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 Jag vet vem jag är
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Publiksuccé 
 
Detta år har varit en seger för teaterns förmåga att ta sig igenom svåra 
händelser och ekonomiska omsvängningar. Som tidigare nämnts färgades 
året av en nära medarbetares bortgång.
Detta är inte platsen för att ge ytterligare uttryck för vår sorg och saknad, 
men det måste ändå nämnas då det mer än någonting annat färgade 
Länsteatern och inte minst dess medarbetares år 2016.

Den ekonomiska situationen krävde krafttag och glädjande så fanns det 
krafter hos alla på teatern att dra ett mycket tungt lass, från ett befarat 
underskott under sommaren på ca en halv miljon till en bokslut på plus 
drygt 85 000 kr. Detta hade inte varit möjligt utan hjälp från Kultur- och 
Fritidsförvaltningen. Vi går ur detta år ”Anno Horribillis” med sorg, 
men med insikten om att vi stärkt oss i stormens öga.

Vi har haft tre regissörer, förutom undertecknad, inne i huset. 
Det har varit mycket givande.

Vi har dessutom kunnat bjuda på nyskriven musikal från en av Sveriges 
intressantaste kompositörer, med en högklassig ensemble utvald av över 
200 sökande.

Dansgästspelen från Dansnätverket har visat nutida dans runt hela ön, och 
för de lite mer traditionssugna har en bygdegårdsturné dragit fulla hus.

Personal har varit på utbildningresor genom stöd från Länsteaterns Vänner 
och flera nyskapande ideer har projekterats för kommande spelår. 

Dom särskilt beviljade utvecklingsmedlen har använts till det bejublade 
interregionala samarbetsprojektet ”Carmina Burana” (som genomfördes 
tillsammans med GotlandsMusiken, Östgötamusiken samt Estrad Norr).

Länsteatern på Gotland står starkare än någonsin.

Verksamhetsåret 2016

Thomas Sundström  Konstnärlig ledare och teaterchef
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Anställd personal på teatern 2016

Thomas Sundström: Konstnärlig ledare tillika regissör, manusförfattare, 
översättare, scenograf, kompositör och musiker.

Ulf Grönhagen: Teknisk chef tillika ljussättare, konstruktionsansvarig, 
scenchef och biträdande scenograf.

Mari Ljungström: Rekvisitör, scenograf, kostymör och tekniker. 
(var tjänstledig under hösten)

Lennart Bäck: Skådespelare och musiker.

Lisbeth Pettersson: Producent tillika kommunikationsansvarig och 
administrativ chef (90%).

Ingalena Söderlund: Administratör med inriktning på barn och skola 
samt turnéläggning (25%).

Towe Stoor: Ansvarig för caféförsäljning, sömnad och städning (tom 30/6).

Therese Wahlgren: Ekonom tillika löneadministratör och övrig 
administration (40%).

Linda Åslund (vikariat): Scenkonstkonsulent – främjar dans, musik och 
teater samt, i vissa fall, producerar desamma.

Kent Holm: Vaktmästare, tekniker (ca 25%)

Projekt- och föreställninganställd personal 

Andreas Gyllander
Babben Larsson
Bengt-Åke Rundqvist
Camilla Eriksson
Elin Valentinsson
Erik Törner
Ingegerd Monthan
Jan Pettersson
Jimmy Vesterlund

Johanna Mårtensson
Josef  Persson
Karin Holmberg
Kerstin Hilldén
Malin Karlsson
Maria Lindström
Marlena Brecevic
Martyna Lisowska
Mathias Lundqvist

Per Hallgren
Stefan Marling
Susanne Johansson
Thomas Jankert
Ylva Nordin
Vilhelm Blomgren
Åsa Bergh
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Samarbetspartners

Visby Screen & Reklamtryck
Visby Hyresmaskiner
Visby Domkyrkoförsamling
Stiftelsens Dansens Hus
Persson Buss i Visby

Light & Landscape AB
GotlandsMusiken 
Stagevision
Avonova
Med flera

Länsteatrarnas Samarbetsråd
Rondo
Länsförsäkringar
Pa Kompaniet
Wessman & Pettersson

Visby Centrum
Kathybliss
Kallum Event AB Bistro Torget
Koneo AB
Åkes bilvård

Street Society
Svergies Dramatikerförbund
Segerbergs Media
Firma Håkan Stengård
Kusinerna Kommunikation

Kulturföreningen Roxy
Matmuren
Skylt & Reklam Gotland
Ica Atterdags
Sttf, Svensk teaterteknisk förening
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Föreställningsstatistik 2016
        Föreställningar    Publik
EGNA SCENKONSTPRODUKTIONER 
Kvinnan i Svart 3  338
Jorden vi ärvde 35  2 398
Jag vet vem jag är 36  3 695
Loranga 36  2 753
Bättre Begagnat 11  1 129

