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Ledelsespåtegning
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019 / 2020
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Aktiver 30. juni
Passiver 30. juni
Noter

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 for Bellevue Teater Produktion
S/I.
Årsrapporten for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020 aflægges efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

København den 5. november 2020
Direktion

Pia Jette Hansen

Bestyrelsen

Niels Kornerup
(formand)

Camilla Kølpin

Jacob Holm

Jan Skovbo Nielsen

Ellen Hillingsø

Martin Vive Rasmussen
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle
stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Bellevue Teater Produktion S/I
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Bellevue Teater Produktion S/I’s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af Bellevue Teater Produktion S/I’s
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af Bellevue Teater Produktion S/I i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revision
Bellevue Teater Produktion S/I har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt retningslinjer fra Det Københavnske Teatersamarbejde, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019/20 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019/20 samt de opgjorte afvigelser
mellem budget og regnskabet. Resultatbudgettet samt afvigelserne har, som det fremgår af årsregnskabet,
ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet. 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 eller fejl.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bellevue Teater Produktion S/I for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets 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 eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Bellevue Teater
Produktion S/I’s 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 eller forhold kan dog medføre, at teatret ikke længere kan fortsætte driften.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Bellevue Teater Produktion S/I’s
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere teateret, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 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 revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriets regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de teatre, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere
systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de teatre, der er omfattet af årsregnskabet.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 5. november 2020

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor
mne9459
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019/20

Samarbejdet på tværs af Gentofte Kommune
Bellevue Teatret er blevet endnu t
Det
Bellevue Teatret er blevet en del af
lokalsamfundet, hvor samarbejder med både
børn,
voksne
ældre er en naturlig del
af sæsonen og
gen. Musikken har
og
fået en endnu større plads
Bellevue Teatrets brand som teater
kon
certhus er stille og roligt ved at finde sine ben.
Sæsonen har været præget af begrænsninger og
ændringer på grund af Covid 19. Det er alligevel
lykkedes teatret at gennemføre en sæson med
kun visse tilpasninger og alligevel kunne genere
re et overskud. Teatret har modtaget hjælpe
pakker. Teatret har en egenindtægt på 64 %
hvilket udmærker sig ved at være højt sammen
lignet med andre teatre i Danmark.
Sæsonens primære aktiviteter ar
DESIGN
Egenproduktionen Danish Design var en
t danseforestilling, en sommerballet om den
proces fra idé til værk. Danske
naturligvis Arne
var det
store afsæt
omdrejningspunkt. Forestillingen
på scenen var om kranset af et før og et
hvor møbeludstilling
filmisk optakt rettet
også mod et internationalt publikum foldede
ent
hele Bellevue Teatret ud som et
Dansk design blev endevendt og
t ved
aftertalks. Forestillingen markerede 100året
Bauhausstilen. I alle spilledagene stod huset
åbent, så folk fra gaden frit kunne opleve både
ling og filmene i salen. Rammerne for
indgik i Bo Bedres Design Awards
hvor
designere fra hele landet

6

Penneo dokumentnøgle: 2E1A5-05BGB-HEQKP-66OZJ-M0ICD-DNBOE

Sæson
er Pia tt Hansens tredje sæ
son
Bellevue Teatret. Flere af de strategiske
t tættere på: Øget
kunst
mål
neriske
ceser samt et bredt og alsidigt
oir

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019/20
mødtes til prisuddeling
Bellevue Teatret med
Ellen Hillingsø som vært.
Danish Design blev modtaget med flotte
Politiken kaldte forestil
lingen ”Et
ægte dansk
mens
Ungt Teaterblod
”fascinerende ud over
det
Teatrets strategi og kunstneriske profil har været:
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BLAM!
Powerforestillingen BLAM! (gæstespil) med
Ingimarsson
var målrettet de
et aktionbaseret fysisk udtryk blev
skoler og institutioner budt indenfor til en høj
profileret
af internationalt format.
Forestillingen har turneret i hele verden og har
internationale
fået de ypperste anmeldelser
aviser verden
JOB – ET ENKELT MENNESKE
et enkelt menneske (gæstespil) efter
Roths roman om en jødisk emigrant i New
York ar
Rosenbaums reumertvin
ling med klezmermusik af Henrik
dende
Goldschmidt (fra The Middle East Peace Orche
stra) og Anders
t dahl Forestillingen
var målrettet ældre t
OG ULVEN
Peter og Ulven var den ene del af et samarbej
de med
Carl QuistMøller
og fortalte historien Peter og
t
som blev
saget af Sergej Prokofjevs musik
spillet af
t en pædagogisk introdukti
on til klassisk
t samarbejde med Gen
tofte Kommune banede ejen for fire skole og
hvor i alt 2.582 børn og voks
ne
NYTÅRSKUR
Bellevue Teatret bød på Nytårskur med
brødrene Price og
Phil med
besætning til en veloplagt musikalsk menu, som
stor

