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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018 for Sønderborghus. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kunststyrelsens krav til 
regnskab og revision, som er anført i bek. nr. 1701 af 21. december 2010. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Sønderborg, den 25. marts 2019 

Leder af Sønderborghus 

J~ -~~~"'-=---~~~~~ 
Lisbeth Bjerrum Ji 

Næsteformand 

Theodor Munch Knudsen 

Formand 

d 
Bjørn Al erelli Andersen 

JJJJ>V. ~( 
Flemming Grøn 

Niklas Damsgaard Rahr 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen for Sønderborghus 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborghus for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udar 
bejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sønderborghus aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Sønderborghus aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de 
cember 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini 
steriet. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 201 O. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi 
sionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Søn 
derborghus 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 tilstrække 
ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Sønderborghus har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O om økono 
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet bud 
gettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O. 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. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Sønderborghus evne til at fort 
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar 
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere Sønderborghus, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin 
formation, 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 revi 
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, 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 regnskabs 
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Side 4 



Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol 
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sæd 
vanlig praksis. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgø 
relse nr. 1701 af 21. december 2010, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep 
sis 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 besvigel 
ser 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 Sønderborghus 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 ri 
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip 
pet 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 Sønderborghus 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 årsregn 
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo 
res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores reví 
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Sønderborghus ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen 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. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

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 hen 
hold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
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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 201 O om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini 
steriet. 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 overens 
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan 
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin 
gen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den for 
bindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivi 
tet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi 
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi 
sion. 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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be 
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Kolding den 25. marts 2019 

BDO Statsautoriseret revu i.LC. ;>J:¼SaK"t 
CVR-nr. 20 22 2 

nd 
Statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 2018 

Med udgangen af 2018 er vi halvvejs i 4 års aftalen som regionalt spillested, og vi synes, vi er godt i 
gang. Sønderborghus har fortsat formidlet, præsenteret, profileret og udviklet den rytmiske musik 
med et særdeles bredt program, der giver plads til såvel den glade lokale amatør og de professionelle 
med mange år på scenerne. Med 169 koncerter - heraf 149 direkte omfattet af den regionale aftale - 
samt yderligere 21 koncertaftener med et hav af lokale amatørbands - børn og unge fra musikskolen, 
uddannelsesinstitutionerne, øvelokaleforeninger mm - er der ikke mange ledige dage i kalenderen. Ty 
pisk afvikler vi 3 - 4 koncertdage pr. uge i sæsonen fra september til maj. 

Sønderborghuser et genrebredt spillested, men det betyder ikke en ligevægtig fordeling mellem alle 
genrer. 

Vi oplever en støt stigende interesse for metalgenren med et trofast publikum, der gerne sætter en 
hel aften af. Vi tilstræber 3 - 4 metalaftener pr. halvår, men præsenterer typisk 8 - 10 bands pr. sæ 
son. Med metal-café inden koncerterne på Sønderborghus har vi også en fin kontakt med de mest entu 
siastiske, der er meget hjælpsomme med at dele viden, oplevelser og nye trends indenfor denne sub 
kultur. 

Sønderborg Jazzclubs 12 matiné koncerter med vægt på den nationale scene suppleres af en række 
cross-over koncerter samt lokale og internationale navne, der tilsammen udgør et solidt og bredt jazz 
program. 

Også folk/roots/americana publikummet er både trofaste og nysgerrige; det giver os fortsat mulighe 
der for at præsentere såvel nye som kendte navne. 

For begge genrer gælder det, at publikum er villige til at køre lidt længere efter en god koncertople 
velse. 

Sønderborghus har over de sidste par år været særdeles aktive i hele vores region. Med koncerttilbud 
og samarbejdsprojekter i Tønder og Aabenraa og med et spirende samarbejde syd for grænsen. Der er 
etableret et netværk af koncertarrangører på begge sider af grænsen, og her er specielt de rytmiske 
arrangører særdeles aktive. Men vilkårene nord og syd for grænsen er svært sammenlignelige, så vi er 
specielt på koncertfronten stødt på udfordringer for danske koncerter i det tyske område. Først og 
fremmest er honorarniveauet langt lavere i Tyskland, og de danske artister har kun interesse i jobs syd 
for grænsen, hvis det er på danske vilkår; De tyske venues er afhængige af billetsalgs overskud på 
mindst 4- 5.000,- for overhovedet at åbne stedet. 

Så samarbejdsmodellen med Tønder og Aabenraa kan ikke bare kopieres til venues syd for grænsen. 
Trods god vilje hos såvel Syd Slesvigsk Forening SSF og ungdomsorganisationen SDU vil fremtidige kon 
certer være afhængige af, at vi både betaler honoraret OG yderligere lægger omkring 5.000,- til ve 
nue-leje (eller tilsvarende til lyd/lys, hvis koncerten kan lægges på Flensborghus, mindretallets eget 
venue). BDN (det tyske mindretals organisation i DK) har været særdeles imødekommende med tilskud 
til tyske bands, så vi har formået at afprøve dansk/tyske samarbejdskoncerter afviklet nord og syd for 
grænsen. 

Trods den principielle diskussion "skal vi for midler i den regionale aftale understøtte tyske spilleste 
der" har vi valgt at gøre det, men ikke i det omfang, der oprindeligt lå i den regionale aftale. Det er 
en af udfordringerne i 2019. 

Samarbejdet med Tønder Kulturhus og Hagge' s Musikpub samt Nygadehuset i Aabenraa fungerer i øv 
rigt fremragende, og målsætningerne for samarbejdet mht antal og genrer er mere end opfyldt. Søn 
derborghus samarbejde med Sønderborg Jazzclub har også givet os nødvendig viden for lejlighedsvis at 
lægge jazzkoncerter i Tønder og Aabenraa med god feedback fra koncertgæsterne. 

Efter flere års tilløb er det nye ungdomskulturhus Mejeriet i byggefasen og indvies i sommeren 2019. 
Med Mejeriet, der ligger som nabo til Sønderborghus, får vi således vores tredje venue - ikke for 
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væsentligt at øge vores koncertantal, men for at kunne iklæde hver koncert de rigtige rammer. Meje 
riet bliver fra efteråret 2019 den helt naturlige ramme for koncerter med hele paletten af upcoming 
artister, ligesom det lokale unge musikliv får deres egen trygge ramme til de tidlige scene-erfaringer. 

Samtidig betyder det nye muligheder i vores strategi i forhold til græsrødderne i området. Med 40 år 
på bagen er Sønderborghus ved at være en velvoksen dame med professionalitet. Men også med en 
aura af institutionalisering. Med Mejeriet arbejder vi aktivt med unge målgrupper, der får mulighed for 
i større grad at tage magt og indflydelse tilbage, samtidig med at vi kan øge vores fokus på talent- og 
kompetenceudvikling blandt vores unge frivillige. Med projekter internt i Mejeriet og udadtil som Spot 
Crew (se senere) understøtter vi aktivt vækstlaget og skaber samarbejdsprojekter i regionen. Og vi 
ved, at mange af vores unge frivillige bliver en del af fødekæden i branchen, hvad enten de søger på 
et af konservatorierne, musikvidenskab, æstetik og kultur, eventkoordinator, music-management eller 
andre relevante uddannelser. 

Integrationen mellem Sønderborghus (spillested og Kultur og medborgerhus) og Mejeriet (spillested og 
ungdomskulturhus) er en meget væsentlig opgave i 2019. 

Foryngelsesprocessen er en del af hele virksomheden Sønderborghus. Over de sidste år er vores restau 
rant koncept ændret mod en yngre målgruppe og nye aktiviteter som biografklub, poetryslam, barsel 
café m. fl. er med til at ændre omverdenens forståelse af Sønderborghus. Aktiviteter, der er baseret 
på frivillighed, engagement og kulturel forståelse, og giver både synligheds og stordrifts fordele for 
det regionale spillested. Og vigtigst af alt: De to virksomheder står på ingen måde i vejen for hinan 
den, men er hinandens forudsætninger. 

Sønderborghus regnskab 2018 er et billede på en økonomisk sund virksomhed med positiv egenkapital. 
Der er i 2018 investeret godt 884.000,- kr. i nyt anlæg i Teatersalen (vores store venue) samt flygel. 
Dette har været muligt via opsparring over de senere år med undtagelse af ca. 141.000,-, der er lånt 
rentefrit hos Sønderborg Kommune. Det gamle anlæg fra Teatersalen genbruges i Mejeriet. Vi forven 
ter i 2019 yderligere at investere 600.000,- i teknik mm. til Mejeriet, og har aftalt en 4-årig afdrags 
periode med Sønderborg Kommune. 

Der er som altid foretaget overførsel af midler fra 2018 til 2019 regnskab: Billetter solgt i 2018 til ar 
rangementer, der først afholdes i 2019 er overført, tilsvarende med filmklub medlemskaber mm. 

Talentudvikling Sønderborghus 2018 
Sønderborghus understøtter talentudviklingen lokalt som nationalt med koncerter, workshops, clinics 
og andre aktiviteter. 

De lokale talenter får tidligt adgang til en af vores scener: I 2018 afholdte vi 3 elevkoncerter og work 
shops for Sønderborg musikskole, 4 kulturcaféer med 6 - 8 bands pr. aften, Open Stage (jam-aftener), 
Open Mic med banddoktorer, Plekter-koncerter i samarbejde med ORA, I alt 15 koncertdage med ama 
tørorkestre uden egentligt honorar, men alene personaleudgifter til disse koncerter udgør anslået (15 
x 2 x 6 x 170,-) 30.600,-. Dertil honorarer i forbindelse med Open-mie på i alt 18.426,- 

1 samarbejde med Tobakken, Godset og Posten præsenterede Sønderborghus i september 2018 en Syd 
dansk aften på et af Hamburgs spillesteder Häkken som en del af Reeperbahn-festival. 5 bands fra de 4 
byer (og opland) præsenterede et sæt hver for et fyldt spillested. 