EGNA GÄSTSPEL PÅ FASTLANDET
Sånger från andra sidan havet 2  200
 
ÖVRIG EGEN SCENPRODUKTION
Henrik V 1  36
Art School Day 8  581
Öppet Hus 2  170
Pride 25  138
The knowledge 1  18
Ödeshögar 1  55
Everything is OK 1  64
I wish her well 1  62
Lucköppning adventskalender 1  94
Babben berättar om Bruce 2  118
Blackstar 2  181
Öppna publikrep & Företagsjobb 6  414
Workshops 3  61
Kreativt skrivande 2  33

SAMARBETEN
Spelman på take 8  2 427
Carmina Burana 4  3 491

TOTALT / (fg år)   191 (196) 18 456  (16 768)

ÖVRIGT
Årsmöte Länsteaterns Vänner 1  60
Almedalsveckan 9  730
Årsmöte Länsteatern 1  25
TOTALT / (fg år) 11 (12) 815 (1 304)
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Jorden vi ärvde
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Länsteatern på Gotland 834001-7709  får härmed avlämna 
årsredovisning för räkenskapsåret  2016-01-01 – 2016-12-31   
   
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
   
Verksamheten   
Länsteatern Gotland bedriver teaterverksamhet på Gotland.    
 
     
Flerårsjämförelse* 2016 2015 2014 2013 2012
 
Nettoomsättning 1 545 853  2 426 180 1 635 768 1 580 661 1 471 853
Erhållna anslag 9 236 961 8 678 681 8 752 210 8 418 070 7 513 974
Resultat efter 
finansiella poster 77 917 159 391 -158 669 33 213 -63 031
Balansomslutning 2 212 810 1 876 087 1 751 987 2 151 656 1 524 193
Soliditet (%) 21,7% 20,8% 13,2% 17,8% 23%
 
 * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.   

   
Resultatdisposition     
Förslag till disposition av föreningens vinst   
  
Till stämmans förfogande står   
Balanserad vinst   343 292
Årets vinst   86 850
   
i ny räkning överföres   430 142
    

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.  
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Resultaträkning 
 Not 160101- 150101-
  161231 151231
Rörelsens intäkter m.m    
Nettoomsättning  1 545 853 2 426 180
Erhållna anslag 1 9 236 961 8 735 681
Övriga intäkter   313 308 69 800
Summa rörelsens intäkter  11 096 122 11 231 661 
  
Rörelsens kostnader   
Produktionskostnader  -2 087 512 -1 869 697
Övriga externa kostnader  -2 135 556 -2 479 564
Personalkostnader  2 -6 725 318 -6 660 935
 Avskrivning av materiella anläggningtillgångar -68 486 -62 539
Summa rörelsens kostnader  -11 016 872 -11 072 735 
   
Rörelseresultat  79 250 158 926
 
Resultat från finansiella poster  
Ränteintäkter  1 072 655
Räntekostnader  -2 405 -190
  -1 333 465
 
Resultat efter finansiella poster  77 917 159 391
 
Årets resultat  77 917 159 391

Fördelning av årets resultat
 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 77 917 159 391
 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år  9 932 0
 Reservering av ändamålsbestämda medel 
som inte utnyttjats under året  -1 000 -47 068
 Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital  86 850 112 323
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 Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 3 119 260 152 815
   152 815
Summa anläggningstillgångar  119 260 152 815
 
  
 
Omsättningstillgångar   
 
Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter  – 1 856 
  – 1 856

  
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  44 591 12 149
Övriga kortfristiga fordringar 4 374 243 252 578
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 5 145 527 171 767 
  564 361 436 494 
   
Kassa och bank  1 529 186 1 284 922
 
Summa omsättningstillgångar  2 093 550 1 723 272 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 212 810 1 876 087 
  

Balansräkning 
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 Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 6  

Bundet eget kapital
Ändamålsbestämda medel  38 136 47 068
  38 136 47 068

Balanserad vinst eller förlust  343 292 230 969
Årets resultat  86 850 112 323
  430 142 343 292 
    
Summa eget kapital  468 278 390 360 
   
    
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  334 639 286 541
Övriga skulder  178 270 212 690
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 7 1 231 623 986 496
Summa kortfristiga skulder  1 744 532 1 485 727 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER   2 212 810 1 876 087
 
 
POSTER INOM LINJEN   

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
 

Balansräkning 
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Upplysningar och Noter 
Redovisningsprinciper    
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 
samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden.

