16.548

4.021

79.700

87.048

187.317

22.874

30.743

86.107

o

o

91.679

10.915

10.911

IOI  .468

6.474

18.978

380.149

56.402

31.326

26.714

1.470

208

112.425

9.880

16.816

180.610

o

12.173

448.024

4F3.F347

17.187

3.744

238.115

72.556

380.149
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Teatret  Riddersalen,  Fonden,  Den  Selvejende  Institution

5. Lønninger

A.  Funktionsfordelt

Sceneomkostninger:

Skuespillere  (IO  personer)  (33,75  mdr.)

Musikere  (7 personer)  (12,15  mdr.)

Instruktører  (2 personer)  (8,00  mdr.)

Forfatter  (1 person)  (4,50  mdr.)

Lysdesign  (3 personer)  (2,70  mdr.)

Scenografer  (4 personer)  (7,95  mdr.)

Sceneornkostninger:  i alt  (27  personer)  (69,05  mdr.)

Fællesornkostninger

Værksted/teknik/systue  (8 personer)  (39  mdr.)

Fællesornkostninger  i alt  (8 personer)  (39,00  mdr.)

Administrationsornkostninger:

Fast  personale  (7 pexsoner)  (51,70  mdr.)

Billetkontor/Bar/Garderobe  (4 personer)  (7,00  mdr.)

Refusion  fleksjob,  sygedagpenge  og  SVU

AUB  og  reguleringer

Administrationsornkostninger:  i alt  (11 pers.)(58,70  mdr.)

I alt  (46  personer)  (166,75  mdr.)

Barselsfond,  AES,  AER  & arb.miljøafgift

Lønafledte  omkostninger

I alt

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

1.175.499

393.845

270.430

143.551

92.388

239.167

2.314.880

1.068.891

167.010

168.634

74.558

o

170.603

1.649.696

1.122.993

1.122.993

799.260

799.260

1.650.218

200.331

- 517.028

-11.944

1.321  .577

4.759.450

1.806.468

204.544

-511.009

49.739

1.549.742

3.998.698

40.091

40.091

4.799.541

43.447

43.447

4.042.145
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T eatret  Riddersalen,  FOndenl  Den Selveiende  Institution

5. Lønninger  - fortsat

B. Produktionsfordelt

Kiosken  (II,IO  mdr.)

Pride  Park  (1,50  mdr.)

Så hut  jeg  visker

Jordemoder  til  tiden

Daimi  og  Jytte

De  underjordiske  (13,50  mdr.)

Æblet  falder  ikke  langt.  (32,45  mdr)

Bord  om  Jord

Barnevognen

Åbent  Hus

Små  Blå  Sko  (7,50  mdr)

Skolesamarbejde  (3,00  mdr.)

Fællesomkostninger  (39,00  mdr.)

Administrationsornkostninger  (58,70  mdr.)

Lønafledte  omkostninger

I alt  (166,75  mdr.)

5. C. Lønafstemning

A-indkomst  1/7  - 31/12  2018

B-indkomst  1/7  - 31/12  2018

ATP  1/7  - 31/12  2018

Pension  1/7  - 31/12  2018

A-indkomst  1/1  - 30/6  2019

B-indkomst  1/1  - 30/6  2019

ATP  1/1-30/6  2019

Pension  1/1  - 30/6  2019

Honorar  fakturaer

Refusion  fleksjob

Refusioner  iøvrigt

Ændring  i feriepengeforpligtelse,  andre

Ændring  i skyldig  løn

Konsulentassistance  udvikling

Sociale  omkostninger

Periodiseret  løn  sæson  2018/19

I alt

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

364.011

42.500

o

o

o

491.999

1.048.082

o

o

o

276.422

91.866

1.122.993

1.850.549

-488.881

4.799.541

o

o

183.589

267.034

30.000

482.198

o

128.874

125.913

14.692

417.397

o

799.260

2.011.012

-417.824

4.042.145

1. 917.614

128.444

20.478

232.277

2.191.419

10.542

22.358

246.774

365.841

- 540.109

- 58.266

9.822

o

36.500

63.172

152.675

4.799.541

1. 185.318

51.722

11.497

91.164

2. 029.100

109.549

20.449

276.213

460.153

- 520.907

- 9.207

49.739

28.474

o

62.551

196.330

4.042.145
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6. Salgsomkostninger

Programmer

Annoncer

Billetten.dk

Brochurer

Plakater

Foto

Presseklip

Hjemmeside  m.m.

Diverse

I alt

7. Turneomkostninger

Diæter

Overnatning

Rejseudgifter

Autodriff.,  diesel

Autodrift,  forsikring

Leje  auto

Diverse

I alt

8. Administrationsomkostninger

Kontorartikler

Edb-ornkostninger

Bestyrelsesmøder

Persona1eomkostninger

Rejseudgifter

Fotokopiering

Mindre  nyanskaffelser

Telefon  og  telefax

Porto  og  gebyrer

Overføres  til  næste  side

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

21.842

279.502

39.047

31.411

119.629

14.125

17.874

3.675

19.222

546.327

6.403

104.683

37.469

24.174

112.840

59.650

24.919

72

10.136

380.346

26558

64.937

3.253

13.742

o

30.911

1.083

140.484

34.239

65.608

11.593

6.966

5.162

40.034

277

163.879

4.301

31.515

2.817

27.204

1.563

4.826

259

18.645

9.838

100.968

9.760

87.916

6.935

25.925

6.430

10.048

o

27.986

1.092

176.092
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8. Administrationsomkostninger  - fortsat  -

Overført  fra  foregående  side

Revisorhonorar

Regnskabs-  og  bogholderimæssig  assistance

Forsikringer

Kontingenter  og  abonnementer

Repræsentation

Taxa  og  grønne  bude

Seminarer,  kurser  og  studierejser

Mødeudgifter

Konsulenthonorar

Gebyrer  bank  m.m.

