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Teater Play

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København 11. maj 2022

Direktionen:

________________________ ________________________

Mille Berg Christina Sørensen

Bestyrelsen:

________________________ ________________________ ________________________

Christina Sørensen Mille Berg Mikkel Baumann

________________________ ________________________

Frank Jørgensen Ane Høgsberg

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 ‐ 31. december 2021 for

Teater Play.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne

for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 ‐ 31. december 2021.
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Teater Play

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Teater Play

København 11. maj 2022

Lerfeldt Revision
registreret revisionsanpartsselskab

CVR‐nr. 20142146

Henrik Lerfeldt

registreret revisor

Vi har opstillet årsregnskabet for Teater Play for regnskabsåret 1. januar 2021 ‐ 31. december 2021 på grundlag af

foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter

resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere foreningens ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske

revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og

fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet,

er selskabets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at

verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, foreningens ledelse har givet os til brug for at opstille

årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions‐ eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Teater Play

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Begivenheder efter statusdagen 

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på vurderingen af foreningens

økonomiske forhold pr. 31. december 2021.

Foreningens formål er at drive teatervirksomhed, kurser og undervisning. Både større teateropsætninger,

caféarrangementer og undervisning af elever/kursister på teaterskolen FirstAct.  

Året 2021 startede i coronaens tegn. I slutningen af 2020 regnede alle med – baseret på regeringens udmeldinger – at alt

ville åbne igen 3. januar. Så alt var planlagt efter det. Det skete bare ikke. Der blev hele tiden udsat med en uge, to uger

osv, og til sidst endte vi med først at måtte åbne kulturlivet igen d. 5. maj! Så første halvår gik rigtigt meget med online‐

undervisning, onlineshows, og udskydelse på udskydelse. 

Ledelsen søgte og fik kompensation for noget af driften og for nogle lønninger. 

Fra d. 6. maj kom vi i gang med alle aktiviteter, dog med restriktioner mht afstand/kvadratmeterkrav osv. 

TeaterskoleFestivalen måtte droppes for 2. år i træk, pga corona. Vi måtte ikke samle så mange mennesker, og det giver

ikke mening at spille teater uden publikum. Så holdene spillede enkeltvis, og med begrænset publikum. Der blev lavet en

workshop i den oprindelige festivalweekend, hvor mange kursister deltog. 

Amager Revyen spillede i maj, juni, med fin succes. Den oprindelige premieredato var i marts, så revyen var udskudt to

måneder. Men de fleste publikummer hang på, også efter flytning af billetter, af flere omgange. 

Alle øvrige shows kørte også fint fra maj og fremad. 

I sommerperioden havde vi også god aktivitet, og i efteråret var der ekstrem aktivitet, både med kurser og undervisning, og 

shows og arrangementer. 

 

Årets regnskabsmæssige resultat viser at vi har haft et af de bedste år i lang tid, på trods af 4 måneders nedlukning. Det er

klart at kompensationen har hjulpet utroligt meget, men det er i den grad også den store opbakning både hos

optrædende, kursister/teaterskoleelever og publikummer der har sikret vores helskinnede overlevelse. 

Ledelsen glæder sig til et nyt og forhåbentlig coronafrit 2022, hvor der er planlagt alt muligt herligt. I 2022 har vi hele 2

revyer (Studenterrevyen og Amager Revyen), masser af shows, og masser af hold, OG vi afholder TeaterskoleFestivalen i

weekenden 18.‐19. juni, hvor alle hold spiller forestilling, og med alle de publikummer der trækkes. 

Ledelsen erklærer hermed også at tilskudsvilkårene er overholdt.
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Teater Play

Note Resultatopgørelse
2021 2020

kr.  kr. 

Omsætning 2.351.531 2.145.060

Direkte omkostninger ‐315.973 ‐301.272

Salgs‐ og rejseomkostninger ‐21.624 ‐51.693

Forestillingsomkostninger (daglig vedligehold) ‐35.467 ‐87.143

Lokaleomkostninger ‐720.810 ‐764.691

Administrationsomkostninger ‐81.721 ‐89.593

1 Personaleomkostninger ‐842.102 ‐455.225

Resultat før finansielle poster 333.834 395.443

Finansielle udgifter og lignende udgifter ‐3.498 ‐12.890

Finansielle poster i alt ‐3.498 ‐12.890

Årets resultat 330.336 382.553

Udlodninger 0 0

Overført resultat 330.336 382.553

Resultatdisponering i alt  330.336 382.553
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Teater Play

Note Balance
2021 2020

kr.  kr. 