Udgifterne hertil - efter fratræk af ekstern støtte - udgjorde for Sønderborghus 5.271,- 

Sønderborghus program for 2018 indeholdte en lang række af de helt nye navne på den danske scene. 
Typisk vil disse koncerter være en del af vores K1 koncerter, men naturligvis ikke dem alle. I alt 23 af 
vores 66 K1 koncerter opfatter vi som talentudvikling med navne som Northern Assembly, Espichico 
que, Excelsior, Dør Nr. 13, Bogfinkevej, Sons of Death Valley, Baest, De Underjordiske og mange flere. 
Artistliste kan rekvireres. 
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Honorar til disse koncerter udgjorde: 197.306,- 

Dertil personaleudgifter på (16 x 6 x 2 x 170) 32.640,- 

AGORA festival er 2 dage i foråret, hvor en gruppe unge får ansvaret for en upcomingfestival. Al 
booking, markedsføring og afvikling ligger hos 3 - 6 unge på mellem 18 og 22 år. I 2018 fik de et hono 
rarbudget på 61.682,- fordelt på 6 helt nye navne på den danske scene. 

Afvikling og forberedelsestimer mv. anslås til at være 54 timer: 9.180,- 

Udgifter samlet for disse events alene udgør således 355.105,- 

Uden at sætte økonomi på det vil jeg gerne nævne udviklingsprojekter for vores frivillige. I 2018 et 
samarbejdsprojekt med Nygadehuset, HusetEsbjerg og SPOT-festival), hvor knap 30 unge frivillige del 
tog i Spotfestival med stage/backstageopgaver, rundvisning og introduktion samt naturligvis en 
mængde koncerter. Naturligvis gratis for deltagerne inkl rejse, opfold og fortæring på alle festivalda 
gene. 

Der er indtægt forbundet ved en del af disse events (billetsalg og bar), men udgifter til catering, mar 
kedsføring og øvrige forbrugsudgifter er ikke medtaget, og det er derfor min opfattelse, at vi fuldt ud 
har brugt det bevilgede beløb på 214.067,- 

Målrapportering 2018 

Vision for Sønderborghus. 
Sønderborghus ønsker at være den centrale aktør for den rytmiske musik i Sønderjylland. Sønderborg 
hus driver et alsidigt genrebredt spillested med fokus på kvalitet og mangfoldighed, der appellerer på 
tværs af såvel generationer som af de mange subkulturer, som præger Sønderjylland. Sønderborghus 
vil videreudvikle det solide fundament, der er etableret bredt i områdets befolkning, således at alle 
vil kunne finde interessante koncerter - men også koncerter, der pirrer nysgerrigheden. 

Sønderborghus ser det som en af sine hovedopgaver at medvirke til at støtte og videreudvikle de musi 
kalske miljøer i regionen. 

Opgaver for Sønderborghus 
Regionale spillesteder realiserer deres mål og visioner gennem målrettede aktiviteter inden for fem 
strategiske opgaver: 

• Koncertvirksomhed 

o Små koncerter 

o Mellemstore koncerter 

o Store koncerter 

• Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer 

• Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation 

• Eksternt samarbejde 

• Ledelse, organisation og opgaveløsning 
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Målrapporteringen tager udgangspunkt i strategi 2017 - 2020. Vi gennemgår de 5 strategiske områder, 
vores egne prioriteringer i 2018 samt et bud på, hvor potentialerne ligger for 2019 og fremefter. Mål 
rapporteringen vil skematisk vise vores arbejde med at fortsætte udviklingen af det regionale spille 
sted med succeser og udfordringer. 

I det følgende beskrives den aktuelle status og forventningerne til 2017-2020 for hver af de fem strate 
giske opgaver. 

Koncertvirksomhed og Det regionale samarbejde 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, na 
tional og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på ud 
vikling og nytænkning. 

Sønderborghus koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1 ), mellemstore (K2) og store (K3) kon 
certer. Små koncerter er koncerter med under 50 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter 
med 50 - 174 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 175 solgte billetter. 

Opgave Resultatmål Målopfyldelse 

Det regionale sam- 
arbejde 

Tønder Sønderborghus har indgået en af- Målet er opfyldt - se koncertliste 
tale med Hagge' s Musikpub og 
Tønder Kulturhus om at afvikle 
en række rytmiske koncerter. Pri- 
mær fokus vil ligge på smalle 
genrer og nye artister indenfor K1 
og K2 kategorierne. Målet er 
mindst 4 årlige koncerter, der 
skal suppleres af tilsvarende fra 
Tobakken, Esbjerg. 

Aabenraa Sønderborghus intensiverer sam- Målet er opfyldt - se koncertliste 
arbejdsaftalen med Nygadehuset 
med henblik på at øge antallet af 
rytmiske koncerter. Primær fokus 
vil ligge på smalle genrer og nye 
artister indenfor K1 og K2 katego- 
rierne. Målet er mindst 1 O årlige 
koncerter. 

Flensburg Sønderborghus forsøger at udvikle Målet er delvist opfyldt. NYD festival har 
kendskabet til den nye danske etableret et samarbejde mellem jazzmu- 
musikscene i samarbejde med sikere på begge sider af grænsen og der 
bl.a. aktivitetshuset og Sydsle- er etableret gode kontakter med arran- 
svigsk Forening samt venues som gørnetværk indenfor kultur nord og syd 
Kühlhaus. for grænsen. De første koncerter med 

danske rock/pop navne på spillesteder i 
Tyskland er nu også afholdt, selv om de 
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økonomiske konditioner er problemati- 
ske. 

Koncertvirksomhed 

Små koncerter K1 Samarbejdet med Sønderborg Målet er opfyldt. Søndebrorg Jazzclubs 
Jazzclub med vægtning af nutidig matinékoncerter suppleres af koncert i 
jazz Sønderborghus regi. 

Agora udvikles til fast upcoming Sønderborghus mener, at målet er op- 
festival; gerne i samarbejde med fyldt 
andre festivals. 

Klub for Metalmusikken Sønderborghus mener, at målet er delvist 
opfyldt. Der er etableret uformel Metal- 
bar med udveksling af idéer inden alle 
vores metalkoncerter, der fungerer som 
netværk. 

Mellemstore koncer- Sønderborghus sikrer mangfoldig- Målet er opfyldt. 
ter K2 hed indenfor et bredt udsnit af 

de rytmiske genrer 

Udvikling og understøttelse af Sønderborghus mener, at målet er op- 
DEFINE-festival for elektronisk fyldt. I 2018 udviklede festivalens publi- 
musik kum og workshops sig positivt. 

Sønderborghus har fokus på at Sønderborghus mener, at målet er op- 
fremme kønsmæsssig ligestilling i fyldt med fokus bl.a. i vores booking. 
musiklivet generelt. 

Folk & roots genrerne og samar- Sønderborghus mener, at målet er op- 
bejdet med andre aktører i lokal- fyldt. Vi har formået i samarbejde med 
området venues i jysk/fynske erfa-samarbejde at 

hente relativt ukendte amerikanske 
navne til Sønderborg, ligesom vi under- 
støtter festivalén Back to the roots i Rin- 
kenæs. 

Store koncerter K3 Sønderborghus vil fortsat præsen- Sønderborghus mener, at målet er op- 
tere et godt udpluk af de største fyldt. 
danske artister 

Fokusere på andre muligheder for Sønderborghus mener, at målet er delvist 
store koncerter - evt. på andre opfyldt. Vi har valgt at byde ind på inter- 
venues i området nationale jazznavne og big-bands i høj 

klasse og har bl.a. præsenteret DRBig- 
Band med Curtis Stigers på Alsion. Vi har 
ikke overdreven stor fokus på dette, da 
store danske og internationale navne 
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præsenteres udendørs af andre arrangø- 
rer i området. 

Antallet af store K3 koncerter er Sønderborghus mener, at målet er op- 
stabilt og på et højt kunstnerisk fyldt. 
niveau. Der er sket en priorite- 
ring af koncerter med et målpub- 
likum mellem 15 og 40 år. 

Farven- Farven- Realise- Realise- Farven- Farven- Farven- Farven- 
tet kon- tet bil- ret kon- ret tet kon- tet bil- tet kon- tet bil- 
certtal letsalg certtal certtal letsalg certtal letsalg 
2018 2018 2018 billet- 2019 2019 2020 2020 

salg 
2018 

Små 52 1000 77 1426 54 1050 54 1100 

koncerter 
(K1) 

Mellemstore 65 4700 52 3281 66 4850 68 4900 

koncerter 
(K2) 

Store 22 4800 21 5680 22 4800 23 5000 

koncerter 
(KJ) 

I alt 
139 10500 150 10387 142 10700 145 11000 

Koncertlisten viser, at Sønderborghus generelt har opfyldt målsætningen. Forskydningerne, hvor K1 
tallet er højere end forventet og K2 og K3 tallene er en udfordring, har vi levet med i de senere år - 
men viser også en svagt stigende interesse for de ukendte navne. Samtidig har Sønderborghus priorite 
ret dobbeltkoncerter primært for de mere ukendte/nye navne; dels for at tiltrække et lidt større pub 
likum, men også fordi nye artister ofte går ud med repertoire på 50 eller 60 minutter, og vi ønsker at 
præsentere publikum for en hel aftens oplevelse. 

Koncerterne i Aabenraa og Tønder ligger pga venue kapacitet og befolkningsgrundlag naturligt i K1 el 
ler K2 kategorierne, og vi er faktisk tilfredse med salget til koncerterne afholdt i de to byer. 

Det samlede koncert antal for 2018 ligger væsentligt over det forventede. 

Udvikling af musiklivet, herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, 
herunder talentudvikling, vækstlag og smalle genrer. 
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Opgave Resultatmål Målopfyldelse 

Vækstlagskoncerter Vækstlagskoncerter i samarbejde Sønderborghus mener, at målet er op- 
med bl.a. Ramsis (Rytmiske ama- fyldt. 
tørmusikere i Sønderborg) og ORA 

I 2018 har samarbejdspartneren bl.a. prioriteres og spredes til bl.a. 
Nygadehuset i Aabenraa. Amatør- været de øvrige regionale spillesteder i 

musikere på begge sider af græn- region Syd 

sen er i et forsøgsvist samarbejde Kulturcaféer og Open Stage er fortsat en 
om kontakt og kommunikations- vigtig mulighed for at få de første scene- 
netværk, hvortil der søges støtte erfaringer, Open Mic fungerer som åben 
fra interreg midler (Kulturfokus kompositionsworkshop. 
Sønderjylland Schleswig) 

Talentudvikling Talentudvikling sker bl.a. i et tæt Sønderborghus mener, at målet er op- 
samarbejde med Sønderborg Mu- fyldt. Vi har i løbet af 2018 afholdt mu- 
sikskole. MA og MGK elever har sikskolekoncerter, eksamenskoncerter, 
medlemskort til huset og vi vil workshops mm. Rabatordning er afløst af 
jævnligt afvikle forskellige for- generelt studiekorts pris. 
mer musikskolekoncerter. Ligele- 
des har vi fokus på, at tilbyde cli- 
nies og workshops for alle inte- 
resserede. 