Øvrige  omkostninger

I alt

9. Lokaleomkostninger

Husleje  TV2/Lorry  (andel  14  %)

Husleje,  fjernlager  Winkelvej

Husleje,  fjernlager  Baunehøjgaard  (andel  14  %)

El, vand  og  gas

Varme

Vedligeholdelse

Rengøring  og  renovation

Nyanskaffelser

Lejeindtægter

I alt

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

100.968

58.600

24.245

88.799

29.911

5.611

3.048

44.485

1.619

20. 000

21. 051

740

399.077

176.092

48.500

24.803

85.146

44.573

6.217

3.193

6.342

11.750

63.000

20.989

-1.178

489.427

549.084

790

7.000

18.900

58.400

33.765

29.078

9.207

o

706.224

545.827

o

35.071

6.483

58.400

38.117

24.510

38.518

-5.224

741.702
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IO.  Af-  og  nedskrivning  af  materielle  og

immaterielle  anlægsaktiver

Afskrivning  på  andre  anlæg,  drifl;smateriel  og  inventar

I alt

11.  Frederiksberg  Kommune

Dok.nr:  2014/0027800-6

I alt

12.  Øvrige  tilskud

Frederiksberg  Kommune,  Kulturmakker

Frederiksberg  kommune,  Gæstespil  og  arrangementer  i

haverne  i samarbejde  med  Revymuseet

Frederiksberg  Kommune,  Pride  Park

Slots-  og  Kulturstyrelsen

Sct.  Georgesgilderne  i Danrnark

Frederiksberg  kommune,  Kiosken  med

Frederiksbergfortællinger

Fyederiksberg  Kornrnune,  CPH  Stage

Statens  Kunstfonds  Musikdramatiske  Udvalg,

laboratorieprojekt  "Bord  om  Jord"

I alt

Noter

2018/19

DKK

2017/18

DKK

88.256

88.256

45.535

45.535

4.191.539

4.191.539

4.161.540

4.161.540

o

o

120.000

73.000

o

512.000

40.000

o

745.000

32.000

56.900

o

o

I.OOO

342.000

50.000

150.000

631.900
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Noter

13.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  iDKK

TDC  anlæg,

kopimaskine  og

Låse  Webside  IT-udstyr  Lydanlæg

Kostpris  pr.  30.06.18

Tilgang  i året

Afgang  i året

Kostpris  pr.  30.06.19

Af-  og  nedskrivninger  pr.

30.06.18

Af-  og  nedskrivninger  i

året

Tilbageførsel  af  af-  og

nedskrivninger  vedr.

årets  afgang

Af-  og  nedskrivninger  pr.

30.06.19

Regnskabsmæssig  værdi

pr.  30.06.19

27.239

o

o

27.239

24.969

2.270

105.404

o

o

105.404

56.800

24.301

73. 336

74. 359

-43.829

103.866

73.336

11.956

0  0  -43.829

104.208

45.000

o

149.208

o

49.731

o

27.239  81.101  41.463  49.731

0 24.303  62.403  99.477

30.06.19

DKK

30.06.18

DKK

14.  Andre  tilgodehavender

Moms

Debitorer

Mellemregning  Det  Økologiske  Inspirationshus

Andre  tilgodehavender

r alt

144.157

63.063

o

o

m.500

98.368

2.344

7.526

207.220  219.738
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15.  Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalinger  på  kornmende  forestillinger

I alt

16.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Danske  Bank,  konto  4530212823

Merkur,  konto  8401-0001751595

Merkur,  konto  84013914100

I alt

17.  Egenkapital

Beløb  i DKK

Egenkapitalopgørelse  01.07.  I  7 - 30.06.18

Saldo  pr. 30.06.17

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  30.06.18

Egenkapitalopgørelse  01.07.18  - 30.06.19

Saldo  pr. 30.06.18

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  30.06.19

Noter

30.06.19

DI(K

30.06.18

DKK

404.213

404.213

273.415

273.415

16.426

1.047.675

346.144

o

1.410.245

18.803

887111

47.104

300.000

1.253.018

Indskudskapita]

Overført

resultat

250.000

o

250.000

- 308.300

138.300

-170.000

250.000

o

250.000

-170.000

- 32.380

- 202.380
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Noter

30.06.19

DKK

30.06.18

DKK

18.  Anden  gæld

ATP  og andre  sociale  ydelser

Skyldig  løn

Feriepenge

Feriepengeforp1igtelse  til  funktionærer

Andre  skyldige  poster

Gavekort,  Binetten

MeIllemregning  Det  Økologiske  Inspirationshus

I alt

5.379

o

32.419

295.263

109.072

19.540

IO.OOO

471.673

20.418

28.474

28.703

285.441

50.081

19.310

o

432.427

19.  Eventualforpligtelser

Der  er konstateret  fugtskade/svampeangreb  med  risiko  for  udvikling  af skimmelsvamp  i en af

de bygninger,  som institutioner  har lejet.  Skaden  er  anmeldt  til såvel  udlejers  samt

institutionens  forsikringsselskab.  Skadens  omfang  er endnu  ikke  endelig  afklaret,  og  det  er på

nuværende  tidspunkt  ikke  muligt  at opgøre  de eventuelle  økonomiske  konsekvenser  for

institutionen,  da  der  afventes  endelig  svar  fra  taksator.

Det  er  ledelsens  opfattelse,  at  ovennævnte  ikke  vil  have  væsentlig  indflydelse  på

institutionens  finansielle  stilling.

20.  Kontraktlige  forpligtelser

Ingen
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