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s  cen Sundsvall, en förening inom Riksteatern, har målsättningen 
att aktivt bidra till ett rikt kulturliv i Sundsvall. Genom kulturupplev-

elser utvecklar vi vår identitet och blir tydligare som människor, och 
Scen Sundsvall vill fortsätta bidra i samhällsbygget genom att vidga 
perspektiv, väcka engagemang och sinnen.

f öreningen har även under 2011 fortsatt att bredda verksamheten, 
med fler medlemmar än någonsin tidigare, ännu fler besökare till 

våra arrangemang och för året ett positivt resultat även ekonomiskt. 
Allt tack vare en stabil förening och en kraftfull säljare, med fokus på 
information, marknadsföring och att bygga hållbara relationer.

f ör den förening Scen Sundsvall är i dag, är det fortsatt viktigt att 
planera väl inför kommande säsongers utbud. Självklart ska ut-

budet vara av hög kvalitet, ha en bredd så att där finns något för de 
allra flesta och dessutom ska valet av arrangemang ge grunden för 
en fortsatt stabil ekonomi. Det är ett utvidgat ansvar som följer med 
att Scen Sundsvall nu har möjlighet att ha 1,25 anställda. 

s cen Sundsvall ser med tillförsikt fram emot kommande säsonger 
bland annat utifrån det resultat föreningen nu kan redovisa i Årsre-

dovisning 2011.

Christin Strömberg 

Christin Strömberg, ordförande

Scen Sundsvall
Scen Sundsvall har fortsatt stor 
uppmärksamhet hos medborgare 
och publik. Dessutom anlitar allt 
fler producenter utanför Rikstea- 
tern oss som professionell scen-
konstarrangör i Sundsvall. Vi upp-
lever ett stort förtroende för vår 
förmåga.

Vision och mål
Styrelsen har antagit ett måldoku-
ment för verksamhetsåren 2008- 
2012. Enligt detta ska föreningen 
”spegla teaterkonsten i sin 
variation och vidga människors 
kunskap och förståelse för scen-
konsten. Vi tar världens teater 
till Sundsvall och medverkar till 
ökad förståelse för teaterns be-
tydelse för regionens utveckling”.

De mål vi satt för verksamheten är

nöjda medlemmar• 

nöjd publik• 

kompletterande och brett utbud • 

ekonomi i balans• 

gott anseende bland producenter• 
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Föreningen
Scen Sundsvall är medlem i Riksteatern. Föreningens stadgar är anpassade 
till Riksteaterns normalstadgar för föreningar.

Medlemmen i centrum
Medlemsaktiviteter
Under året arrangerade vi två medlemsträffar, båda i Tonhallen. 

I vårens träff deltog 300 medlemmar. Joakim Rindå presenterade vårens 
riksteaterföreställningar i Scen Sundsvalls regi, Scenkonstbolagets aktuella 
produktioner presenterade Marie Feldtmann, chef för Scenkonstbolaget 
Teater. 

Kvällen avslutades med ett bejublat trubadurbesök: Dan Fägerquist fäng-
slade publiken, när han till eget gitarrkomp lågmält men med stark inlevelse 
tolkade den ryske vissångaren Vysotskijs ömsom gripande och omska-
kande, ömsom burleska texter.
Till höstens träff samlades drygt 300 medlemmar. Föreningens nya ord-
förande, Christin Strömberg, hälsade välkommen och berättade om nuläget 
i styrelsen och planer för den närmaste framtiden. Riksteaterns dramaturg, 
Ninna Tersman, gav oss en inblick i höstens storsatsning, Othello. Höstens 
övriga utbud presenteratdes av Hans Thörn.

Föreningen Tango Sundsvall bjöd på ett tangonummer som gav mersmak. 
Scenkonstbolagets Lena Sandberg berättade om deras höstprogram. Den 
mycket personliga föreställningen Puccini möter Coelho, med cellisten och 
operasångerskan Pia-Karin Helsing, avslutade kvällen.

