


 ÅRET 2018 

 ...innehöll  drygt 180 tillfällen då Länsteatern mötte sin publik, över 18 000 personer.
 Under samma period var självförsörjningsgraden 20%.
 De anställda på teatern fördelade sig på tillsvidare personal (”fast”) samt 
 projektanställningar och vikariat. Spridningen gällande kön och ålder var mycket 
 god och i linje med uppsatta jämlikhetsmål.

 Det är med stor stolthet jag skriver ovanstående då länsteatrarnas verksamhet i 
 riket i övrigt på inga sätt varit skyddad för problem, nedskärningar och publikfall.
 Vi kan sålunda gå in i 2019 med erforderligt överskott, samt en taggad personal 
 som arbetar mot nya mål. 2018 har bl.a visat på vikten av regionalt producerade 
 föreställningar; ”Mina Drömmars Land”,  ”Hjärnpunka”, ”Ö-minnen”, ”Vi Är Här” 
 samt ”Finns Det Några Snälla Barn?”.

 Vi märker att behovet av den egna berättelsen, eller den egna tolkningen av en 
 annans berättelse är avgörande för vår publik, i alla åldrar.

 Projektet att arbeta med regionala -professionella- författare har varit den modell 
	 som	Länsteatern	på	Gotland	arbetat	med	under	flera	år,	men	som	varit	extra	tydligt	
	 under	2018	med		bl.a.	Marie	Nilsson-Lind	och	Staffan	Cedermark.

 

 Thomas Sundström
 Konstnärlig ledare och teaterchef
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HJÄRNPUNKA
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Anställd personal på teatern 2018
ANNIKA WASSÉN scenkonstkonsulent
INGA LENA SÖDERLUND administratör
KENT HOLM tekniker/vaktmästare
LENNART BÄCK skådespelare
LISBETH PETTERSSON producent (tjänstledig från 1/9)
LIV OLANDERS producent (vikariat från 20/8)
MAJA MALM skådespelare/kostymör (vikariat från 20/8)
MARI LJUNGSTRÖM rekvisitör/kostymör
THERESE WAHLGREN ekonom
THOMAS SUNDSTRÖM teaterchef
ULF GRÖNHAGEN teknisk chef/ljussättare/ställföreträdande teaterchef

Projekt- och föreställningsanställda
Alex	Bennerstål
Andreas Nilsson
Anna Jankert
Annica Grönhagen
Babben Larsson
Beatrice Jensunger
Bo Wannefors
Camilo	ge	Bresky
Daniela Garrido Morales
Daniela Noemi

David Muhr 
Elin Valentinsson
Emil Apell
Erik Törner
Filippa Maurin
Folke Sundström
Fredrik Asplund
Hanna Göland
Jan Åström
Jilda Hallin

Joel Kant
Josef Persson
Karin Belin
Karin Eklundh
Ki Wöllner
Kristoffer	Wannefors
Lee Gotvik
Linnéa	Elffors
Maja Grafe Larsson
Malena Brecevic

Marie Nilsson Lind 
Markus Andersson
Mathias Lundqvist
Olof Lindqvist
Per Hallgren
Susanne Johansson
Tomas Lindström
Towe Stoor
Örjan Herlitz
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Samarbetspartners

Almedalsbiblioteket
Ateljé Malena
Bohm Bohm Room
Clarion	Hotell
Destination Gotland
Fotograf Anna Ericsson
Fotograf Anna Sundström
Fotograf Stig Hammarstedt
Fryshuset
Gotland Ljus & Ljud AB
GotlandsMusiken
Hemse Tobak och spel
Hotel Wisby
ICA	Atterdags
Kallum event
Klintehamn kiosk och spel
Koneo AB
Kusinerna Kommunikation

Länsteaterns vänner
Länsteatrana i Sverige
PA Kompaniet
Perssons Buss
PO Musik och teknik
Pridesamordningen
Roma	MediaCenter	AB
Segebergs media 
Skylt och Reklam AB
Strand Hotell
Svensk Scenkonst
Ticketmaster
Turistbyrån Gotland
Wessman & Pettersson AB
Visby	Centrum
Visby Ladies
Växthuset	Linds
Med	flera

I samarbete med olika avdelningar inom och på uppdrag av:

REGION GOTLAND

samt

KULTURRÅDET

genom samverkansmodellen.
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VI ÄR HÄR
Foto: Anna Ericsson s 6



FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK
Egna scenkonstproduktioner     Föreställningar            Publik
Mina Drömmars Land           45    5353 
Hjärnpunka            26    1521
Musikalkonfetti             2      123 
Ö-minnen öppen repetition            1        72
Ö-minnen              7      290 
Vi är här skolföreställningar          11      643
Vi är här offentliga föreställningar           2        93
Ö-minnen + Vi är här dubbelföreställningar            2        93 
             96    8188
Övrig scenkonstproduktion
Art School Day             8    657
Öppet hus Höstsamling           2    128
Invigning Pride            1      95
Lucköppning adventskalender          1      89 
            12    969
Samarbeten
Presskonferensen            1        68
Underjorden tur & retur           2    1560 
Pang i bygdegården           18    1448 
The One Legged Man Show           2        86 
Jag behöver krypa ur mitt skinn ibland         2      106
Barbie-Nils             2      146
Själen va e de?            2      116 
Finns det några snälla barn?             20    2721
             49    6251
Övrigt
Årsmöte Länsteaterns vänner           1        65
Årsmöte Länsteatern                 1        30
Almedalsveckan           20    1436 
Dansresidens 7-20 juli            2        17
Matchvärd Visby Ladies            1      272
Fika med publik             1        55
Birkagalan              1      600 
Mina Drömmars Land på landshövdingens fest         1      450  
Dansworkshop             1          9
Köpmannagillet             2      440 
             31    3374

TOTALT                      188             18782

Dessutom medverkan på Julmarknad på Wisby Strand och Folk och Kultur Eskilstuna.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Länsteatern Gotland 834001-7709 får härmed avlämna årsredovisning för 

räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-21-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Länsteatern Gotland bedriver teaterverksamhet på Gotland.