7

r har ikke Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019/20

Safri Duo, Shubidua, Benjamin Koppel og Sanne
Salomonsen stod for fire af sæsonens vigtigste og
mest succesfulde koncertsamarbejder, hvor teatret
foldede sig ud som koncerthus for rytmisk musik.
Koncerterne var store publikumsmagneter, og
musikken blev igen en vigtig og afgørende faktor
for Bellevue Teatrets samlede brand som teater og
koncerthus.
OG
BY
Det blev et flot år i Kardemomme By med
31.762 publikummer i salen. Spilleperioden
udvidet til også at gælde mellem jul og
år
BAND
I lokalt samarbejde spillede
Band to koncerter på teatret. Med journa
listen ohannes Langkilde som konferencier
blev musik
underholdning flot bundet
Nabokommunen
borg
mester Sofia Osmani
velkommen fra
scenen og åbnede for et muligt teatersamar
t var
bejde på tværs af
en flot håndsrækning. Vi vil i kommende
arbejde videre på at knytte et eventuelt t
bånd til
une
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Med Nytårskur og Peter og Ulven blev målsætningen
om at åbne Bellevue Teatret for et klassisk program
for alvor sat i søen. Publikum bakkede op

ILD
Musicalopsætningen af bestsellerforfatteren
en Folletts roman, Den Evige
havde året
modtaget forrygende anmeldelser
og en flot aner
Egenproduktionen
var i sin første
en meget stor satsning,
og vi skulle i marts
høste en del af den
kunstneriske
vi
sået året forin
den. Premieren marts blev afholdt
op til en lovende spilleperiode med 30
kalenderen, men efter blot seks aftener
blev teatret den marts som resten af landet
lukket ned af coronavirus. Forestillingen blev
pakket væk og sat hylde til årene
KAFFESALON
Kaffesaloner i øvre bar er blevet et tilløbsstykke
Bellevue Teatret. Konceptet er altid det samme:
Der er altid nye gæster om et aktuelt
som
ukendt for publikum. Kaffesalon er som regel
på forhånd og udmærker sig blandt publikum som t
lokalt arrangement, hvor både lokale dilemmaer
optrædende er i
AKTIVITETER Fortæl
leforestillingen Ode til de glemte med
Bro var planlagt til april 2020, men måtte på
grund af coronavirus flytte til sæson 202021.
Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond
og tæller som egen produktion.
Produktion af den planlagte Bellevue Badehotel
med manuskriptplot af Jussi AdlerOlsen blev
ligeledes stoppet af coronavirus og henlagt til de
kommende års sommerperioder som sommerte
ater.
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Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019/20

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019/20

Forårets nedlukning har trods store
givet anledning til at tænke i nye
ter med nye koncepter og stærke
samarbejder i
absolut nødvendige
som
nasituationen kræver og
fremad med både
har kastet os alle ud i. Vi
alvor og håb Vi er taknemmelige
at vi trods
alt klarede os igennem sæsonen.
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OG
CORONAVIRUS
Mens den første coronabølge ramte landet, og tea
trets ansatte var hjemsendt, åbnede Bellevue atr t
dørene og den tomme scene for et con amorepro
som workshop med et
de
jekt med
team af lutter topt erna
Projektet
i det små fondsstøttet og lagde kimen til den
duktion, som netop i disse dage dette efterår har
kunnet få besøg af et begrænset publikum.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2019/20

Scenekunstneriske forestillinger, opførelser og publikum
Antal opførelser

(titel)
Egenproduktion:

Lokale

Da ni sh Design
Ode ti l de Gl emte
(Uds at grundet
Corona)

Antal publikum
Turné

Lokale

10

4.528

x

0

Samproduktion

Peter & Ulven

Genopsætning:

Ka rdemomme By
Den Evige Il d

7

4.016

Gæstespil (indkøbt af teatret)