Scenpass & lokala förmåner
Genom sitt medlemskap får föreningens medlemmar scenpasset, som ger 
lokala förmåner i form av bland annat rabatterade biljetter till våra egna ar-
rangemang och flera andra arrangörers föreställningar. Vårt samarbete med 
ett antal lokala företag (våra samarbetspartner) ger också medlemmarna en 
viss rabatt på varierande produkter hos företagen mot uppvisande av scen-
passet (se mer information på vår hemsida).

Kansli 
Föreningens kansli har bemannats av två medarbetare – Hans Thörn som 
heltidssäljare och Anna-Karin Westberg på deltid för administration.

Styrelsen
Styrelsen har under året haft sex och Arbetsutskottet (AU) sju protokollförda 
sammanträden. 

Förutom det traditionella styrelsearbetet har ett fokus i styrelsens arbete varit 
föreningens grundläggande syfte, målsättning och förutsättningar. 

Organisation av styrelsearbetet
Utöver styrelsemöten har ett antal sammanträden hållits med AU och förenin-
gens olika arbetsgrupper. AU består av tre styrelseledamöter med upppgift 
att följa och stödja den löpande verksamheten, förbereda styrelsemöten 
och utarbeta förslag till beslut. Styrelsen har fortsatt fördelat arbetet på olika 
arbetsgrupper för bland annat marknads- & repertoarfrågor.  

Årsmöte
Årsmöte för verksamhetsåret 2010 hölls på Konsertteatern den 22 mars 2011.  
Avgående ordföranden Staffan Mjönes avtackades.

I höstens medlemssträff fick vi upp-
leva ett möte mellan Puccini och 
Coelho i en soloföreställning av och 
med cellisten och operasångerskan 
Pia-Karin Helsing.
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Arbetsutskottet (AU) arbetar nära 
styrelsen med praktiska uppgifter 
såsom förslag och beredning av 
ärenden, verksamhetsplan och 
budget.

AU utgör även del av Repertoarrå-
det. AUs arbetsuppgifter är bland 
andra att planera årsmöte, bereda 
och planera ärenden till styrelsen, 
ta fram förslag till budget och verk-
samhetsplan, delta i Utbudsdagar 
och Anbud Live, bereda repertoar 
inför styrelsebeslut, handlägga 
bidragsansökningar och ansvara 
för personalfrågor.
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Scen Sundsvall sparkade igång det nya året med allvarsamma, ryska toner i form 
av själfull sång av Dan Fägerquist. Vissångaren och Vysotskij-tolkaren intog 
scenen och avslutade den välbesökta medlemsträffen i Tonhallen den 18 januari.

Några veckor senare var det dags för makalösa The Real Group att ställa sig på 
samma scen och ta sundsvallspubliken med storm. Den 4 februari lyste den världs-
berömda kvintettens klara stämmor upp vintermörkret. Arrangemanget delade vi 
med Lifeline Entertainment.

Den 16 februari var det dags för operett i Riksteaterns tappning. Klassiska Vita 
hästen med Claes Malmberg i spetsen rumsterade om på Tonhallen.

Lite intimare, men minst lika färgsprakande var Lise & Gertruds föreställning Liv 
är att ta sig ut som gästade Skönsbergs Folkets Hus den 1 mars. Med massa 
humor, otrolig sång och ett rejält grepp kring både cellon och publiken gjorde den 
varma duon succé.

På Sundsvalls Teaters anrika scen spelades den moderna klassikern Lång dags 
färd mot natt den 16 mars. Det har gått drygt 50 år sedan den hade urpremiär 
i Sverige, och den här gången var det Riksteaterns version av den världskända 
pjäsen som framfördes av en ensemble på fem personer.

Den 26 mars bjöd rutinerade Bo Kaspers Orkester på skönt gung när det återigen 
var dags för ett samarrangeman med Lifeline Entertainment. Inför ett fullsatt Tonhal-
len bjöd bandet på både storslagen musik och lågmälda men inte desto mindre in-
tressanta betraktelser ur vardagen. Extra kul var det att man bjudit in tre unga lokala 
förmågor på blås som visade vad de gick för under några av kvällens nummer.

Inte det minsta tråkigt, utan tvärtom fantastiskt underhållande, var det när David 
Batra höll låda på samma scen dagen efter, den 27 mars. Han besökte staden med 
sin hyllade föreställning Det här var ju tråkigt och fick var och varannan i raderna 
att skratta både högt och hjärtligt.