Det lokale jazzmiljø For de professionelle musikere i Sønderborghus mener, at målet er op- 
og understøttelse af grænseregionen har Sønderborg- fyldt. Den første egentlige NYD-festival 
Jazzcamp for piger. hus og Kühlhaus i Flensburg i blev gennemført over 3 weekends i 2. 

samarbejde CreativeMusicSønder- halvårmed koncertdage i Sønderborg og 
jylland udarbejdet et projekt Flensburg. 
med arbejdstitlen "Regiojazz" - 

Under Jazzcamp for piger havde vi "Wild en rullende jazzfestival med ud- 
gangspunkt i mødet mellem jazz- at Heart" projektet forbi. 

musikere og komponister på 
begge sider af græsnsen. Der er 
ansøgt om medfinansiering via ln- 
terreg (Kulturfokus Sønderjylland 
Schleswig). 

Verdensmusikken De regionale spillesteder Tobak- Sønderborghus mener, at målet er del- 
ken og Sønderborghus har i sam- vist opfyldt. Tempi har en igangværende 
arbejde med World Music Den- proces som vi følger med spænding. I 
mark (Nu Tempi) udarbejdet et mellemtiden har vi afviklet enkelte 
nyt tiltag omkring verdensmusik- nye/anderledes koncerter indenfor ver- 
ken med speciel fokus på musi- densmusikken i Tønder og Sønderborg. 
kere fra et ikke vestligt land. 

Hip-Hop kulturer Der er komet ny grøde og oprørs- Sønderborghus mener, at målet er op- 
trang i den nye hip-hop scene og fyldt. Sønderbronx-miljøet er efter år i 
vi har som mål at komme i dialog dvale atter i omdrejninger. Vi har gen- 
med denne gruppe af unge med skabt kontakten og samarbejdet med 
henblik på at udvikle en koncert- support, og udvider i 2019 med de Trap- 
form, der passer til de nye arti- gate mm. 
ster. 
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Det igangsatte arbejde med udvikling af musiklivet, talentudvikling og smalle genrer fortsættes og er i 
en fornuftig udvikling. Vi har foretaget en række prioriteringer og har ikke prioriteret alle opgaver lige 
højt. SpotCrew i samarbejde med Nygadehuset, Aabenraa, Huset Esbjerg og Spotfestival har givet fri 
villige fornyet fokus på andre sider af livebranchen; For talentudvikling kan også betyde udvikling af 
nye talenter indenfor andre sider af musikbranchen og vi fortsætter projektet i 2019. 

I løbet af sommeren 2019 står det nye ungdomskulturhus "Mejeriet" færdig efter års planlægning,. 
Koncerter for ungdomskulturerne er et meget vigtigt element i det nye venue, hvor ejerskab til det 
nye hus står højt i vores arbejde bl.a. med Sønderborg Kommunes ungekonsulent. Mejeriet ligger fy 
sisk som nabo til Sønderborghus og vi har derfor naturligt nok en stor rolle i det nye hus, der udover 
venue indeholder lounge og andre faciliteter. 

Det udfordrende er at samle unge på tværs af kulturer og uddannelser; et arbejde vi sammen med un 
gekoordinator m. fl. er i fuld gang med. 

Publikumsudvikling, markedsføring og Kommunikation 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteder bidrager til at styrke musikinteressen i hele landet ved at formidle musik 
som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle 
eksisterende og nye publikumsgrupper - særligt med henblik på børn og unge. 

Opgave Resultatmål Målopfyldelse 

Branding af Sønder- At der i højere grad sættes lighed Sønderborghus mener, at målet er op- 
borghus mellem vores identitet og image. fyldt. Nye tiltag bliver lanceret med fo- 

kus via social medier, et fast hold af kan- 
certfotografer skaber opmærksomhed 
omkring koncerterne, og vi arbejder med 
en ensartet kommunikation med omver- 
denen. I kommunikationen skelner vi be- 
vist mellem markedsføring/reklame for 
de enkelte koncerter og historier og ind- 
blik bag virksomheden. Dette er medvir- 
kende til at ophæve et image af en klub 
for de indviede, og skal medvirke til at 
skabe opmærksomhed for den unikke 
liveoplevelse. 

Fokus på tilflyttere i At kendskabet til Sønderborghus Sønderborghus mener, at målet er op- 
området - uanset tilbud er tydeliggjort fortilflyt- fyldt. 
baggrund tere såvel med dansk som med Med tilflyttertilbud på dansk og engelsk, udenlandsk baggrund og et internationaliseret samarbejde 

med bl.a. Sønderborg Student Founda- 
tian. Størstedelen af kommunikationen 
omkring Mejeriet er i øvrigt på engelsk. 

Sønderborghus skal Tydeliggørelse af vores rolle som Sønderborghus mener, at målet er op- 
være mere kendt i samarbejdspartnere og arbejdet fyldt. Samarbejdet med venues i Aaben- 
hele grænse-regio- med kommunikation i nabokorn- raa, Tønder og Flensburg skaber op- 
nen. muner. mærksomhed i hele området; Arrangør- 

netværket skaber kontakter og vi kan 
med de tilknyttede analyseværktøjer bag 
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de sociale medier se en større geografisk 
spredning i hits og likes. 

Sønderborghus ar- Sønderborghus skal være et godt Sønderborghus mener, at målet er op- 
bejder aktivt med sted at komme - også for børn og fyldt. 
børn- og ungegrup- unge. Det tidligere nævnte samarbejde med 
per musikskolen, undervisningstilbud omkring 

lyd- og lysteknik for ungdomsskolen (I 
samarbejde med House of Creativity) 
supplerer en lang række aktiviteter i 
Medborgerhusdelen af Sønderborghus: 
Øvelokaler, PoetrySlam, børnediskote- 
ker, babycafé mm. 

Som regionalt spillested og kultur- og medborgerhus fungerer vi som en samlende kulturinstitution i 
Sønderborg og Sønderjylland med tilbud både i hverdag og weekend. Vores café har undergået en for 
andring fra folkekøkken for ældre medborgere mod en langt større aldersspredning med speciel fokus 
på børnefamilier og unge; Dette har også en afsmittende virkning for det regionale spillested. 

Det er vores oplevelse, at mange kulturforbrugere i området ikke kun interesserer sig for den rytmiske 
musik; vi kan således med vores aktiviteter i kultur- og medborgerhuset opnå kontakt med et nyt pub 
likum for vores koncerter og andre tilbud i det regionale spillested. 

Med oprettelsen af en SoMe stilling i slutningen af 2017 har Sønderborghus opgraderet vores kommuni 
kation med omverdenen. Med Facebook og lnstagram i fokus formår vi at skabe en ny dialog med pub 
likum. Vi er til stede konstant - ikke bare med markedsføring, men i særdeleshed med historierne bag 
virksomheden, de pudsige indslag og ekstra indblik omkring koncerter og andre aktiviteter. Det er vig 
tigt for os, at kontakten både er personlig ligesom et hurtigt svar er opprioriteret. 

Indenfor den nærmeste fremtid skal vores hjemmeside have en opgradering. Vi høster i foråret 2019 
erfaringer med hjemmeside for Mejeriet. Selv om vores nuværende hjemmeside kun har ganske få år 
på bagen er tiden ved at løbe fra den; den nye hjemmeside vil først og fremmest være fokuseret på 
anvendelighed fra mobiltelefon, så vi ikke længere opererer med en hjemmeside og en mobilhjemme 
side. 

Eksternt samarbejde 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og 
internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner, musikskoler, 
folkeskoler og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske 
musik. 

Opgave Resultatmål Målopfyldelse 

Sønderborghus sarn- Sønderborghus arbejder lokalt Sønderborghus mener, at målet er op- 
arbejder lokalt med en lang række samarbejds- fyldt. Med den nye regionale aftale er 

partnere og formår dermed at det regionale samarbejde forøget, og vil i 
styrke og udvikle den rytmiske de kommende år fortsat udvikles. Speci- 
musik elt det dansk/tyske arrangørnetværk skal 

nævnes (igen); Her udvikles fortsat. 
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Lokalt arbejder vi fortsat sammen med 
en lang række foreninger og aktører; Fo- 
kus i området er 100 året for genforenin- 
gen 2020, hvor vi som vanligt er spar- 
ringspartner og for Sønderborg Kom- 
mune. 

Sønderborghus sam- Sønderborghus arbejder nationalt Målet er opfyldt. 
arbejder nationalt med en lang række samarbejds- 

partnere og formår dermed at 
styrke og udvikle den rytmiske 
musik 

Sønderborghus sam- Sønderborghus øger sit internati- Sønderborghus mener, at målet er op- 

arbejder internatio- anale samarbejde fyldt, 
nalt Beliggende i grænseregionen er Tyskland 

naturligvis en logisk samarbejdspartner, 
men via jysk/fynsk erfa-gruppe og andre 
kontakter i livemiljøet præsenterer vi 
jævnligt artister fra Norge, Sverige, Eng- 
land, USA mm. 

Ledelse, organisering og opgaveløsning 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks overordnede målsætning for alle regionale spilleste 
der: Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og pro- 
fessionelt. 

Sønderborghus har i dag stor fokus på udvikling af kompetencer i alle led af organisationen. 

Bestyrelsen har fra 2017 fået en anderledes sammensætning, der har betydet større fokus på, at spe 
cifikke kompetencer skal være dækket ind. Hvor fokus tidligere lå i økonomisk overblik og forståelse, 
er der i dag stor opmærksomhed på udviklingsmulighederne i spillested og kultur- og medborgerhus. 

Ledelsen af Sønderborghus udvikles i høj grad til både at være på indre og ydre linjer. I 2018 har vi 
haft stor fokus på udviklingen af de regionale samarbejder; I 2019 er fokus på udviklingen af ungdoms 
kulturhuset Mejeriet, men opmærksomheden er allerede rettet mod 2020. Parallelt med ansøgningen 
til næste 4-års periode skal der indgås ny 4-årig driftsaftale med Sønderborg Kommune om kultur- og 
medborgerhuset. Vi har derfor fokus på at evaluerede eksisterende aftaler, så vi fortsat kan udvikle 
alle dele af virksomheden. 