Aktiver pr. 31. december

Indretning 78.665 78.665

Huslejedeposita 259.649 259.649

Anlægsaktiver i alt 338.314 338.314

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 78.278 30.623

Moms 5.049 35.483

Tilgodehavender m.v. i alt 83.327 66.106

Likvide beholdninger 531.268 218.153

Omsætningsaktiver i alt 614.595 284.259

Aktiver i alt 952.909 622.573

Passiver pr. 31. december

Overført resultat primo 622.573 240.020

Overført af årets resultat 330.336 382.553

3 Egenkapital i alt 952.909 622.573

Moms 0 0

Gæld i alt 0 0

Passiver i alt 952.909 622.573

4 Eventualforpligtelser

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Teater Play

2021 2020

Noter kr.  kr. 

1 Personaleomkostninger

Gager og løn mv. 829.999 450.893

Pensioner 12.103 4.332

Andre udgifter til social sikring 0 0

842.102 455.225

Drifts‐

2 Anlægsaktiver materiel

Anskaffelsessum primo 0

Årets tilgang 0

Årets afgang 0

Samlet anskaffelsessum ultimo 0

Afskrivninger primo 0

Årets afskrivninger 0

Årets afgang 0

Samlede afskrivninger ultimo 0

Bogført værdi ultimo 0
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Teater Play

2021 2020

Noter kr.  kr. 

3 Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo 622.573 240.020

Årets resultat 330.336 382.553

Udloddet 0 0

Egenkapital ultimo 952.909 622.573

4 Eventualforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Kautionsforpligtelser:

Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelser.

Leje‐ og leasingforpligtelser:

Foreningen har ikke indgået væsentlige uopsigelige leje‐ eller leasingaftaler.

Foreningen har ikke udstedt garantier.
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Teater Play

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Andre eksterne omkostninger

Personaleomkostninger

Finansielle poster

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets

værdi kan måles pålideligt.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er

afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler

som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og ‐omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og

urealiserede kursgevinster og ‐tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt amortisering af

lån.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden

regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på

debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.
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Teater Play

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Brugstid      /    restværdi

  3‐7 år        /            0

Tilgodehavender 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenue after fradrag af afholdte

transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til

den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle

værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:

Driftsmateriel

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfat‐ter

anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive

taget i brug.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien

aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes

virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med

nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger

baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
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Teater Play

Strandlodsvej 7

2300 København S

Cvr.nr. 27 19 40 87

Specifikationer

2021
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Teater Play

Indholdsfortegnelse

Regnskabsmæssige specifikationer:

Spec.     1 ‐ Omsætning og vareforbrug

Spec.     2 ‐ Administrationsomkostninger

Spec.     3 ‐ Finansielle poster

Spec.     4 ‐ Anden gæld
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Teater Play

2021 2020

Regnskabsmæssige specifikationer kr.  kr. 

1 Omsætning

Cafésalg, INDTÆGT 334.579 311.535

First Act Teaterskole Elevbetaling 284.191 541.907

Billetsalg, Enkelbillet 478.111 563.692

Gavekort 4.849 0

Tilskud fra kommunen 211.272 218.904

Andre driftstilskud 824.637 177.940

Legater og fonde 0 93.984

Sponsorater 25.340 113.864

Udlejning 188.552 123.234

Omsætning i alt 2.351.531 2.145.060

Direkte omkostninger

Indkøb til café m.moms 116.862 133.478

Kursusforplejning 5.316 0

Honorar til optrædende 193.795 167.794

Salgs‐ og rejseomkostninger

KODA og Gramex 1.553 1.865

Gaver og blomster 1.940 3.358

Repræsentation u moms 16.047 34.338

Personale PR‐repræsentation 0 0

Annoncer og reklame 2.084 12.132

Forestillingsomkostninger (daglig vedligehold)

Teknik, indkøb 17.022 33.691

Teknik, reparation og vedligehold 0 4.896

First Act forestillingsudgifter 12.732 16.104

First Act teknikudgifter 819 15.709

First Act inventarudgifter 0 11.756

Transport 1.800 5.458

Parkering 3.094 0

Egenproduktion, Scenografi 0 0

Egenproduktion, Rekvisitter 0 0

Egenproduktion, Kostumer 0 ‐471

Egenproduktion,  Rettigheder 0 0

Lokaleomkostninger

Husleje m/moms, Strandlodsvej 589.684 481.655

Husleje m/moms, Eliasgade 0 134.425

El, vand og gas 30.671 34.759

Ombygning og istandssættelse 10.638 11.006

Rengøringsmaterialer 1.280 2.787

Vedligeholdelse/reng. mm 42.825 24.278

Indretning og pynt 45.712 75.781

Direkte omkostninger i alt 1.093.874 1.204.799
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Teater Play

2021 2020

Regnskabsmæssige specifikationer kr.  kr. 