Underbart fina Emil Jensen intog scenen på Sundsvalls Teater den 3 april med 
den både eftertänksamma och livsbejakande föreställningen Livs levande.

En dryg månad senare, den 5 maj, stod Fredrik Swahn på samma scen med sin 
inspirationsföreställning Lust att våga. Med stora gester och skönsång uppmanade 
han sundsvallsborna att hitta lusten i vardagen igen och att försäkra sig om att man 
lever sitt eget liv så att det inte är livet som lever det åt en. Tänkvärt och underhål-
lande på en och samma gång.

Sommarens sista dag, den 31 augusti, hälsades alla medlemmar välkomna efter 
semestern med en stor medlemsträff i Tonhallen, som avslutades med föreställ-
ningen Puccini möter Coelho – en föreställning av och med cellisten och op-
erasångerskan Pia-Karin Helsing, som inspirerats av Puccinis tårdrypande areor 
och Coelhos kloka ord.

Den 7 och 8 september gästade efterlängtade humorgruppen Klungan Sundsvall. 
Ett fullsatt, gapskrattande och hänfört Tonhallen tog emot dem båda kvällarna. Det 
kluriga gänget flög inte över scenen en enda gång, men de tog några trevande dans-
steg nu och då, som en följd av deras samarbete med koreografen Birgitta Egerbladh 
kring föreställningen, Se oss flyga över scenen i fruktansvärda hastigheter.

Föreställningar 2011

Operetten Vita hästen. 

Klungan.

Tusen bitar med Västerbottensteatern.

Maria de Buenos Aires med Piteå 
Kammaropera och Norrbotten NEO. 
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Publikstatistik

 

Tillsammans med Njurunda församling arrangerade vi den 22 september enmans-
föreställningen Markusevangeliet på Opalen i Kvissleby. En naken och avskalad 
föreställning där bibelns Markusevangelium ordagrant framfördes genom berät-
tarteater. 

Den 1 oktober intog Sundsvalls Madrigalkör och ett antal musiker scenen på 
Skönsbergs Folkets Hus för att bjuda på ett collage av Evert Taubes älskade visor 
och texter med föreställningen Min älskling, du är som en ros. Arrangemanget var ett 
samarbete med NBV och Sundsvalls Madrigalkör.

En sann berättelse om kärlek, arv, längtan och försoning berörde publiken på 
Konsertteatern den 13 oktober när Västerbottenteaterns föreställning Tusen bitar 
spelades. Thomas var bara 29 år när han dog. Den här kvällen fick publiken ta del 
av den starka berättelsen om honom och hans familj.

Medlemmar som ville förbereda sig inför Norrlandsoperans föreställning Wozzeck 
var välkomna att gratis se filmen med samma tema, Woyzeck, i Programsalen på 
Kulturmagasinet den 26 oktober. Detta tack vare ett samarbete med Scenkonstbo-
laget Film och Sundsvalls Kommun, Kultur- och Fritidsavdelningen.

I mörkaste november hettade det till av dramatisk passion på Sundsvalls Teater. 
Detta när Piteå Kammaropera och Norrbotten NEO den 1/11 bjöd på Maria de 
Buenos Aires – en tangopassion i två akter. Storslagen musik, en dramatisk berät-
telse och ett myllrande persongalleri var vad som mötte publiken. Efter föreställnin-
gen bjöds det upp till tango i Teaterkaféet. 

Nog var det en och annan i publiken som blev lite kär när Rickard Wolff ställde 
sig på scenen med sin föreställning Falling in Love Again den 11 november. Wolff 
bjöd på fantastisk sång och eftertänksamt berättade anekdoter ur livet. Och ett 
fullsatt Tonhallen bara njöt.

Mot Jämtland styrde bussen kosan när vi den 12 november besökte Östersunds 
Teater. Inte kunde vi missa Dramatens storslagna och bejublade uppsättning av 
Moliéres klassiska mästerverk Den girige med Johan Rabaeus i huvudrollen. För 
regi stod Gösta Ekman och på scenen sågs förutom Rabaeus bland andra Marie 
Richardsson och Lars Amble.