Bl a m

6

1.774

Job

5

2.548

57

32.597

1

Total

200

86

Forestillinger

Turné

0

45.663

0

Antal

Inviterede

Betalende

Antal pladser

opførelser

publikum

publikum

i alt

Danis h Des ign

10

1.185

3.343

7.420

61%

Pe ter & Ulve n

5

41

2.507

3.710

69%

68%

Ka rdemomme By

57

835

31.762

42.294

77%

75%

Den Evige Il d

7

1.278

2.738

5.194

77%

53%

Bl am

6

334

1.440

4.452

40%

32%

Job

1

37

163

350

57%

47%

Sædebelægning

Omsætningsfordeling i kr. og procent af samlet beløb
Egenomsætning i alt
Salg af forestillinger
Entreindtægter
Indtægt på øvrige aktiviteter
Statslige tilskud (excl. driftstilskud)

Kr.
17.810.373
0
9.560.223
1.828.191
6.021.959

%
74%
0%
54%
10%
34%

Kommunale tilskud (excl. driftstilskud)
Private sponsorer, fonde o. lign.

Offentlige driftstilskud i alt

15.000
385.000
6.200.000

0%
2%
26%

6.200.000

100%

0
24.010.373

0%

Kommunalt driftstilskud (jf. egnsteateraftale)
Særligt statsligt tilskud (det tidl. amtstilskud)

Omsætning i alt

11
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Produktion/forestilling

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder nedskrivninger.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og
nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Billetindtægter
Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året.
Øvrige indtægter
Øvrige indtægter omfatter årets bardrift og årets salg af merchandise mv., udlejning af teater, gebyrindtægter
og fondstilskud som indtægtsføres i den sæson, som salget vedrører
Tilskud
Driftstilskud og særtilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet er ydet for.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til afholdte forestillinger i sæson, herunder til kostumer,
scenografi, royalties, honorar, gæstespil, koncerter, turné mv.
Lokaleomkostninger
Lokaleomkostninger omfatter omkostninger til husleje, vedligeholdelse, vand, varme, renholdelse, småanskaffelser mv.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Anvendt regnskabspraksis
Administrationsomkostninger
Administration omfatter omkostninger til telefon, porto, gebyrer, faglitteratur, revisor, advokat, rejser, møder, vedligeholdelse m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellig.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Brugstid
3-5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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Gager
Gager omfatter omkostninger til lønninger, sociale omkostninger, pensioner og refusioner mv. til teatrets
personale.

Anvendt regnskabspraksis
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende produktioner
I balancen måles igangværende produktion / forudbetalinger til kommende sæson til kostpris. Kostprisen
omfatter direkte omkostninger.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende år.
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Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Resultatopgørelse
(ikke revideret)

Note Indtægter
1
2
3

4

5
6
7

Budget
2019/20

Regnskab
2018/2019
18. mdr.

Billetindtægter mv.
Tilskud, Gentofte Komunne
Andre indtægter
Tilskud

11.537.340
6.215.000
2.213.191
4.044.842

17.146.804
6.200.000
3.107.224
616.403

18.434.171
9.399.200
3.139.647
840.386

Bruttoresultat

24.010.373

27.070.431

31.813.404

Produktionsomkostninger

15.259.837

16.267.096

24.566.211

Bruttoresultat II

8.750.536

10.803.335

7.247.193

Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Gager
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

2.263.192
1.184.532
4.834.304
0
74.911

2.541.820
671.290
5.635.430
0
40.000

3.655.494
2.172.175
5.572.241
441
60.192

393.597

1.914.795

-4.212.468

Årets resultat
Til disposition
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

393.597
0
393.597
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Regnskab
2019/2020

Aktiver pr. 30. juni

Note

8

9

2019/2020
Anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

2018/19

276.016
276.016

362.850
362.850

Deposita
Finansielle anlægsaktiver i alt:

1.062.416
1.062.416

1.523.084
1.523.084

Anlægsaktiver i alt:

1.338.432

1.885.934

188.870
188.870

169.810
169.810

194.790
2.415.292
3.022.904
224.786
5.857.772

507.315
5.093.440
102.943
48.852
5.752.550

96.530

15.447

7.481.604

7.823.741

Fremstillede varer og handelsvarer
Varebeholdninger i alt

10
11
12

13

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Igangværende produktioner
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
Likvide beholdninger
Ativer i alt
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Omsætningsaktiver

Passiver pr. 30. juni

14

Egenkapital
Overført overskud
Egenkapital i alt

-659.549
-659.549

-1.053.146
-1.053.146

384.194
384.194

0
0

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter
Leverandør af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

0
599.326
2.929.503
4.228.130
7.756.959

804.397
1.173.140
829.897
6.069.453
8.876.887

Gældsforpligtelser i alt

8.141.153

8.876.887

Passiver i alt

7.481.604

7.823.741

Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

15
16

17
18
19
20

2018/19

Eventualforpligtelser
Designfestival
Danish Design
Internationalt publikum på Bellevue Teatret
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2019/2020

Note

Noter

1.

