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VERKSAMHET
2017

PÅ UPPDRAG AV

MÖRDAR-ANDERS
FOTO: STIG HAMMARSTEDT
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TIMMIE MÄREK, GOTLAND PRIDE
FOTO: ALICE MARIE JOHANSEN
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ETT INTENSIVT SPELÅR MED 
MÅNGA OLIKA UTTRYCK.
Verksamhetsåret 2017
Fem egna scenproduktioner och 10 samarbeten gjordes under året. 
Spelplatserna var på vår egen scen på Bredgatan samt bygdegårdar, samlingslokaler, skolor 
och förskolor runt hela ön.

Anpassning för utbudet gällande funktionsvariationer
Vår egen scen har ingång för rullstolar och används flitigt, både i cafédelen och stora salong-
en. Hörselslinga finns installerat.  Vår hemsida innehåller flera av våra föreställningar, i delar 
eller i sin helhet, på det att utbudet ska kunna ses via datoruppkoppling.
Arbetet med att utveckla det sistnämnda pågår.

Året 2017
...var året då vi tittade på vad som fanns i ”huvét på en ö”. 
Länsteatern sökte bland rötter, gamla och nysådda, i vår egen mylla och presenterade en  
regionalt färgad produktionsserie. Storsatsningen ”MördarAnders och hans vänner” efter 
Jonas Jonassons roman angav tonen mellan samhällssatir, vackra drömmar ur en sprucken 
flaska och balkanskt klingande fosterlandstoner. Ett publiksnitt som överträffade förvänt-
ningarna blev resultatet.

En annan berättelse som vi valda att lyfta fram till året då mörka krafter visade sig under 
fanorna i Almedalsveckan var ”Faced Down Injustice”, ett dansverk som lämnade få oberörda 
och hyllade medborgarrättskämpen Rosa Parks.

Rättvisa och orättvisa skildrades också på poetiskt och underhållande vis för de minsta 
barnen med den uppsökande minimusikalen ”Bysens Hämnd”.

Bygdegårdarna fick ett besök av en omkullsprungen, tilltufsad mansvärld i den sorglustiga  
föreställning ”Bättre Begagnat”, som passade på att slå  
publikrekord i bygdegårdarna. Mycket mer hände förstås;
”Spelet om färgerna” (Skapande Skola),”Art School Day”, 
”100 scener som bryter mot normen”,”Prideinvigning”,
”So This Is Christmas”,”Horisonter” och så alla gästspel...

2017 var också året då teaterns idoga arbete som 
kulturinstution lönades med pengar till upprustning av 
teaterhuset, en investering som tryggar för framtida 
verksamhet under vårt vackra teaterkyrkotak.
Det finns fler historier att berätta, de stenar vi lyft på 
i den gotländska själen vilar på underjordiska gångar 
långt ut i vår globala värld.

Resan har bara börjat.

THOMAS SUNDSTRÖM
Konstnärlig ledare och teaterchef
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Karolina Annas
Alexander Bennerstål
Conny Bloom
Lena Bogegård
Malena Brecevic
Linnea Elffors
Beatrice Jensunger

Filip Johansson
Susanne Johansson
Joel Kant
Magnus Lind
Alexander Moberg
Johanna Mårtensson
Andreas Nilsson

Marie NilssonLind
Josef Persson
Jan Pettersson
Sara Pucek
Per Sundberg
Erik Törner
Tove Vahlne

Elin Valentinsson
Ellinore Vinberg
Tommy Wahlgren
Mari Winarve 
Ki Wöllner
Ingrid Zerpe
Janne Åström

ANSTÄLLD PERSONAL  
PÅ TEATERN 2017
LENNART BÄCK skådespelare
ULF GRÖNHAGEN teknisk chef/ljussättare
KENT HOLM tekniker/vaktmästare
MARI LJUNGSTRÖM rekvisitör/kostymör
LISBETH PETTERSSON producent
THOMAS SUNDSTRÖM teaterchef/regissör
INGALENA SÖDERLUND administratör
THERESE WAHLGREN ekonom
ANNIKA WASSÉN scenkonstkonsulent (fr 21/8)
LINDA ÅSLUND scenkonstkonsulent  (tom 9/7)