Med dunder och brak gästade Norrlandsoperan Tonhallen med Wozzeck den 13 
november. En föreställning spelades för skolungdomar på dagen och en för allmän-
heten på kvällen. Operan framfördes på tyska, med svensk textning.

Den 29 november fylldes Skönsbergs Folkets Hus av julkänslor i och med att 
Sundsvalls Madrigalkör höll sin julkonsert I väntan på jul under ledning av 
dirigent Stefan Groth. Kända julsånger på svenska, som Hosianna och Advent, 
blandades med både polska julvisor och engelska carols.

Scen Sundsvall avslutade teateråret med en bussresa till Härnösands Teater den 9 
december. Där spelades Riksteaterns uppsättning av en av världens mest älskade 
farser, Boeing Boeing, med ingen mindre än Nanne Grönvall i spetsen. I den 
fartfyllda föreställningen medverkade även Göran Forsmark, Anders Berg, Ulric von 
der Esch och sist men inte minst Jakob Stadell.

Wozzeck med NorrlandsOperan. 

Medlemsträff  303

The Real Group 522

Vita hästen  803

Liv är att ta sig ut 275

Teaterresa  57

Lång dags färd… 195

Bo Kaspers Orkester 563

Det här var ju tråkigt 321

Emil Jensen  182

Fredrik Swahn - Lust 200

Medlemsträff  325

Klungan  629 
Klungan  705

Markusevangeliet 270

Min älskling…  229

Tusen bitar  66

Othello   166 
Othello   231

Wozzeck - filmvisn. 37

Maria de Buenos Air. 220

Rikard Wolff  440

Teaterbuss Dramaten 46

Wozzeck NO  180 
Wozzeck NO  195

I väntan på jul  180

Boeing Boeing (buss) 60

Publik totalt  7400

Antal arrangemang      26
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Marknad & sälj                    

Genom ett aktivt och strukturerat arbete med relationsskapande mot med-
lemmar, organisationer, företag och enskilda privatpersoner har beläggning-
en på våra föreställningar ökat. Vi samarbetar med ett antal företag som er-
bjuder våra medlemmar rabatter och förmåner. Studieförbunden är en annan 
viktig samarbetspartner för att nå ut. Genom vårt samarbete med fyra av de 
stora kedjehotellen bidrar vi till besöksnäringens utveckling och vi har även 
utvecklat samarbetet med Scenkonstbolaget med bl. a teaterabonnemang.

Scen Sundsvall har i överenskommelse med butiker och caféer flera fasta 
affischeringsplatser på strategiska platser.

Vi använder också vår sida på Facebook flitigt för att marknadsföra våra 
föreställningar. Vid årsskiftet var antalet Gilla-markeringar där nära 200.

Marknadsföring av föreställningar sker via begränsad annonsering, besök 
hos företag och organisationer. Vi har även gjort mer riktade insatser i form 
av informationsbrev via e-post. Vi når i dag ca 86 procent av våra medlem-
mar via e-post.

Vår programtidning har blivit en succé. Mycket uppskattad av kulturkonsu-
menten. Produkten har under de senaste åren utvecklats rejält och innehåller 
idag stora delar av kulturutbudet i Sundsvall med omnejd samtidigt som den 
ger en tydlig profil åt föreningen.

 Vi ligger på årsbasis på en genomsnittlig beläggning av 79 procent (jfr 2007 
46 procent).

Annonskostnader fortsätter att sjunka och ligger på årsbasis på 23 kronor 
per såld biljett. Marknadsgruppen träffas relativt regelbundet och drar upp 
riktlinjer för det löpnade marknadsföringsarbetet

Arbetsgrupper
Marknadsgruppen
Marknadsgruppen ansvarar för marknadsaktiviteter inför föreställningar och för 
föreningens marknadsplan. Gruppen planerar och samordnar aktiviteter som 
rör föreningens medlemmar.

Repertoarrådet
Utöver de produktioner som Riksteatern erbjuder, sträver föreningen efter att 
samarbeta med andra, små och stora, producenter. På det sättet vill vi stärka 
vår position som arrangör, bredda utbudet och nå nya målgrupper. 