2.

3.

Billetindtægter mv.
Billetsalg mv.
Formidlingstilskud

Andre indtægter
Royalty og udlejning
Bar, omsætning
Bar, vareforbrug
Bar, lønninger
Merchandise
Gebyrindtægter mv.
Salg, merchandise.
Tilskud, fonde
Øvrig tilskud

Tilskud
Driftstilskud
Lønkompensation
Kompentation produktionsomkostninger
Kompentation arrangementspuljen
Statens Kunstfond
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2019/20

Budget

2018/19
18. mdr.

9.560.223
1.977.117
11.537.340

15.459.717
1.687.087
17.146.804

16.208.682
2.225.489
18.434.171

640.305
1.400.292
-436.384
-289.808
-167.530
242.176
389.792
385.000
49.348
2.213.191

863.440
2.516.000
-1.447.700
0
0
449.484
426.000
300.000
0
3.107.224

1.076.721
2.327.746
-1.047.743
-434.252
-361.883
448.366
540.692
590.000
0
3.139.647

620.737
1.049.507
2.169.117
5.481
200.000
4.044.842

616.403
0
0
0
0
616.403

840.386
0
0
0
0
840.386
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(ikke revideret)

Noter

Budget

2018/19
18. mdr.

3.968.229
3.218.103
8.073.505
0
15.259.837

3.892.500
3.757.899
8.616.697
0
16.267.096

7.888.467
3.966.509
16.379.176
-3.667.941
24.566.211

1.405.410
136.068
81.113
140.725
0
202.739
20.726
24.700
216.000
35.711
2.263.192

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.541.820

2.132.703
276.895
175.641
328.084
48.167
180.874
125.423
32.277
324.000
31.430
3.655.494

8.806
147.208
0
0
0
51.593
37.224
100.235
0
0
52.300
57.750
194.444
216.263
86.834
173.301
57.674
0
900
1.184.532

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671.290

27.696
296.982
2.124
15.868
180.026
69.818
28.046
68.690
105.550
188.325
60.300
82.722
190.131
498.809
71.325
294.993
15.840
-18.714
-6.356
2.172.175

2019/2020
4.

5.

6.

Produktionsomkostninger
Salgsomkostninger
Sceneomkostninger
Løn, honorar og vederlag
Omkostninger overført til næste sæson

Lokaleomkostninger
Husleje
Varme
El, vand og gas
Vedligeholdelse
Vagtværn
Garage leje
Småanskaffelser
Tyverialarm
Fællesudgifter til ejerforening
Renovation og container

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Hjemmeside og markedsføring
Repræsentation
Småanskaffelser
Økonomichefskonsulent
Telefon og telefax
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Regnskabsmæssig assistance
Regnskabskonsulent
Advokat
Forsikringer
Serviceaftaler og abonnementer
Rengøring
Af- og nedskrivninger
Personaleudgifter og reserach
Transport
Administrationsomkostninger overført til næste år
Øvrige omkostninger
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(ikke revideret)

Noter
(ikke revideret)

2019/2020
Gager
Gager, andre
Lønomkostninger overført til produktionsomkostninger
Lønomkostninger overført til baromkostninger
Gage, direktion
Andre omkostninger til social sikring

9.256.551
-5.164.166
-289.808
838.864
192.863
4.834.304

2018/19
18. mdr.

4.576.788
0
0
841.050
217.592
5.635.430

15.245.551
-10.738.490
-434.252
1.258.391
241.041
5.572.241
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7.

Budget

20

Noter

8.

9.