2 Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager 9.645 15.944

IT‐udgifter / software 32 0

Rep./vedligeholdelse af inventar 153 2.673

Mindre anskaffelser 45 1.045

Telefon  8.505 7.657

Internetdomæner 2.301 3.587

Porto og gebyrer 2.393 1.912

Revisor 11.850 0

Forsikringer 21.149 21.173

Abonementer (it + iTunes + Falck m.m.)  25.648 35.602

Andre eksterne udgifter i alt 81.721 89.593

Bruttofortjeneste 1.175.936 850.668

(Omsætning ‐ Direkte omkostninger ‐ Andre eksterne udgifter)

3 Finansielle poster

Låneomkostninger 0 3.750

Renteudgift, bank 4094829 0 0

Renteudgift, bank 4170231 0 7.990

Renteudgift, bank 4227700 3.498 1.150

Finansielle udgifter i alt 3.498 12.890
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Udarbejde 31-05-22 11:07 AM

ANLÆGSKARTOTEK | | | normal- restlevetid
levetid anskaf- købs salgs- salgssum forventet | | | ultimo afskriv. i måneder

i år felse måned måned scrapværdi | | afskr. | saldo- gevinst/ pr.  primo året
i året | primo tilgang afgang ultimo | primo mdr. tilgang FEJL afgang ultimo | værdi tab v salg måned 

-------------------------------------------- ------- --------------- ---------- -------- ------------ ----------- | ------------- ------------ ------------ ------------- | ------------- ------ ------------- ------ ------------ ------------- | ------------ ----------- -------------- ---------------

- | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 17 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0
- | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 14 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0
- | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 11 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0
- | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 11 0 0 0 | 0 | 0 | 0 0
-------------------------------------------- ------- --------------- ---------- -------- ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------ ------------- ------ ------------ ------------- ------------ ----------- -------------- ---------------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
-------------------------------------------- ------- --------------- ---------- -------- ------------ ----------- ------------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------ ------------- ------ ------------ ------------- ------------ -----------

Hvis der indsættes en måned i "salgsperiode", antages det at HELE aktivet er solgt.

0

SAMLET REGNSKABSMÆSSIG NOTE

Samlet anskaffelsessum primo 0
Anskaffelser i året 0
Afgang i året 0

---------------
Samlet anskaffelsessum ultimo 0

---------------

Samlede afskrivninger primo 0
Årets afskrivning 0
Afskrivning på udgåede aktiver 0

---------------
Samlede afskrivninger ultimo 0

---------------

Bogført værdi ultimo 0
---------------

Avance ved salg af anlægs-
aktiver udgør 0

---------------

ANSKAFFELSESSUMMER AFSKRIVNINGER



Dax Facility Services IVS

Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2021

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

København 11. maj 2022

Direktionen:

________________________

Mille Berg

årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v.

Fuldstændighed

Årsrapporten indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens resultat og den finansielle

stilling pr.31. december 2021,

samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsrapporten og er periodiseret korrekt,

der ikke, ud over det i årsrapporten og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil

dato, er indtrådt væsentlige forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af

foreningens indtjening eller finansielle stilling, og

foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af foreningens fortsatte drift i det kommende

regnskabsår,

ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs‐ og kontrolsystemer, der skal

forebygge og opdage besvigelser og fejl,

ingen medlemmer af foreningens ledelse har – eller har haft i årets løb – lån i foreningen, udover det i årsrapporten

anførte,

Ledelsens regnskabserklæring for 1. januar 2021 ‐ 31. december 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Lerfeldt Revisions assistance med opstilling af årsrapporten for

Teater Play for det regnskabsår som sluttede pr. 31. december 2021.

Det er vores ansvar som ledelse, at aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven. Herunder at fremskaffe og fremlægge alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for Lerfeldt

Revisions assistance med opstilling årsrapporten.

Erklæringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning, og efter at vi har foretaget de forespørgsler, internt som

eksternt, som vi anser for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

I tilknytning til ledelsespåtegningen i årsrapporten skal undertegnede hermed bekræfte, at:

Formalia:

Det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten således, at årsrapporten giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven,
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