Under 2011 har våra erfarenheter utvecklat oss som samverkanspartner, både 
i relation till producenter som till andra arrangörer.

Redaktionsrådet
I redaktionsrådets ansvarsområde ingår 

framtagning av grafiskt enhetligt informations- och presentationsmaterial,  zz
 som till exempel bildspel, annonser, affischer, årsberättelser, programtid- 
 ning och/eller redaktionellt stöd till kansliet i dessa frågor

korrekturläsning och språkgranskningzz

webbmasterfunktionen och delar av webbredaktörsfunktionen.zz

Medlemsutveckling. 

Beläggning i snitt. 
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Biljettservice,  
Entré Sundsvall
Biljetter till föreningens arrange-
mang säljs av Entré Sundsvall.

Intressenter i Entré med ge-
mensamt ekonomiskt ansvar är 
Scen Sundsvall, Scenkonstbo-
laget, och Sundsvalls Tidning. 

Scen Sundsvalls representanter 
i den ekonomiska föreningens 
styrelse är Anna Frisk (ordinarie) 
och Stefan Bäckström (ersättare).

Riksteater Västernorrland
RiksteaterVästernorrland, RTY, 
representerar länets sju teater-
föreningar. 

Scen Sundsvall är medlem i 
RTY och representeras i dess 
styrelse av Sven-Ove Jacobsson 
(ordförande) och Frans Costell 
(ledamot). Revisorer är Thore 
Bergman Scen Sundsvall och 
Camilla Fahlander från Örn-
sköldsviks RTF.

Vid RTYs årsmöte 2011 i Söråker 
representerades Scen Sundsvall 
av Christin Strömberg. 

Övriga medlemskap
Scen Sundsvall är medlem i Före-
ningen Folkets Hus & Park 
Sundsvall, Föreningen På Stan 
Näringsidkarna, Föreningsarkiv-
et Västernorrland och Förenngen 
Norra Berget.

Publikvärdar
Vi har i dagsläget cirka 25 medlemmar som ingår i vår publikvärdsverksam-
het. Publikvärdarna finns på plats före, under och efter varje föreställning. 
Uppgifterna varierar beroende på föreställning och arena, men främst river 
man biljetter, tackar av på scen, står i garderoben, bjuder på dryck och 
snacks och minglar bland publiken inför insläpp. Det sistnämnda för att svara 
på frågor ute i foajén och värva nya medlemmar. När synskadade bevistar 
våra föreställningar är det publikvärdarna som ledsagar dessa gäster för att 
de ska få bästa möjliga upplevelse.

Utöver uppgifterna vid föreställningarna träffas alla publikvärdar vid tre till 
fyra tillfällen per år. Då handlar det om planeringsmöten och avslutningar.

Föreningens sociala ansvar
Scen Sundsvall har under flera år i varierande omfattning ställt upp för per-
soner med behov av sysselsättning.  Under 2011 fortsatte vi att ta ett stort 
socialt ansvar – relativt vår ideella organisation.
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Styrelsen 2011

ORDFÖRANDE 
Christin Strömberg

VISE ORDFÖRANDE 
Sven-Ove Jacobsson

LEDAMÖTER 
Stefan Bäckström  
(sekreterare)  
Caroline Lorentzon 
Karin Rapp 
Johanna Nyström 
Anna Frisk 
Elisabeth Jansson 
Cecilia Dahlbäck

ERSÄTTARE 
Thore Bergman  
(kassör) 
Frans Costell 
Bengt Nilsson 
Anita Eriksson 
Maha Alhaddad  
Marcus Olsson

REVISORER 
Arne Näsvik 
Britta Mörée

REVISORSERSÄTTARE 
Gerd Dahlin 
Inga-Lill Hägglund

VALBEREDNING 
Staffan Mjönes  
(sammankallande) 
Sven Johansson 
Anna-Karin Westberg

Christin Strömberg

Stefan Bäckström

Karin Rapp

Anna Frisk

Sven-Ove Jacobsson

Cecilia Dahlbäck Caroline Lorentzon

Johanna Nyström

Elisabeth Jansson

Thore Bergman 
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Scen Sundsvall – en del av Riksteatern 
Org.nummer 889200-7237 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
Scen Sundsvall är en allmännyttig ideell förening med uppgift att arrangera scen-
konstföreställningar som produceras av Riksteatern och andra turnerande producen-
ter. Verksamheten finansieras huvudsakligen med intäkter från de genomförda ar-
rangemangen, sponsorbidrag från företag och kommunalt driftbidrag.  
 