Medarbejderne er i dag på en gang specialiserede og blækspruttearbejdende. I en virksomhed med 
relativt få medarbejdere, der dækker såvel mange forskellige opgaver, der varetages spredt udover en 
lang åbningstid, er det nødvendigt at kunne arbejde særdeles selvstændigt med prioriteterne for øje. 
Derfor er alle medarbejdere sat ind i såvel den regionale - som andre samarbejdsaftaler, der er med 
til at skabe forståelse for prioriteter og målsætninger. Videreuddannelse - såvel individuelt som i fæl 
lesskab - har derfor også vores interesse. 

Ligeledes understøtter vi arbejdet med uddannelse af kommende medarbejdere i branchen - vi har 
netop indgået uddannelsesaftale med en ny eventkoordinatorelev. 

Løstansatte er primært lyd- og lysmænd til supplement af husets fastansatte. 

Praktikanter fra videregående uddannelser vægtes, når tiden er til det. Vi ser det som en god mulig 
hed for at udvikle kompetente medarbejdere til et fremtidigt jobmarked; samtidig får vi selv gode 
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muligheder for indblik i udviklingen på specialområder som markedsføring, digitaldesign, lyd- og lys 
teknik osv. 

De frivillige og andre ambassadører får større og større betydning - ikke alene for spillestedet men 
for hele organisationen. Kultur- og medborgerhusets aktiviteter styres i høj grad af mere eller mindre 
formelt organiserede grupperinger - filmklub, poetryslam, værkstedsgrupper osv - og vi arbejder med 
engagement og indflydelse. Kompetenceudvikling for de aktive i hele huset har derfor stor opmærk 
somhed, hvad enten der er tale om formelle eller tekniske færdigheder eller uformelle relationsorien 
terede kompetencer. I 2019 har vi særlig fokus på at skabe fællesskab mellem alle dele af organisatio 
nen, når vi med Mejeriet spreder vores aktiviteter over flere matrikler. 

Sønderborghus mener derfor, at målsætningen er opfyldt. 

Med denne ledelsesberetning lægger Sønderborghus op til en spændende midtvejsevaluering af det re 
gionale spillested. Vi glæder os til at møde repræsentanter for det nye udvalg for sammen at drøfte 
Sønderborghus rolle som regionalt spillested. Vores egne forventninger til fremtiden er store; Med Me 
jeriet som et højdepunkt i 2019, hvor også det regionale samarbejde mellem Sønderborg, Aabenraa og 
Tønder har fokus. Allerede nu er vi i de indledende drøftelser med fornyelse og ændringer af samar 
bejdsaftaler lokalt og regionalt; Med de sidste års regionale erfaringer i baghovedet har rytmiske spil 
lesteder fået en større kommunal bevågenhed i nabokommunerne. Det bliver spændende at se, i hvil 
ken form denne bevågenhed giver effekt for den kommende ansøgning. 

Sønderborg d. 3/3 2019 

Lars O. Hansen, daglig leder 
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Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabet for året er aflagt efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 201 O 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende: 

Generelt om indregning eller måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin 
ger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig 
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfæl 
det, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Resultatopgørelsen 
Indtægter - ordinær drift 
Indtægter fra lokaleleje, værksteder og billetsalg indregnes i resultatopgørelsen løbende i takt med at 
billetter sættes til salg. Dog foretages der ved årsafslutningen en periodisering af indtægter, der kan 
henføres til arrangementer, der endnu ikke er afholdte og dermed ikke betalte. 
Billetindtægter indregnes i øvrigt ekskl. moms og med fradrag af rabatter, fribilletter m.v. i forbin 
delse med salget. 
Indtægter fra varesalg (bar, mad m.v.) indregnes i takt med, at arrangementerne afholdes. 
Tilskud indregnes i regnskabsåret hvortil tilskudsyderen bevillingsmæssigt har tildelt tilskuddet. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finan 
sielle poster omfatter renteindtægter. 

Balancen 
Materielle an lægsaktiver 
Musikudstyr samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumule 
rede afskrivninger. 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Byg ni ngsforbed ringer 

Musikanlæg, herunder lys og sceneudstyr 

Inventar til administrationen 

Inventar til værksteder m.v. 

Edb 

25 år 

10 år 

7 år 

4 år 

3 år 

Aktiver med en kostpris under 15.000 kr. pr. enhed ekskl. moms indregnes som omkostninger i resul 
tatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For 
tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Varebeholdninger 
Der findes en mindre beholdning af forskellige aktivitetsmaterialer til værkstederne samt øl, vand og 
vin m.m. i baren, som ikke registreres i balancen, da de samlede værdier er under 20.000 kr. og der 
med anses for ubetydelige. 

Feriepengehensættelse 
Feriepengehensættelsen er opgjort som 15% af de fastansattes lønninger. 

Mellemværende med Sønderborg Kommune 
Da størstedelen af Sønderborghus's udgifter og indtægter håndteres via Sønderborg Kommunes bank 
konto viser mellemværendet med Sønderborg kommune det tilgodehavende, der er opstået gennem 
årene, og som ligeledes er vist som en gæld i Sønderborg Kommunes årsregnskab. Mellemværendet op 
gøres en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen, og er nærmere specificeret i note 4. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter opstår da der i dette regnskab bl.a. indgår registreringer - f.eks. forudbe 
talinger til koncerter, som bogføres i økonomisystemet mellem årene uden tilsvarende registrering på 
balancen. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
(Ej revideret) 

Note Budget 2018 Regnskab 2018 Regnskab 2017 
kr. kr. kr. 

Indtægter 

Indtægter fra regionalt spille- 5.980.000 6.732.698 5.918.793 
sted 
Indtægter fra andre virksom- 2.500.000 2.720.459 2.971.523 
hedsområder end det regionale 
spillested 

Indtægter i alt 8.480.000 9.453.157 8.920.316 

Udgifter 

2 Udgifter til regionalt spillested 5.730.000 6.664.451 5.833.607 

(ekskl. afskrivninger) 
Udgifter til andre virksomheds- 2.500.000 2.543.911 2.801.398 
områder end det regionale spil- 
lested 
Resultat før afskrivninger o 244.795 285.311 

Afskrivninger 250.000 228.012 260.779 

Driftsresu I tat o 16.783 24.532 

Finansielle poster o o o 

Årets resultat o 16. 783 24.532 

Overført resultat til egenkapital 

I alt 

16.783 

16. 783 
24.532 

24.532 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 

Regnskab 2018 Regnskab 2017 
kr. kr. 

Materielle anlægsaktiver 2.084.575 1.427.907 

Anlægsaktiver i alt 2.084.575 1.427.907 

Kontantbeholdning 

Periodeafgrænsningsposter 

Omsætningsaktiver i alt 

20.000 20.000 

173.097 201.020 

193.097 221.020 

Aktiver i alt 2.277.672 1.648. 927 

Passiver 

Grundkapital 1.075.677 1.051.145 

Overført resultat 16.783 24.532 

3 Egenkapital i alt 1.092.460 1.075.677 

Hensatte forpligtelser til feriepenge 529.338 501.044 

Forudbetaling - koncerter 514.766 445.768 

4 Mellemværende med Sønderborg Kommune 141.108 -470.482 

Forud modtaget tilskud til Studenter Cafe o 96.920 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.185.212 573.250 

Passiver i alt 2.277.672 1.648. 927 

5 Eventualposter m.v. 
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Noter 
Note 1 Indtægter fra regionalt spillested 

Regnskab 2018 Regnskab 2017 
kr. kr. 

Tilskud til regionalt spillested - Statens Kunstråd 1.417.125 1.400.000 

Tilskud til regionalt spillested - Sønderborg Kommune 1.644.480 1.600.00 

Indtægter fra fonde og sponsorarter i 2018 
Danfoss 8.000 
Musik mm./Pasyd 8.000 
Judica-advokaterne 8.000 
Gråsten & Broager radio 8.000 
Linak 16.000 
Kreditbanken 8.000 
Hotel Cornwell 8.000 
Back Up Vikar 8.000 
TravelAlott 6.000 
Kontor Syd 8.000 
Lodam 16.000 
Søren M. Pedersen 8.000 
Trivselsassistenten 8.000 
Kinorama 8.000 
Hjortgaard Byggeri 8.000 
Carlsberg Markedsføringstilskud 33.420 

Fonde og sponsorater i alt 167.420 165.319 
Egenindtægter 3.503.673 2.783.474 
I alt 6.732.698 5.948.793 

Note 2 Uddrag af udgifter til regionalt spillested Regnskab 2018 Regnskab 2017 

Specifikation af løn fastansatte kr. kr. 
Løn til fastansat leder 425.435 417.623 
Rengøring 137.011 128.191 
Øvrige fastansatte ved spillestedet 1.226.542 1.041.532 
I alt 1.788.988 1.587.346 

Note 3 Egenkapital 
Regnskab 2018 Regnskab 2017 

kr. kr. 
Grundkapital 1.075.677 1.051.145 
Overført af årets resultat 16.783 24.532 
Egenkapital i alt 1.092.460 1.075.677 
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Note 4 Mellemværende Sønderborg kommune Regnskab 2018 Regnskab 2017 
kr. kr. 

Tilgodehavende pr. 1. januar -470.482 -195.185 

Regulering for afskrivning -228.012 -260.779 

Regulering for køb af materielle anlægsaktiver 884.679 53.547 

Regulering for forhøjelse af kassebeholdningen o 2.600 

Regulering for feriepengehensættelsen -28.294 -46.133 

Afdrag på gælden med årets resultat -16.783 -24.532 

Gæld pr. 31. december 141.108 -470.482 

Note 5 Eventualposter m.v. 
Der er ikke eventualrettigheder eller -forpligtelser for Sønderborghus pr. 31. december 2018. 

1 henhold til bek. nr. 1701 af 21. december 201 O § 11 stk. 4 oplyses følgende: 

• Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen 

• Sønderborghus er momsregistreret af omsætningen fra entre, barsalg, værksteder, cafesalg, 
serviceydelser og sponsorindtægter 

Organisation m.m. 