Projekt- och föreställningsanställd personal

FOTO: ANNA SUNDSTRÖM
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Abonova 
Arbetsförmedlingen
Bohm Bohm Room AB
Cramo 
Dansnät Sverige 
Destination Gotland
Firma Håkan Stengård 
Folkteatern Gävleborg 
Fotograf Anna Sundström 
Fotograf Stig Hammarstedt 
Gotlands Besöksnäring AB 
Gotlands Bygdegårdsdistrikt 
Gotlands Ljud o Ljus
Gotlands Musikalkompani 
GotlandsMusiken 
Gotlandsresor Scandic 
ICA Atterdags 
Kallum Event 
King Kong Musikkollektiv 
Koneo AB 
Kusinerna Kommunikation AB 
Lars Daniel Björk/Stugfabriken 
Ljusidéer AB 
Länsteaterns Vänner 
Länsteatrana i Sverige 
Nordfisk AB 
PA Kompaniet 
Perssons buss 

PO Musik och teknik 
Pridesamordningen 
Riksteatern Gotland 
Roma MediaCenter AB 
Romateatern 
Segerbergs Media 
Skylt & Reklam AB 
Studiefrämjandet 
Svensk Scenkonst  
Ticketmaster 
Tillväxt Gotland 
Unga Roma 
Wahlgren PR & Event 
Wessman & Pettersson AB 
Visby Centrum 
Visby Ladies 
Västanå Teater 
Åkes Bilvård
MED FLERA

TACK TILL VÅRA  
SAMARBETSPARTNERS!

I samarbete med olika avdelningar inom och  
på uppdrag av: 

REGION GOTLAND samt  

KULTURRÅDET

genom samverkansmodellen.
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FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK 

Egna scenkonstproduktioner   
Mördar-Anders och hans vänner  
Bysens Hämnd     
Bättre Begagnat
Art School Day ”Face down injustice”
Skapande skola ”Spelet om färgerna”   
  
Övrig egen scenkonstproduktion   
Öppet Hus höstsamling 
Hyperfruit
KABOOM med Subjazz  
Invigning Pride  
100 scener som bryter normen  
Lucköppning adventskalender  
Otendag med rundvandring    
  
Samarbeten   
King Kong goes Cornelis  
King Kong goes Paul Simon  
Livs Levande  
Projekt Mamma  
Jorden Runt med Dan Bornemark  
Att bossa en Bitch  
So this is Christmas  
     
   
Tura ombord
Konstutställning Horisonter  
Kulturfrukost  
     
Övrigt   
Årsmöte Länsteaterns Vänner  
Årsmöte Länsteatern  
Almedalsveckan  
  

   
TOTALT  
   
Därutöver har vi starkt bidragit till den fria professionella scenkonsten tex Romateatern &  
Gotlands Musikalkompani med stora tekniklån och expertis.   

Föreställningar

38
53
28

8
29

156

2
1
1
1

49
1
1

56

2
2
1
3
5
2
5

20

1
7
1

9

1
1

13

15

256

Publik

4 026
1 887
1 655

691
699

8 958

204
68
97

107
1 279

95
38

1 888

164
157

60
178
427
178
679

1 843

300
257

75

632

65
10

1139

1 214

14 535
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BYSENS HÄMND
FOTO: STIG HAMMARSTEDT
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Länsteatern på Gotland 834001-7709 får härmed avlämna årsredovisning 
för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Länsteatem Gotland bedriver teaterverksamhet på Gotland 
Föreningens säte är Gotland

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster  
Soliditet (%) 
Balansomslutning 
Erhållna bidrag 

Definitioner av nyckeltal, se noter

2017

I 495 471
655 105

37,80
2 971 025
8 751 740

2016

I 545 853
77 917

21,70
2 212 810
9 236 961

2015

2 426 180
159 391

20,80
I 876 087

8 678 681

2014

I 635 768
-158 669

13,20
I 751 987

8 752 210

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 

Föreningens intäkter 
Nettoomsättning 
Erhållna anslag 
Övriga rörelseintäkter 

Summa föreningens intäkter 

Föreningens kostnader 
Produktionskostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  

Summa föreningens kostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Årets resultat 

Fördelning av årets resultat 
Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från  
tidigare år 
Ändamålsbestämda medel som inte  
nyttjats detta år 
Kvarstående belopp för  
året/förändring balanserat kapital 