Namnbyte 
Föreningen har tidigare hetat Sundsvalls Teaterförening. Under senare år har verk-
samheten marknadsförts under varumärket Scen Sundsvall – en del av Riksteatern. 
Vid årsmötet i mars beslutades att föreningen skulle byta namn och i fortsättningen 
heta Scen Sundsvall – en del av Riksteatern. 
 
Föreningsverksamheten 
Mål för föreningens verksamhet har under senare år bl.a. varit att verka för ett ökat 
teaterintresse i Sundsvall, att öka medlemsantalet och att öka medlemmarnas enga-
gemang. Som ett led för att uppnå detta har föreningen sedan 2007 haft en heltids-
anställd person anställd med uppgift att arbeta med marknadsföring av våra arran-
gemang, att värva nya medlemmar och att utveckla medlemskapet. Insatserna har 
varit framgångsrika. På de senaste fyra åren har den sammanlagda publiken vid ar-
rangemangen fördubblats och antalet medlemmar ökat med ca 75 %.  
 
Arrangemangen 
Föreningen har under 2011, i egen regi eller i samarbete med annan, genomfört 22 
olika arrangemang med totalt 25 föreställningar. Två av arrangemangen har genom-
förts i form av bussresor till teaterföreställningar i Östersund respektive Härnösand. 
Den sammanlagda publiken uppgick under året till 7 005 personer. Flera av arran-
gemangen har skett i samverkan med föreställningarnas producenter. 
 
Omsättning 
Föreningens nettoomsättning d.v.s. intäkter från biljetter, garderob, programförsälj-
ning o dyl. uppgick till 1 236 436 Tkr, en fördubbling sedan föregående år. Att netto-
omsättningen ökade så mycket berodde till stor del på att vi var framgångsrika i valet 
av repertoar men delvis också på att vi lyckats utöka samarbetet med producenter 
utom Riksteaterrörelsen. Särskilt framgångsrika arrangemang under året var Klung-
an, Vita Hästen och Othello som tillsammans stod för nästan 50 % av vår omsättning. 
 
Resultat 2011 
Årets verksamhet resulterade i ett överskott på 33 597 kr. Verksamheten hade ur-
sprungligen budgeterats till att ge ett underskott på 198 000 kr. Att det slutliga resul-
tatet blev så mycket bättre än vad som budgeterats beror på att arrangemangen gav 
ett betydligt bättre resultat än vad vi hade beräknat och på ekonomiska effekter av 
den stora medlemsökningen. 
 
Årets överskott avsätts till en resultatutjämningsreserv. 
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EKONOMISKA NYCKELTAL 

 
Föreningens ekonomiska utveckling under 5 år i sammandrag: 
      
 2011 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsättning (Tkr) 1 110    588    746    713   578 

Intäkter totalt (Tkr) 1 807 1 229 1 462 1 219 1 706 

Resultat efter finansiella poster (Tkr)     34  - 123    - 33  - 125    409 

Resultat efter bokslutsdispositioner     34        0      37      21    - 88 

Balansomslutning (Tkr)   616    564    689    665    832 

Likviditet (%)   388    401    485    969    805 

Soliditet (%)     69     76      80      90      87 

Antal arrangemang     22     26      19      17      16 

Antal spelade föreställningar*     25     33      23      26      22 

Total publik 7 005 6 253 4 788 8 248 3 424 
Antal medlemmar 1 061    916    811    715    610 

* Inklusive föreställningar i samband med medlemsmöten   
 
 

RESULTATRÄKNING 
  Not 2011 2010  
Intäkter     
Medlemsavgifter  70 197 65 443  
Bidrag 1 451 367 575 661  
Föreställningsintäkter 2 1 236 436 587 843  
Summa  intäkter  1 757 000 1 228 947  
     