Bankkontooplysninger 

Sønderborghus Bankkonto i Kreditbanken: 7931 - 1004562 - 
SØNDERBORG KOMMUNES BANKKONTO: Sydbank: 8010 - 6400007 
EAN nr. 5798005154068 

Sønderborghus ' organisering 

Sønderborghuser organiseret som selvejende institution med to virksomhedsområder: Spillested og 
medborgerhus. Virksomhedsområderne er ligestillede med fælles ledelse og 9 ansatte, der med for 
skellig %-sats fordeles mellem hver virksomhedsdel. 
Ansatte i virksomhedsområdet "Det regionale Spillested" udgør i 2018 4,5 årsværk; Løst ansatte udgør 
ca ½ årsværk og de frivillige udgør ca. 1 årsværk. 
Sønderborghus har til huse i en bygning, der stilles vederlagsfrit til rådighed af Sønderborg Kommune. 
Sønderborghus har ligeledes en driftsaftale med Sønderborg Kommune, hvor kommunen yder konkret 
tilskud til hver virksomhedsdel og indirekte støtter med forskellige ydelser som lønstyring mm. 
Øverste myndighed er bestyrelsen på 7 medlemmer, hvoraf 6 udpeges af forskellige interesseorganisa 
tioner og blandt brugere af huset; den 7. udpeges af de 6 bestyrelsesmedlemmer. Den daglige leder er 
ansat af bestyrelsen og har hele det operationelle ansvar for den samlede virksomhed. 
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Bestyrelsesmed lem mer 

Theodor Munch Knudsen, formand, udpeget af Turisterhvervet. 
Lisbeth Bjerrum, næstformand, udpeget af erhvervslivet. 
Flemming Grøn, udpeget af brugerne 
Yvonne Møller, medarbejderrepræsentant. 
Bjørn Allerelli Andersen, udpeget af Sønderborg Byråd. 
Jim W. Hemmje, musiker, udpeget af Sønderborg Musikråd. 
Niklas Damsgaard Rahr, udpeget af de 6 ovennævnte. 

Sønderborghus ' fysiske faciliteter 

Sønderborghus har til huse i en "4-længet gård" på 3 ½ plan med i alt ca. 2.000 m2, der deles mellem 
det regionale spillested, medborgerhuset og cafe. 

Venue 1: Teatersalen 
Kapacitet 450 stående, 300 siddende. Scene: 8,5 x 5,5 m. 
Yamaha M7cl48 digital mixer m. L' Ácoustic FOH/monitor og diverse outboard. Pearl Tiger Touch med 
32 Par 64 og 10 Robe LED 300 moving heads + 4 Robe Pointe. 

Venue 2: Black Spot 
Kapacitet 149 stående, 100 siddende. Scene 4 x 6 m. 
Midas M32, db FOH & monitor, 24 spors liveoptagelsesoption, MAXIM24 kanalers lyspult med 24 LED-, 
par- og fresnell-lamper. 
Rummet er fleksibelt: Såvel scene som bar er flytbar. 

Begge venues ligger på samme etage i Løngang 1, og kan derfor også bruges til dobbeltkoncerter med 
fælles entré, support på lille scene/hovednavn på store etc. 
Naturligvis bar-områder i begge venues. 

Backstage: I alt 3 velindrettede rum i forskellige størrelser. 

2 velindrettede og veludstyrede rytmiske øvelokaler, lydstudie samt computerarbejdsstation. 

15 m2 udendørs skærm til markedsføring af husets aktiviteter. 

Derudover medborgerhusets faciliteter: Café/Restaurant, mødelokaler, kunstværksteder og atelier, 
AV-faciliteter, trådløst netværk osv. 
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Til Sønderborghus 

1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2018 

Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede årsregnskab for Sønderborghus for 2018. 

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital: 

• Resultat 
• Aktiver 
• Egenkapital 

kr. 16.783 
kr. 2.277.672 
kr. 1.092.460 

1.1 KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2018 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. 

Vores kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet fremgår af afsnit 4. 

Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores til 
trædelsesprotokollat af 19. april 2017. 

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere 
oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil vi forsyne det med en revisionspåtegning uden 
forbehold, væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift eller andre rapporteringsforpligtelser. Revisi 
onspåtegningen vil indeholde følgende Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen: 
" 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Sønderborghus har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono 
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet indarbejdet bud 
gettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision. 
" 

2 REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION 

2.1 RISIKOVURDERING OG REVISIONSSTRATEGI 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien 
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og ad 
ministrative områder af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til aktiviteter og forhold i øvrigt har vi i 
forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen udvalgt relevante revisionshandlinger. 

2.2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER 

2.2.1 GENERELT 

Som en del af revisionen har vi undersøgt og vurderet, om Sønderborghus rapporteringssystemer, for 
retningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der fore 
findes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggel 
sen. 

For at efterprøve dokumentationen for regnskabsføringens rigtighed har vi revideret et antal bogfø 
ringsbilag. 
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Det er vores vurdering, at de tilrettelagte og beskrevne forretningsgange samt interne kontroller er 
indrettet på en god og hensigtsmæssig måde. Der er tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er 
vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses Sønderborghus ud 
vikling. 

Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer: 

2.2.2 MANGLENDE FUNKTIONSADSKILLELSE 

Sønderborghus størrelse og organisation giver ikke mulighed for etablering af effektive interne kontroller 
og funktionsadskillelse. Der er dog etableret funktionsadskillelse i den udstrækning, det er muligt. Vi har 
som konsekvens heraf baseret vores revision på en substansbaseret revisionsstrategi, herunder regnskabs 
analyser. 

Vi har gennemgået Sønderborghus forretningsgange vedrørende den økonomiske forvaltning. I den forbin 
delse skal bemærkes, at forretningsgangen ikke er tilrettelagt således, at der er fuldstændig adskillelse 
mellem kasserer og bogholderifunktionen. På grund af stedets størrelse og organisation er det ikke praktisk 
muligt at have en fuldstændig adskillelse af disse funktioner, og Sønderborghus har derfor indført andre 
kompenserende kontroller, som bevirker, at vi ikke anser denne svaghed for væsentlig. 

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en sådan risiko er påvir 
ket af omfanget af ledelsens kontrol. 

Set i forhold til stedets størrelse og organisation samt de indførte delvist kompenserende kontroller, anser 
vi forretningsgangene på området som betryggende. 

2.2.3 DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER 

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os op 
lyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig 
fejlinformation som følge af besvigelser. 

Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgel 
ser af formodede besvigelser. 

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om be 
svigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 

3 JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION 

Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvalt 
ningsrevision, jf. standarder for offentlig revision (SOR 6 og 7). 

Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den fi 
nansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder. 

3.1 JURIDISK-KRITISK REVISION 

3.1.1 LØN OG ANSÆTTELSESMÆSSIGE DISPOSITIONER 

Som emne for den juridiske-kritiske revision er valgt Løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Vores 
revision af regeloverholdelse på dette område er gennemført i naturlig forbindelse med revisionen af 
Sønderborghus forretningsgange og interne kontroller på lønområdet. 

Der er således udført løn revision i form af fastlæggelse og test af forretningsgange, samt efterfølgende 
revision af et antal lønsager. Revisionen af lønsager har omfattet et udsnit af de administrative medar 
bejdere. 
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Den udførte revision har vist, at den etablerede forretningsgang er betryggende, og de interne kontrol 
ler hensigtsmæssigt tilrettelagte og tilpasset organisationens størrelse. 

Den udførte sagsrevision på lønområdet bekræfter, at der aflønnes efter overenskomstmæssige aftaler 
og takster samt at brugen af tillæg og overarbejde ligeledes er minimeret og funderet i den gældende 
overenskomst. 

3.1.2 GENNEMFØRELSEN AF INDKØB 
Vi har forespurgt, om der i 2018 har været gennemført udbud og indhentelse af flere tilbud i 
forbindelse med Sønderborghus's investeringer. Det er påset, huset har indhentet flere tilbud ved væ 
sentlige investeringer foretaget i 2018. Det er oplyst, at det er husets politik, at der indhentes alterna 
tive tilbud ved væsentlige anlægsinvesteringer, ombygninger samt reparation og vedligeholdelsesarbej 
der, ligesom det løbende vurderes, om dele af entrepriser kan forhandles af huset direkte hos leveran 
dører frem for via entreprenør. Derudover anvendes indkøbsaftaler, hvor det vurderes fordelagtigt. 

Det er vores samlede vurdering, at Sønderborghus har tilrettelagt et styringsgrundlag på indkøbsområ 
det, der kan sikre og dokumentere, at huset foretager sine indkøb bedst, billigst og i overensstemmelse 
med gældende regler ("sparsommelige indkøb"). 
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at forbruget af huests midler sker på et forsvarligt 
grundlag, og at husets ledelse optræder sparsommeligt. Sønderborghus har løbende fokus på, at indkøb 
af varer og tjenesteydelser foregår så sparsommeligt som muligt. 

3.2 FORVAL TNINGSREVISION 

3.2.1 MÅL OG RESSOURCESTYRING 

Vi har foretaget en gennemgang af Sønderborghus afholdte koncerter og holdt dem op imod de forven 
tede antal koncerter jf. Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus. Vi har påset, at mål 
fastsættelsen er sket i samråd med Kunststyrelsen, der i rammeaftalen har anført et antal minimums 
koncerter indenfor K1, K2 og K3, som huset skal levere det enkelte år. 
Vi har konstateret, at Sønderborghus har opnået de forventede resultater for afholdte koncerter totalt 
set, mens fordelingen af koncerter på små, mellemstore og store koncerter afviger fra de planlagte og 
godkendte måltal. Det samlede mål for koncerter i forhold til forventningerne har været tilfredsstil 
lende i 2018, idet der er afholdt samlet set 150 koncerter mod de forventede/aftalte 139. 

4 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKABET 

4. 1 RESULTATOPGØRELSEN 

Vi har foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de tilskud og indtægter, der til 
kommer Sønderborghus, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte 
regnskabspraksis. 

Vi har analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har 
fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter burde 
være indregnet i balancen. 

4.2 BALANCE 

4.2.1 BALANCENS ENKELTE POSTER 

Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Det er 
ligeledes kontrolleret, at de forpligtelser, der påhviler Sønderborghus, og som er revisionen bekendt, 
er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet. 

4.2.2 ANLÆGSAKTIVER 

Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling stemmer overens med 
den fastlagte regnskabspraksis. 
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Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver 
samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang. 

Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne 
afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores 
vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsakti 
verne som forsvarlig. 

4.2.3 OMSÆTNINGSAKTIVER 

Omsætningsaktiverne består af varebeholdninger, tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og li 
kvide beholdninger. 

Den 15. november 2018 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev 
optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes. 

Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstituttet. Forretningsgangen skal 
bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstituttets noteringer i henhold til den 
vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af 
god kvalitet. 

Vi har påset, at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2018 og 
er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstitut 
tet. 

4.2.4 GÆLD 

Vi har gennemgået de finansielle dispositioner. 