Värderingsprinciper m.m   
Fordringar har värderats till det belopp de föväntas inflyta. Övriga tillgångar 
och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Intäktsredovisning   
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer 
att erhållas. Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsförs när föreställningen 
äger rum. Bidragsintäkter från stat och region redovisas enlighet med BFN 
R5, vilket innebär att stöden intäktsförs  om det är hög sannolikhet att det 
inte kommer att återkrävas. Bidrag som avser specifika kostnader periodiseras 
över den period kostnaderna uppstår.  Kostnader för produktioner redovisas i 
den takt planerade föreställningar av produktionen genomförs. 
Övriga kostnader redovisas i den period de avser.

Definition av nyckeltal   
Soliditet. Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
   
 
  
Not 1  Erhållna anslag  2016 2015 
Verksamhetsanslag Statens kulturråd  4 644 205 4 589 543
Verksamhetsanslag Region Gotland  3 967 982 3 954 533
Övriga anslag  624 774 133 805
Summa  9 236 961 8 677 881
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Not 2  Personal  2016 2015 
Medeltal anställda har varit (varav kvinnor) 6 (3) 5 (3)

Löner, ersättningar, sociala kostnader
 och pensionskostnader har utgått 
med följande belopp:
Lön Ledande befattningshavare (LB)  614 369 633 424
Pensionskostnad LB  110 285 128 261
Sociala avgifter inkl lönsekatt LB   219 444 230 138
  944 444 991 823
Övriga anställda
Löner och ersättningar övriga anställda 4 032 176 3 942 992
Pensionskostnad övriga anställda  368 261 363 937
Övriga Personalkostnader  68 649 56 382
Summa  4 469 086 4 363 311

Sociala kostnader  1 311 788 1 305 801
Summa styrelse och övriga  6 725 318 6 660 935

Föreningens personalkostnader för 2016 har reducerats med anställningsstöd om 
183 354 kr. (2015: 423 151 kr)   

 
Not 3  Inventarier och installationer 2016 2015
Ingående anskaffningsvärde  754 602 704 942
Inköp  34 931 49 660
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 789 533 704 942

Ingående avskrivningar  -601 787 -539 248
Årets avskrivningar  -68 486 -62 539
Utgående ackumulerade avskrivningar -670 273 -601 787
Utgående redovisat värde  119 260 152 815

Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.
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Not 4  Övriga kortfristiga fordringar 2016 2015
Övriga fordringar  374 304 266 173
Summa  374 304 266 173

Not 5 Förutbetalda kostnader och   2016 2015
upplupna intäkter 
Förutbetalda hyror  16 303 15 528
Förutbetalda kostnader  129 224 156 239
Summa  145 527 171 767

Not 6  Eget kapital                     Ändamålsbestämda medel      Fritt eget kapital
Belopp vi årets ingång  47 068 343 292
Överföring till ändamålsbestämda medel 1 000 –
I anspråkstagande av ändamålsbestämda medel -9 932   –
Årets vinst   86 850
Belopp vi årets utgång  38 136 430 142
Ändamålsbestämda medel avser finansiering av ett nytt piano.

Not 7 Upplupna kostnader och  2016 2015
förutbetalda intäkter
Övriga förutbetalda intäkter  347 827 181 145
Upplupna personalkostnader  624 023 713 385
Upplupna kostnader  259 773 91 966
  1 231 623 986 496
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 31 mars 2017.

 

Per Gardelin  Anne-Marie Karlsson
Auktoriserad Revisor Revisor

Visby den 31 mars 2017.

Meith Fohlin Maria Nilsson
Ordförande Vice ordförande

Margaretha Carlström-Nilsson Monica Sjögren

Rune Gardell Thomas Ekelöf
 

Tommy Wahlgren Thomas Sundström
 Teaterchef
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Länsteatern på Gotland för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fören-
ingens finansiella ställning per den 31 december 2016 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten ”Den auktoriserade revisorns an-
svar” samt ”Den förtroendevalde revisorns ansvar”. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att 
avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-

ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig in-
formation eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Länsteatern på Gotland, org.nr 834001-7709
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
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revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.
•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
SAMT STADGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Länste-
atern på Gotland för år 2016 samt av förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen 
enligt stadgarna.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte 
är förenligt med stadgarna.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auk-
toriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fo-
kuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Visby den 31 mars 2017

Per Gardelin Auktoriserad revisor Anne-Marie Karlsson Revisor
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Loranga 
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www.ltpg.se

Länsteatern på Gotland               lansteaterngotland
#länsteaterngotland

 info@ltpg.se    

Vi har alltid en biljett till dig!
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