Föreningens säte är Gotland. 

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

Definitioner	av	nyckeltal,	se	noter

2018
2 736 704

584 427
41,19

4 145 966
8 833 133

2017
1 495 471

655 105
37,81

2 971 025
8 751 740

2016
1 545 853

77 917
21,70

2 212 810
9 236 961

2015
2 426 180

159 391
20,80

1 876 087
8 678 681

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
Kvarstående belopp från året/förändring balanserat kapital

Not

2

2018-01-01
2018-12-31

2 736 704
8 833 133

301 977
11 871 814

-2 262 042
-2 236 161
-6 758 681

-30 267
-11 287 151

584 663

0
-236
-236

584 427

584 427

584 427

584 427
5 000 

589 427

2017-01-01
2017-12-31

1 495 417
8 751 740

217 976
10 465 187

- 1 555 204
-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

660 105
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR     
       Not   2018-12-31  2017-12-31  

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer     3      118 228      83 495
Summa materiella anläggningstillgångar       118 228      83 495

Summa anläggningstillgångar         118 228      83 495

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar        
Kundfodringar            140 956     117 538
Övriga fodringar            109 171     337 859  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        101 185       88 241
Summa kortfristiga fodringar          351 312     543 638

Kassa och bank        
Kassa och bank         3 676 426   2 338 892
Summa kassa och bank        3 676 426   2 338 892  
  

Summa omsättningstillgångar      4 027 738   2 882 530

SUMMA TILLGÅNGAR       4 145 966   2 966 025
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BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder   
       Not  2018-12-31  2017-12-31

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början     1 123 383     468 277
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel          -5 000            -5 000
Årets resultat            589 427     660 105

Eget kapital vid räkenskapsårets slut    1 707 810  1 118 382

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder          221 884     226 257
Skatteskulder              5 889      0
Övriga skulder          206 735     245 091
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 003 648  1 376 295 
Summa kortfristiga skulder     2 438 156  1 847 643

Summa eget kapital och skulder    4 145 966  2 966 025
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MINA DRÖMMARS LAND
Foto: Stig Hammarstedt 





NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:                  Antal år

Inventarier, verktyg och installationer                       5 

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda                 2018             2017

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

Medelantal anställda har varit                  8,00                  7,00

Noter till balansräkningen

Not 3  Inventarier, verkyg och installationer     2018-12-31   2017-21-31

Ingående	avskaffningsvärden	 	 	 	 	 	 	 						589	622	 								789	533		
Inköp                 847 739                    0  
Försäljningar/utrangeringar               -68 000        -199 911 
Utnyttjade bidrag              -782 739                    0
Utgående	avskaffningsvärden	 	 	 	 	 	 	 						586	622	 								589	622		
Ingående avskrivningar             -506 127        -670 273  
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar            68 000         231 443  
Årets avskrivningar                -30 267          -67 297 
Utgående avskrivningar             -468 394        -506 127 
Redovisat värde                118 228           83 495

Utöver	de	bidrag	som	finns	i	resultaträkningen	har	Länsteatern	erhållit	ytterligare	1	miljon	kronor	som	har	
reducerat kostnaderna för inköp av inventarier. Den del som ej har utnyttjats under 2018 har bokförts som 
förutbetalt bidrag och ligger på raden ”upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” i balansräkningen. 
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NOTER
Övriga noter

Not 4 Ställda säkerheter        2018-12-31 2017-12-31

Föreningen har inga ställda säkerheter.

Not 5 Eventualförpliktelser       2018-12-31 2017-12-31
 
Enligt styrelsens bedömning har föreningen inga eventualförpliktelser.

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
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REVISIONSBERÄTTELSE
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Länsteatern på 
Gotland för år 2018.

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	2018	och	av	dess	finansiella	resultat	för	
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen 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 
förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorsed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisorbevis 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 
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 
misstag. 

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 International Standards on 
Audition (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
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
redovisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig	felaktighet	om	en	sådan	finns.	Felaktigheter	kan	
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som en del av en revision enligt ISA använder jag 
professionella omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen.  

Dessutom:
•	 Identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga		 	
 felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
 på oegentligheter eller misstag, 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 misstag, eftersom 
 oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
 förfalskning, avsiktliga utlämnande, 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 årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
 grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
	 det	finns	någon	väsentlig	osäkerhetsfaktor	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 revisions-
 berättelsen fästa uppmärksamheten 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 inhämtats fram till datumet för 
 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 plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som	jag	identifierat.	

Den förtroendevalda 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 årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
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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 2018. 

Vi tillstryker 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 
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorsed 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 
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. 

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

Som en del av revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande 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 
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. 
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PANG I BYGDEGÅRDEN
Foto: Maja Malm

INVIGNING PRIDE 2018
Foto: Liv Olanders



FINNS DET NÅGRA SNÄLLA BARN?
Foto: Malin Stenström



Ö-MINNEN
Foto: Stig Hammarstedt