Der er hensat 0,5 mio. kr. til feriepengeforpligtelsen. Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i 
årsregnskabet foretagne værdiansættelser af denne post. 

Den kortfristede gæld udover den hensatte feriepengeforpligtelse udviser en samlet saldo på 0,5 mio. 
kr., og består af forudbetalte koncerter. 

Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne værdiansættelser. 

4.3 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTELSER 

Vi har gennemgået pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en le 
delseserklæring. 

4.4 FORSIKRINGSFORHOLD 

Forsikringsforhold er normalt ikke omfattet af revisionen, men ledelsen har over for os oplyst, at der er 
tegnet forsikringer i et sådant omfang, at Sønderborghus aktiver og virksomhed skønnes rimeligt dæk 
ket i eventuelle skadesituationer. 

4. 5 BESTYRELSESPROTOKOL 

Bestyrelsens beslutningsprotokol indtil mødet den 1 O. december 2018 har vi gennemgået og påset, at 
beslutninger af økonomisk karakter er indarbejdet i regnskabet. 

Endvidere er det påset, at de trufne beslutninger er gennemført inden for de givne forudsætninger. 

Vi har påset, at revisionsprotokollat vedrørende sidste regnskabsår har været forelagt og godkendt af 
bestyrelsen. 
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4.6 LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING OG IKKE-KORRIGEREDE FEJL I ÅRSREGNSKABET 

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi anmodet Sønderborghus daglige ledelse om at be 
kræfte en række oplysninger inden for særligt vanskeligt reviderbare områder, eksempelvis eventual 
forpligtelser og retssager samt regnskabsposter, hvortil der knytter sig særlig risiko eller usikkerhed. 

Eventuelle konstaterede fejl er rettet i årsregnskabet. 

5 NYE REGLER I EU-PERSONDATAFORORDNINGEN 

Fra den 25. maj 2018 bortfaldt den danske persondatalov, og de nye regler i EU-persondataforordnin 
gen skal anvendes ved behandlingen af personoplysninger. EU-persondataforordningen stiller krav til 
den dataansvarlige om, at registrering og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse 
med udtrykkeligt angivne og legitime formål, at behandlingen skal være rimelig og gennemsigtig i for 
hold til den registrerede, og at både den dataansvarlige og databehandleren er underlagt dokumentati 
onskrav i forhold til opfyldelse af forordningen. Det kan være forbundet med sanktioner og herunder 
bødestraf såvel for virksomheder som offentlige myndigheder ikke at overholde forordningen. 

Vi anbefaler, at ledelsen sikrer, at der tilføres tilstrækkelige ressourcer til opgaven for at sikre rettidig 
efterlevelse af forordningen på alle væsentlige punkter. 

6 RÅDGIVNINGS- OG ASSISTANCEOPGAVER M.V. 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 19. april 2018 har vi udført følgende opgaver: 
• Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsregnskabet, herunder di 

verse bogholderirettelser. 
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7 ØVRIGE OPLYSNINGER 

7.1 HABILITET M.V. 

Under henvisning til§ 19, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet erklærer vi, 
• at vi opfylder de for revisorer gældende habilitetsbetingelser 
• at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om til bekræftelse af regn- 

skabets korrekthed 
• at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser 
• at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår 
• at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 

Kolding, den 25. ma 
BDO Statsauto · 

cv ~ 

o, · Henri~:;;;L 1~ 
Y"' S ~-""·•·~ Registreret revisor 

Lis beJ:h--Bjem:1 Land 
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SØNDERBORGHUS - REGNSKAB 2014

R 2018 B 2019 R 2017 B 2018 R2016 B 2017 R2015 B 2016 R2014 B2015 R2013 B2013 R2012 B2012 R2011 Kontoplan

Indtægter

Statslige tilskud              1.417.125     1.435.000      1.400.000     1.410.000   1.421.739    1.400.000 1.421.739    1.421.739    1.421.739    1.422.000      1.421.739 1.400.000 1.304.167 1.304.164 1.259.236

Kommunale tilskud              1.644.480     1.660.000      1.600.000     1.610.000   1.502.597    1.600.000 1.476.267    1.490.000    1.460.000    1.460.000      1.450.000 1.450.000 1.199.164 1.199.164 1.157.448

Regionale tilskud                  -   

Fonde                  -            50.000         50.000         20.000           25.000 15.000 50.000

Sponsorer - se note                 167.420        171.000         165.319        170.000      160.766       150.000 148.619       145.000       144.744       140.000         139.550 120.000 143.806 120.000 109.331

Egenindtægter              3.503.673     2.581.000      2.783.474     2.740.000   2.740.652    2.550.000 2.627.433    2.295.000    2.564.095    2.300.000      2.073.058 2.344.000 2.347.650 2.344.000 1.599.293 Resten indenfor regionalt spillested minus 

halvdelen af lokaleindtægt

Indtægter fra det regionale spillested, i alt              6.732.698     5.847.000      5.948.793     5.980.000   5.825.754    5.750.000 5.674.058 5.351.739  5.610.578  5.322.000       5.109.347 5.314.000 5.009.787 4.967.328 4.175.308

Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder              2.719.659     3.045.000      2.971.523     2.500.000   2.584.852    2.500.000 2.778.613    2.267.000    2.733.232    2.300.000      2.788.725 2.224.536 2.671.541 2.278.892 3.211.035 Medborgerhus med og uden moms + 

halvdelen af lokaleindtægt

Finansielle indtægter        77.986           1.297             2.375 5.775 52.787

Indtægter, total              9.452.357     8.892.000      8.920.316     8.480.000   8.488.592 8.250.000   8.452.671 7.618.739  8.345.107  7.622.000  7.900.447    7.538.536 7.687.103 7.246.220 7.439.130

Udgifter

Løn fast ansatte              1.788.988     1.860.000      1.587.346     1.770.000   1.640.498      1.650.000 1.492.346    1.553.139    1.474.175    1.487.000      1.364.210 1.500.000 1.467.618 1.489.997 1.244.038

Løn løst ansatte        180.000          30.000           30.000 21.914         28.000         21.089         35.000           24.517 30.000 21.461 25.000 48.510

Kunstnerudgifter              2.508.329     2.475.000      2.547.706     2.300.000   2.453.713      2.300.000 2.363.981    2.300.000    2.347.218    2.300.000      1.993.441 2.300.000 2.138.718 2.058.000 1.658.893 Catering, honorar, hotel, produktionsfaktura, 

provision, transport

Rettigheder                   73.494          80.000           66.967          80.000        82.725         80.000 72.999         80.000         63.495       100.000           69.274 100.000 48.054 100.000 45.649

Markedsføring                 194.621        195.000         196.781        200.000      232.269       200.000 192.939       186.000       154.419       160.000         160.202 155.000 191.553 155.000 219.327 Annoncer + øvrig markedsføring

Lokaleudgifter                 227.433        279.100         201.904        200.000      203.918       240.000 231.231       229.300       211.182       240.000         210.010 490.100 246.640 490.100 183.155
Halvdelen af udgifter: el, husleje, indv. Vedl., 

rengøringsartikler, rengøringsselskab, 

renovation, vand og varme. 4.565.432 

Øvrige spillestedsrelaterede udgifter              2.727.571     1.429.050      1.242.917     1.400.000   1.435.570    1.250.000 1.246.215    1.072.002    1.107.536    1.300.000      1.273.324 1.110.000 994.182 1.051.000 867.139 Resten indenfor regionalt spillested + 

halvdelen af fællesdrift (minus lokaludg)

Udgifter fra det regionale spillested, i alt              7.520.436     6.498.150      5.843.621     5.980.000   6.048.693    5.750.000 5.621.625 5.448.441  5.379.114  5.622.000  5.094.978    5.685.100 5.108.226 5.369.097 4.266.711

Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder              2.543.511     2.840.150      2.801.401     2.500.000   2.338.385    2.500.000 2.613.550    2.170.298    2.575.129    2.000.000      2.332.344 1.453.436 2.188.186 1.477.123 2.787.538 Medborgerhus + halvdelen af fælles drift

Finansielle udgifter

Udgifter, total            10.063.947     9.338.300      8.645.021     8.480.000   8.387.078 8.250.000 8.235.175 7.618.739  7.954.243  7.622.000  7.427.322    7.138.536 7.296.412 6.846.220 7.054.249

RESULTAT FØR SKAT (611.590)              (446.300)      275.295       0 101.514     0 217.496 0 390.864     -             473.125 400.000 390.692 400.000 384.881

Nøgletal for personale R2018 B2019 R2017 B 2018 R2016 R2015 B2013 R2012 B2012 R2011

Personale, fastansatte årsværk 5 5 5                  5 4                4 4 4                4 4                4                  4

Personale, løstansatte årsværk 1 1 1                  1 1                1 1 1                1 1                1                  1

Personale, frivillige årsværk 1 1 1                  1 1                1 1 1                1 1                1                  1

Personale, årsværk i alt 7 7 7                  7 6 6 6 6                6 6                6                  0 6 0 0

Nøgletal for koncertvirksomheden R 2018 B2019 R2017 B 2018 R2016 R2015 B2013 R2012 B2012 R2011

Antal små koncerter (K1) 77 54 66                52 58              50 50 28              40 28              46 39

Antal mellemstore koncerter (K2) 52 66 60                65 59              64 62 47              43 47              46 34

Antal store koncerter (K3) 21 22 16                22 21              22 20 20              19 20              19 20

Antal koncerter i alt 150 142 142              139             138            136 132 95 102 95 111 0 93 0 0

Antal betalende publikum, små koncerter (K1) 1426 1050 1.299           1000 1.109         1000 937 840            945 840            1058 783

Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) 3281 4850 3.613           4700 3.672         4600 4.407 5.160         3580 5.100         3738 3.232

Antal betalende publikum, store koncerter (K3) 5680 4800 4.145           4800 4.941         4800 4.130 5.400         5732 5.310         4962 7.935

Antal betalende publikum i alt 10387 10700 9.057           10.500 9.722         10.400 9.474 11400 10257 11250 9758 0 11.950 0 0

Nøgletal uden for rammeaftalen B2013 B2012 R2011

[Her kan spillestedet rapportere ikke-aftalte nøgletal, som bidrager til at belyse spillestedets resultater]