Kostnader     
Föreställningskostnader 3 -1 087 646 -661 633  
Övriga externa kostnader  - 152 475 -208 524  
Personalkostnader  - 501 564 -492 292  
Avskrivning av anläggningstillgångar 4 - 6 184 -5 107  
Summa kostnader  1 747 869 -1 367 619  
     
Rörelseresultat   10 131 -138 672  
     
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter  8 458 445  
Vinstutdelning andelar  15 017 15 023  
Räntekostnader  - 9 0  
Resultat efter finansiella poster  33 597 -123 205  
     
Extraordinära intäkter och kostnader     
Återföring från fond scenkonstfrämjande åtgärder  0 123 205  

Resultat efter extraordinära intäkter och kostn. 33 597 0  
     
Bokslutsdispositioner     
Avsättning till fond  0 0  
     
Årets resultat  33 597 0  
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BALANSRÄKNING 
     
TILLGÅNGAR  Not 2011-12-31 2010-12-31  
     
Anläggningstillgångar     
Inventarier 4 16 493 20 677  
Andelar 5 642 625  
     Summa anläggningstillgångar  17 135 21 302  
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
     Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 174 645 63 333  
     
Kassa och bank 7 424 097 479 250  
     Summa omsättningstillgångar  598 742 542 583  
     
SUMMA TILLGÅNGAR  615 877 563 885  
 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER,  Not 2011-12-31 2010-12-31  
     
Eget kapital     
Fond för scenkonstfrämjande åtgärder i Sundsvall  334 078 334 078  
Resultatutjämningsreserv   128 213 94 616  
     Summa eget kapital    462 291 428 694  
      
     
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   15 039 7 998  
Övriga kortfristiga skulder 8 58 715 60 968  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 79 831 66 225  
     Summa kortfristiga skulder  153 585 135 191  
     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   615 877 563 885  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
     
Redovisningsprinciper      
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna  
råd.     
Inventarier vid kansliet avskrivs med 20 % per år.     
     
  2011 2010  
Not 1 Bidrag     
Driftbidrag Sundsvalls kommun  385 000 384 500  
Lönebidrag  46 301 166 007  
Övriga bidrag momsfritt  20 066 25 154  
  451 367 575 661  
     
Not 2 Föreställningsintäkter     
Biljettintäkter  1 206 082 550 275  
Garderob, program, servering  5 693 8 471  
Övriga intäkter  14 661 29 096  
  1 236 437 587 843  
     
Not 3 Föreställningskostnader     
Gage, hotell, resor artister  427 548 290 379  
Lokalhyra, tjänster  267 041 173 801  
Marknadsföring, teaterprogram  138 339 105 090  
Förtäring i samband med föreställning  8 170 10 772  
Övriga kostnader  120 136 12 639  
Provision biljettförsäljning  126 412 68 952  
  1 087 646 661 633  
     
Not 4 Avskrivningar     
Inventarier kansliet     
Anskaffningsvärde  92 070 90 070  
Avskrivningar  -75 577 -69 393  
Utgående bokfört värde  16 493 20 677  
     
     
Not 5 Andelar     
Andelsbevis nr 11 i FHP  642 625  
  642 625  
     
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
Kundfordringar  29 625 28 688  
Förutbetald marknadsföring  43 063 0  
Fordran moms  98 585 34 645  
Interimsfordringar  3 372 0  
  174 645 63 333  
     
Not 7 Kassa och bank     
Garderobskassa  3 150 753  
Postgiro  63 452 19 904  
Bank  357 875 421 118  
Skattekonto  6 37 475  
  424 097 479 250  
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Not 8  Kortfristiga skulder     
Personalens källskatt  14 217 11 939  
Särskild löneskatt  6 623 5 878  
Övriga kortfristiga skulder  37 875 38 375  
Skuld ungdomsprojektet   0 4 776  
  58 715 60 968  
     
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Övriga upplupna kostnader  0  0  
Upplupna semesterlöner  51 230  42 826  
Upplupna soc. avgifter semesterlöner  16 096  13 456  
Upplupna soc. avgifter  12 505  9 943  

  79 831  66 225  
     
 
Sundsvall 2012-02-20 
 
 
…………………………………….  ……………………………………….. 
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Sven-Ove Jacobsson   Elisabeth Jansson 
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