30/6 2019

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2019
Tilgang i årets løb
Kostpris 30. juni 2020

434.175
0
434.175

0
434.175
434.175

Af- og nedskrivninger, 1. juli 2019
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger, 1. juli 2020

71.325
86.834
158.159

0
71.325
71.325

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020

276.016

362.850

Deposita
Kostpris 1. juli 2019
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 30. juni 2020

1.523.084
0
460.668
1.062.416

1.523.084
0
0
1.523.084

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020

1.062.416

1.523.084

2.415.292
2.415.292

5.093.440
5.093.440

368.151
196.018
2.282.495
5.481
170.759
3.022.904

0
0
0
0
102.943
102.943

224.786
224.786

48.852
48.852

4.261
990
10.318
8.519
72.442
96.530

3.947
1.000
10.500
0
0
15.447

10. Igangværende produktioner
Igangværende produktioner

11. Andre tilgodehavender
Moms
Tilgodehavende lønkompensation
Tilgodehavende kompensation produktionomkostninger
Tilgodehavende arrangementspuljen
Øvrige tilgodehavender

12. Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalt omkostninger

13. Likvide beholdninger
Kasse, administration
Kasse, billetkontor
Kasse, bar
Danske Bank, MasterCard
Danske Bank
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30/6 2020

Noter

14. Overført resultat
Overført resultat 1. juli 2019
Årets overførte overskud eller underskud

15. Anden gæld
Skyldig moms
ATP og andre sociale ydelser
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig løn og bonus
Feriepenge
Skattekonto
Gæld til teaterdirektør
Mellemregning, ansatte
Momslån
Skyldige billetter, ej opførte forestillinger
Gavekort
Skyldige omkostninger
Depositum
Afsat revision

16. Periodeafgrænsningsposter
Driftstilskud, Gentofte Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen
Fondstilskud mv.
Periodiseret kompensation løn
Periodiseret kompensation produktionsomkostninger
Billetsalg

30/6 2019

-1.053.146
393.597
-659.549

3.159.322
-4.212.468
-1.053.146

0
19.485
977.670
30.606
64.076
544
0
0
709.103
880.030
160.064
32.925
0
55.000
2.929.503

76.843
15.349
0
0
443.394
0
146.725
5.132
0
0
62.454
0
25.000
55.000
829.897

3.359.304
0
36.992
113.378
718.456
4.228.130

3.100.000
582.486
0
0
2.386.967
6.069.453

17. Eventualforpligtelser
Bellevue Teater Produktion S/I har indgået huslejekontrakt vedrørende teatrets bygning og tekniske
installationer. Lejemålet er uopsigeligt i perioden frem til 31. december 2024 og den samlede
lejeforpligtigelse pr. 30. juni 2020 udgør 4,2 mio. kr.
Bellevue Teater Produktion S/I har indgået lejeaftale vedrørende hjertestarter. Lejeaftalen er uopsigelige i
perioden frem til 30. august 2026 og den samlede lejeforpligtelse udgør pr. 30. juni 2020 t.kr. 65.
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30/6 2020

Noter
Kr.
50.000
50.000

50.000
50.000

Projektomkostninger
Salgs- og markedsføringsomkostninger
Administration
Produktionsomkostninger i alt

21.027
17.000
0
38.027

20.000
20.000
10.000
50.000

Resultat før interne omkostninger

11.973

0

19. Danish Design
Indtægter:
Billetindtægter
Øvrige indtægter
Knud Højgaard
Toyota fonden
Sydbank fonden
Oticon fonden
Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorck´s fond
Lemvigh Muller
Budgetteret fondstilskud
Indtægter i alt:

Rettigheder
Løn, kunstnerisk personale
Løn TK personale
Scene og udvikling
Rejser og ophold
Salgs- og markedsføringsomkostninger
Løn forhuspersonale
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger
Omkostninger i alt
Resultat
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Kr.

Budget
kr.

1.045.983
38.325
125.000
20.000
25.000
75.000
40.000
50.000
0
1.419.308

1.544.208
35.616

200.000
850.167
749.335
893.400
23.768
404.575
46.630
18.735
24.032
3.210.642

200.000
817.200
813.564
990.000
25.000
300.000
35.000
31.164
45.000
3.256.928

-1.791.334

-1.377.104

300.000
1.879.824
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18. Designfestival
Indtægter:
Knud Højgaard Fond
Indtægter i alt:

Budget
kr.

Noter
20. Internationalt publikum på Bellevue Teatret
Indtægter:
Statens Kunstfond
Indtægter i alt:
Projektomkostninger
Salgs- og markedsføringsomkostninger
Produktionsomkostninger i alt

200.000
200.000

200.000
200.000

120.292
71.605
191.897

150.070
50.000
200.070

8.103

-70
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Resultat før interne omkostninger

Kr.

Budget
kr.
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