2017-01-01–
2017-12-31

I 495 471
8 751 740

 217 976

10 465 187

-I 555 204
-2 715 998
-5 470 972

 -67 297

-9 809 471

655 716

222
-833

-611

655 105

655 105

655 105

655 105

5 000

0

660 105

2016-01-01– 
2016-12-31

I 545 854
9 236 961

  313 308

11 096 122

-2 087 512
-2 135 556
-6 725 318

 -68 486

-11 016 872

79 250

I 072
-2 405

-I 333

77 917

77 917

77 917

77 917

9 932

-I 000

86 849

Not

2, 3
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

2017-12-31

83 495

83 495

83 495 

117 538
337 859

88 241

543 638

2 343 892

2 343 892

2 887 530

2 971 025

Not

4

2016-12-31

119 260

119 260

119 260

44 591
374 243
145 527

564 361

1 529 189

1 529 189

2 093 550

2 212 810
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BALANSRÄKNING 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början  
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  
Reservering av ändamålsbestämda medel 
Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER 

2017-12-31

468 277
-5 000

0
660 105

1 123 382

226 257
245 091

1 376 295

1 847 643

2 971 025

2017-12-31

381 428
-9 932

1000
86 850

468 278

334 639
178 270

1 231 623

1 744 532

2 212 810

Not

5
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SKAPANDE SKOLA – SPELET OM FÄRGERNA
FOTO: MARI LJUNGSTRÖM
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag. 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016: I 0) om årsredovisning i mindre företag tilläm-
pas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och 
det närmast föregående räkenskapsåret. 

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade av skrivningstider:      

Inventarier, verktyg och installationer     

Noter till Resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

2017

7,00

2016

9,00

Antal år

5

Not 3 Personal 

Löner, ersättningar m. m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensions-
kostnader har utgått med följande belopp:

Lön ledande befattningshavare:
 Löner och ersättningar
 Pensionskostnader
 Soc. Avg inkl löneskatt
Övriga anställda:
 Löner och ersättningar
 Pensionskostnader
 Övriga personalkostnader

Sociala kostnader

Summa

2017

657 537
121 021
235 958

2 922 618
329 173

99 838

3 351 629

1 104 827

5 470 972

2016

614 369
110 285
219 790

4 032 176
368 261

68 649

4 469 086

1 311 788

6 725 318
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NOTER
Noter till Balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar

Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar 
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar 

Utgående avskrivningar 

Redovisat värde

2017-12-31

789 533
-199 991

589 622
-670 273

231 443
-67 297

-506 127

83 495

2016-12-31

754 602
34 931

789 533
-601 787

0
-68 486

-670 273

119 260

Not 5 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång
Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel
Årets Vinst

Ändamålsbest. 
Medel

38 136
-5 000

0

33 136

Fritt eget  
kapital

430 141
0

660 105

1 090 246

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter

Föreningen har inga ställda säkerheter.

Not 7 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning har föreningen inga eventualförpliktelser.
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NOTER
Not 8 Definition av nyckeltal 

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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HYPERFRUIT
FOTO: CHRISANDER BRUN
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Länsteatern 
på Gotland för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens  
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten ”Den auktoriserade revisorns ansvar” samt 
”Den förtroendevalda 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 årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, 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 förmågan 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 lnternational Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen 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 garanti för att en revision som utförs enligt lSA 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 professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-
liga 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 information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
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 redovisningsprinciper 
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 upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor 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 osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisning-
en om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet for 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, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan-
de 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 årsredovis-
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.

Till föreningsstämman i Länsteatern på Gotland Org.nr. 834001-7709
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Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Länsteatern på 
Gotland för år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Re-
visorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till förening-
en 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 vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

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 kun-
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen 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, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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MÖRDAR-ANDERS
FOTO: STIG HAMMARSTEDT
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HÖSTSAMLING 2017
FOTO: STIG HAMMARSTEDT

Teatern nära dig

Länsteatern Gotland,
 Bredgatan 10 , 621 57 VISBY

Tel vxl kontoret: 0498-291050
Biljetter: 0498-291055

Mejl: info@ltpg.se
www.ltpg.se

Följ oss på: 