Koncerter udenfor aftalen: R 2018 R2017 B 2018 R 2016 R2015 R2014 R2012

Med i koncertlisten uden entré el. prof. Honorering 20

Arrangementer uden prof. Honorar

Kulturcaféer (lokale vækstlagskoncerter 5 5                  5 5 6 6

Øvrige vækstlagtsarrangementer 7 8                  7 8 3 3

Projektarrangementer, skolekoncerter etc 3 1                  1 5 2 3

CNL (børnearrangementer) 6 8                  6 6 6 6

3                  6

Arrangementsdage udenfor aftalen - i alt: 21 25                25 24 17 18
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13.1 Danmarks Radios Big band feat. Curtis Stigers (i Alsion) 1 674 30 704 179.710 143.768 674 1 E

18.1 Katinka + Arbirk 2 100 5 105 9.105 7.284 - 100 - - 2 - E

20.1 Art Ensemble Syd m. Maher Mahmoud 1 11 60 71 440 352 11 - - 1 - - E

20.1 Art Ensemble Syd m. Maher Mahmoud 1 15 11 26 1.212 970 15 - - 1 - - E

21.2 Slager Parade - udlejning (ukendt økonomi) 1 190 190 0 - - 190 - - 1 F

25.1 Katinka + Arbirk 2 69 8 77 6.880 5.504 - 69 - - 2 - E

25.1 Annika Aakjær 1 78 5 83 7.555 6.044 - 78 - - 1 - E

25.1 Hugo Helmig + Milli Naomi 2 112 16 128 14.368 11.494 - 112 - - 2 - E

26.1 Annika Aakjær 1 14 6 20 1.400 1.120 14 - - 1 - - E

27.1 Annika Aakjær 1 58 7 65 5.296 4.237 - 58 - - 1 - E

28.1 Walt Weiskopf/Anders Mogensen Kvartet 1 38 8 46 3.276 2.621 38 - - 1 - - E

31.1 Open Mic / Bechmann+Sidenius/ Fri entré 1 20 20 0 - - - - - - E

1.2 Carl Emil Pedersen 1 70 6 76 9.660 7.728 - 70 - - 1 - E

2.2 Carl Emil Pedersen 1 93 11 104 13.084 10.467 93 1 E

3.2 Carl Emil Pedersen 1 30 9 39 4.500 3.600 30 - - 1 - - E

3.2. Northern Assembly 1 97 17 114 10.828 8.662 - 97 - - 1 - E

4.2 Maluba Orchestra 1 67 7 74 6.264 5.011 - 67 - - 1 - E

8.2 Nelson Can + Loiter 2 49 6 55 4.900 3.920 49 - - 2 - - E

9.2 Nelson Can + Loiter 2 39 9 48 4.404 3.523 39 - - 2 - - E

10.2 Michelle Birkballe 1 59 8 67 7.474 5.979 - 59 - - 1 - E

14.2 Excelsior (i samarbejde med jazzcamp) 1 3 21 24 204 163 3 - - 1 - - C

16.2 Hjalmer 1 117 11 128 16.274 13.019 - 117 - - 1 - E

17.2 Kajsa Vala 1 38 10 48 3.504 2.803 38 - - 1 - - E

23.2 Marvellous Mosell + Fuld Effekt 2 226 29 255 31.476 25.181 - - 226 - - 2 E

24.2 Prime Is Coming 9 145 24 169 16.954 13.563 - 145 - - 9 - E

25.2 Nancy Harms kvartet 1 60 7 67 5.510 4.408 - 60 - - 1 - E

1.3 D/Troit 1 18 17 35 1.648 1.318 18 - - 1 - - E

3.3 Defecto 1 60 4 64 6.000 4.800 - 60 - - 1 - E

3.3 Pligten kalder 1 73 18 91 12.600 10.080 - 73 - - 1 - E

4.3 Pligten kalder 1 84 6 90 14.280 11.424 - 84 - - 1 - E

7.3 Jesper Binzer 1 313 30 343 56.580 45.264 - - 313 - - 1 E

8.3 Espichicoque 1 14 11 25 1.016 813 14 - - 1 - - E

9.2 De Danske Hyrder 1 289 25 314 40.266 32.213 - - 289 - - 1 E

11.3 Claudia Camagnol trio 1 55 7 62 4.804 3.843 - 55 - - 1 - E

14.3 Open Mic / Bechmann+Sidenius/ Fri entré 1 20 20 0 - - - - - - E

15.3 Danmarks Radios BigBand m. Circus Summarum familiekoncert 1 420 20 440 29.944 23.955 - - 420 - - 1 E

23.3 Interbeing + Livløs + Billy Boy In Poison 3 37 9 46 4.284 3.427 37 - - 3 - - E

24.3 Silje Holtan 1 8 15 23 864 691 8 - - 1 - - E

25.3 Zier Romme 1 48 7 55 4.818 3.854 48 - - 1 - - E

28.3 Robert Johnson Tribute 1 93 11 104 12.962 10.370 - 93 - - 1 - E

31.3 Ivan Pedersen & Trio 1 64 12 76 11.680 9.344 - 64 - - 1 - E

5.4 Barselona 1 21 6 27 1.660 1.328 21 - - 1 - - E

Sønderborghus 2018
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5.4 Bisse + Bess 2 15 12 27 2.900 2.320 15 - - 2 - - E

6.4 Niclas Scneidermann 1 20 12 32 2.320 1.856 20 - - 1 - - E

7.4 Sko/Torp 1 224 30 254 40.400 32.320 - - 224 - - 1 E

8.4 Malene Kjærgaard 1 33 7 40 2.898 2.318 33 - - 1 - - E

12.4 Steffen Schackinger 1 23 18 41 1.930 1.544 23 - - 1 - - E

13.4 Defecto 1 64 8 72 6.331 5.065 - 64 - - 1 - E

14.4 Young Dubliners 1 96 19 115 15.390 12.312 - 96 - - 1 - E

19.4 Melanie Dekker 1 9 12 21 824 659 9 - - 1 - - E

20.4 Agora: Barselona, Sjæl i Flammer, Fidelis - Festivalbillet 3 46 22 68 5.256 4.205 46 - - 3 - - E

21.4 Agora: Rest in Beats, Fribytterdrømme, New kids - Festivalbillet 3 46 19 65 0 0 46 - - 3 - - E

21.4 Sangskatten 1 69 5 74 12.485 9.988 - 69 - - 1 - E

21.4 Lloyd Jones & Shaky Ground 1 17 11 28 2.506 2.005 17 - - 1 - - E

22.4 Michael Bladt 1 36 7 43 4.314 3.451 36 - - 1 - - E

26.4 Wafande familiekoncert 1 338 15 353 31.168 24.934 - - 338 - - 1 E

4.5 Sons of Death Valley + Dirt Forge + Tainted lady 3 29 6 35 2.720 2.176 29 - - 3 - - E

5.5 Suwalski Latin Quarter 1 64 8 72 8.400 6.720 - 64 - - 1 - E

5.5 Uffe Lorenzen 1 31 11 42 3.080 2.464 31 - - 1 - - E

9.5 Niels Skousen 1 29 7 36 5.220 4.176 29 - - 1 - - E

23.5 Open Mic / Bechmann+Sidenius/ Fri entré 1 18 18 0 - - - - - - E

24.8 Kulturnat - Art Ensemble Syd + Viva + Thomas Buttenschøn med band3 800 800 0 - - - - - - C

25.8 NYD Festival Sønderborg: Horse orch + Veronica Mortensen + 

Lutz Group + Djanogo Galore  m.fl.
4 300 300 0

- - - - - -
C

2.9 Simon Toldam 1 25 7 32 2.100 1.680 25 - - 1 - - E

16.9 Oilly Wallace 1 46 7 53 3.614 2.891 46 - - 1 - - E

20.9 Reeperbahn-festival region Syd 5 0 0 - - - - - - C

20.9 Noah Carter 1 187 18 205 25.960 20.768 - - 187 - - 1 E

21.9 Siamese ´+ Aphyxion + Defecto 3 104 11 115 15.024 12.019 - 104 - - 3 - E

22.9 Mouritz Hørslev 1 12 8 20 1.088 870 12 - - 1 - - E

26.9 Aura 1 85 14 99 13.720 10.976 - 85 - - 1 - E

27.9 I´ll Be Damned + Baest 2 58 9 67 6.770 5.416 - 58 - - 2 - E

28.9 HUSH 1 289 30 319 63.580 50.864 - - 289 - - 1 E

29.9 Cuarteto Angel 1 23 8 31 3.323 2.658 23 - - 1 - - E

29.9 Pede B 1 67 14 81 5.960 4.768 - 67 - - 1 - E

30.9 Katie Thirouax Trio 1 28 5 33 3.360 2.688 28 - - 1 - - E

2.10 Open Mic / Bechmann+Sidenius/ Fri entré 1 8 8 0 E

4.10 Per Chr. Frost m band 1 4 21 25 600 480 4 - - 1 - - E

4.10 De Underjordiske + Dune Messiah 2 22 3 25 1.678 1.342 22 - - 2 - - E

4.10 Baby In Vain + Roxy Jules 2 21 6 27 1.875 1.500 21 - - 2 - - E

5.10 Sonja Hald + Maja og De Sarte Sjæle 2 38 5 43 4.136 3.309 38 - - 2 - - E

6.10 Per Chr. Frost m band 1 43 9 52 6.094 4.875 43 - - 1 - - E

7.10 Organic 3 feat Anders gaardmand 1 54 7 61 5.200 4.160 - 54 - - 1 - E

7.10 Kim Larsen mindeaften - spontan-lokal-arrangement 1 420 420 0 - - - - - - C

10.10 Art Ensemble Syd 1 18 20 38 1.314 1.051 18 - - 1 - - E

11.10 Iris Gold + Anna Hartmann 2 15 14 29 1.320 1.056 15 - - 2 - - E

12.10 Esben Kronborg + Christian Hjelm 2 14 6 20 1.544 1.235 14 - - 2 - - E

13.10 Bersærk 1 85 12 97 8.018 6.414 - 85 - - 1 - E

13.10 The Boy That Got Away 1 20 6 26 1.920 1.536 20 - - 1 - - E

14.10 Katie Thirouax Trio 1 41 7 48 4.702 3.762 41 - - 1 - - E
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18.10 Johnny Madsen, Knud Møller, Henrik From 1 290 30 320 87.000 69.600 - - 290 - - 1 E

19.10 Guns & Roses jam - Støttekoncert for veteraner 1 112 6 118 22.720 18.176 - 112 - - 1 - C

20.10 Hip som Hap - Familiekoncert 1 29 4 33 1.416 1.133 29 - - 1 - - E

25.10 Standbild + Bogfinkevej 2 13 11 24 0 13 - - 2 - - E

25.10 Baby In Vain + Dør nr. 13 + Roxy Jules 3 16 11 27 1.536 1.229 16 - - 3 - - E

26.10 Standbild + Bogfinkevej 2 15 15 30 1.308 1.046 15 - - 2 - - E

26.10 Teitur (På Sønderborg Slot) 1 130 20 150 26.200 20.960 - 130 - - 1 - E

27.10 Standbild + Bogfinkevej 2 30 4 34 2.821 2.257 30 - - 2 - - E

27.10 Hit Med 80´erne 1 420 20 440 84.000 67.200 - - 420 - - 1 E

30.10 NYD Festival, Flensburg C.A.R + Home of Easy Credit 2 C

31.10 Pernille Rosendahl (i Gråsten Slotskirke) 1 210 20 230 52.500 42.000 - - 210 - - 1 E

1.11 Jonah Blacksmith 1 244 30 274 48.800 39.040 - - 244 - - 1 E

2.11 Østkyst Hustlers 1 119 25 144 21.780 17.424 - 119 - - 1 - E

4.11 Chris Minh Doky & The Nomads 1 110 12 122 11.562 9.250 - 110 - - 1 - E

7.11 Jacob Bellens 1 36 8 44 4.074 3.259 36 - - 1 - - E

8.11 Jacob Bellens 1 30 5 35 4.394 3.515 30 - - 1 - - E

8.11 The Minds of 99 + Klub 27 2 420 20 440 96.600 77.280 - - 420 - - 2 E

9.11 Laura Mo 1 88 15 103 10.480 8.384 - 88 - - 1 - E

10.11 Define Festival: Farveblind (dk) + JoyfulTalk (ca) + Ströme (de) 3 48 50 98 4.420 3.536 48 - - 3 - - C

11.11 Hip som Hap - Familiekoncert 1 12 37 49 1.120 896 12 - - 1 - - E

15.11 Lars Lilholt 1 258 30 288 77.400 61.920 - - 258 - - 1 E

16.11 Poul Halberg & Friends 1 102 20 122 20.760 16.608 - 102 - - 1 - E

16.11 Skullclub 1 19 12 31 1.900 1.520 19 - - 1 - - E

17.11 Ude Af Kontrol 1 187 21 208 26.190 20.952 - - 187 - - 1 E

22.11 Johnny Logan 1 289 30 319 95.370 76.296 - - 289 - - 1 E

24.11 Thorbjørn Risager & The Black Tornado 1 156 7 163 4.164 3.331 - 156 - - 1 - E

25.11 Ben Chawes 1 47 16 63 21.688 17.350 47 - - 1 - - E

28.11 Skolekoncert / House of Creativity 1 160 160 C

28.11 Nyd Flensburg: Golz Rasche orch  m.fl. 2 C

1.12 Dicte/Hempler 1 44 9 53 9.800 7.840 44 - - 1 - - E

8.12 Die Herren 1 212 20 232 46.800 37.440 - - 212 - - 1 E

9.12 Jesper Bodilsen quartet 1 85 7 92 8.340 6.672 - 85 - - 1 - E

15.12 Repeatles 1 79 16 95 14.250 11.400 - 79 - - 1 - E

0 - - - - - -

0 - - - - - -

I alt 169 10.387 3.282 13.669 1.708.119 1.366.495 1.426 3.281 5.680 77 52 21

I Samarbejde med (og hos) Hagge´s / Tønder Kulturhus

AGORA - Upcoming festival partoutbillet

I samarbejde (og hos) Kühlhaus i Flensburg

I samarbejde med Sønderborg Jazzclub

I samarbejde med (og hos) Nygadehuset i Åbenrå

Co-produktion med Define - Festival for elektronisk musik

I samarbejde med Kultur- og Idrætsnatten, Sønderborg

Grænse mellem K1 og K2 50

Grænse mellem K2 og K3 175
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Version 2017-12-12 

 
Tjekliste for udarbejdelse af årsrapport for kulturinstitutioner der  
modtager et årligt driftstilskud over 200.000 kr. til og med 10 mio. kr. fra Kulturministeriet. 
 

Tjeklisten er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med henblik på at sikre, at årsrapporten opfylder kravene i lovgivningen.  

 

Tjeklisten er udfyldt af [navn] den [dato].  

 

 

Institutionens navn: Sønderborghus 

Regnskabsår: 2018 

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens ledelse og bestyrelse: 25/3 2019  

Årsregnskabet er påtegnet af institutionens revisor: 25/3 2019 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens bestyrelse: 25/3 2019:  

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

Revisionsprotokollatet er påtegnet af institutionens revisor: 25/3 2019 

(ikke foreninger, der får 1 mio. kr. eller derunder): 

 

 

 
Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

A Formkrav til årsrapporten 

1 Er institutionens navn, organisationsform og regn-

skabsperioden anført? 
X  

 

2 Er der i årsregnskabet redegjort for anvendt regn-

skabspraksis? Hvis der er sket et skift i regnskabs-

principperne, hvordan påvirker skiftet institutionens 

balance? 

X  

 

3 Indeholder årsregnskabet en resultatopgørelse og 

balance (dvs. opgørelse af aktiver og passiver)? 
X  

 

4 Har institutionen gjort årsrapporten offentligt til-

gængelig på sin hjemmeside? OBS: Årsrapporten skal 

offentliggøres, når den er godkendt af institutionens 

ledelse og bestyrelse, senest 6 måneder efter regn-

skabsårets afslutning. 

 C 

Nej – grundet midtvejsevaluering er årsrapporten 

endnu ikke fremsendt og godkendt af Sønderborg 

Kommune. 

B Ledelsesberetningen 

5 Indeholder årsrapporten en ledelsesberetning hvori 

der redegøres for årets drift og forventningerne til 

det kommende år samt øvrige forhold af betydning 

for den selvejende institution, som ikke direkte frem-

går af det øvrige årsregnskab. Ledelsesberetningen 

skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken 

udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i over-

ensstemmelse med det budgetterede og med de 

målsætninger, der er opstillet for den selvejende 

institution, herunder målsætninger opstillet i even-

X  
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

tuelle aftaler med Kulturministeriet eller andre til-

skudsydere. Endelig skal ledelsesberetningen inde-

holde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsni-

veauet. OBS: Vejledning om ledelsesberetning findes 

på Kulturministeriets Vidennet. 

C Teknisk gennemgang af årsregnskabet 

6 Er regnskabstal for det foregående regnskabsår samt 

budgettal for regnskabsåret opført i resultatopgørel-

sen, således at der er umiddelbar sammenlignelighed 

mellem regnskabstal og budgettal? OBS: Slots- og 

Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel skal 

følges, se Kulturministeriets Vidennet. 

X  

 

7 Er driftstilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen / 

Kulturministeriet korrekt optaget som indtægt i 

regnskabet og efter omstændighederne specificeret? 

X  

 

8 Er eventuelle tilskud fra kommune(r), region(er) og 

eventuelle tilskud fra fonde og sponsorer mv. specifi-

ceret? 

X  

 

D Gennemgang og vurdering af revisionspåtegningen i årsregnskabet og revisionsprotokollatet 

9 Er revisionen udført af en statsautoriseret eller regi-

streret revisor? X  

 

10 Har der fundet revisorskift sted? 

Hvis ja; hvad er årsagen til skiftet?  X 

 

11 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisionen er foretaget i overensstemmelse med 

god offentlig revisionsskik? 
X  

 

12 Fremgår det af revisors påtegning til årsregnskabet, 

at revisor har påset 

 at regnskabet er opstillet og revideret i overens-

stemmelse med de regler, der er fastsat i drifts-

tilskudsbekendtgørelsen og evt. sektorlovgiv-

ning 

 at det ikke indeholder væsentlige fejl og mang-

ler, samt  

 at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

 ved stikprøver har efterprøvet, at evt. projekttil-

skud, der indgår i institutionens regnskab, er an-

vendt til formålet? 

X  

 

13 Har revisor taget forbehold i forbindelse med revisi-

onspåtegningen i årsregnskabet?  

      Hvis ja; hvilke(t) forbehold er der tale om? 
 X 

 

14 Indgår der i revisionspåtegningen i årsregnskabet en 

erklæring fra revisor om at den udførte forvaltnings-

revision har givet anledning til kritiske bemærknin-

ger, fordi revisor vurderer, at forvaltningen har været 

mangelfuld?  

 X 
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Kontrolpunkt Ja Nej 

Bemærkninger.  

Hvor det er relevant noteres sidetal i årsrapporten 

15 Fremgår det af revisionsprotokollatet,  

 at der er foretaget revision i årets løb, hvor 

revisor har undersøgt de eksisterende forret-

ningsgange, med henblik på at påse, om den in-

terne kontrol er betryggende? 

 at revisor har påset, at ledelsesberetningen 

indeholder de faglige afrapporteringer, som 

kræves i henhold til rammeaftale, tilsagnsbrev 

og øvrige tilskudsbetingelser fastsat af Slots- og 

Kulturstyrelsen, og at afrapporteringerne er ret-

visende 

X  

 

16 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

hvilke revisionsarbejder, der er udført og resultatet 

heraf? 
X  

 

17 Er der i revisionsprotokollatet indført oplysninger om 

væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedr. institu-

tionens bogholderi, regnskabsvæsen og interne 

kontrol? Hvis ja, hvilke oplysninger er der indført? 

 X 

 

18 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, hvorvidt revisi-

onen har givet anledning til bemærkninger med 

hensyn til, om tilskuddet er anvendt i overensstem-

melse med tilskudsforudsætningerne, herunder 

målsætningerne i en eventuel rammeaftale med 

Kulturministeriet? Hvis ja, hvilke bemærkninger er 

der tale om? 

 X 

 

19 Har bestyrelsen og ledelsen redegjort for initiativer 

som følge af revisors eventuelle bemærkninger samt 

eventuelle forbehold? 

  

 

20 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor 

opfylder lovgivningens krav til uafhængighed? X  

 

21 Er det i revisionsprotokollatet oplyst, om revisor 

under revisionen har modtaget alle de oplysninger, 

der er anmodet om? 
X  

 

E Materiel gennemgang og vurdering af årsregnskabet  

22 Giver noterne til årsregnskabet et fyldestgørende 

indblik i institutionens drift og regnskabsresultat?  X  
 

 

Eventuelle øvrige bemærkninger til årsrapporten: 


