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BESTYRELSEN
Jan Toft Olesen (formand): Jan er advokat (H), HD (R) og
har i mere end 20 år været tilknyttet LOU ADVOKATER.
Udover Randers Kammerorkester er Jan medlem af
bestyrelsen i andre virksomheder og herudover i andre
foreninger og selvejende institutioner indenfor kulturområdet i Randers.
Bent Olesen (næsteformand): Forhenværende forstander for FOF Randers og medlem af hovedbestyrelsen
for FOF. Tidligere næsteformand i TV2. Har undervist i
klassisk guitar og er aktiv i den lokale jazz-miljø.
Peter Leschly: Med min baggrund som adm. direktør i
større, danske virksomheder og de seneste mange år
som professionelt bestyrelsesmedlem i et stort antal selskaber søger jeg at bidrage med økonomisk og strategisk
indsigt.
Svend Thøgersen: Lang ledelseserfaring dansk erhvervsliv. Bestyrelsesarbejde adskillige kulturelle organisationer. Bestyrelsesarbejde private virksomheder.
Strategisk sans. Kvalificeret tilgang til lokalpolitik.
Karen Brix Roed: Udpeget af Randers Byråd til Randers
Kammerorkesters bestyrelse siden 2000. Medlem af
Randers byråd fra 1993-2009. Leder i offentlige institutioner (de sidste 10 år chef på erhvervsskole). Medlem
af en række bestyrelser indenfor Sociale, politiske og
kirkelige organisationer lokalt og nationalt. Uddannelsesbaggrund: 1988 Sygeplejerske; 2000 PD - ledelse og
uddannelsesplanlægning; 2009 MPA.
Jesper Temp: Akademiøkonom og exam art i Fransk. CEO
og ejer af henholdsvis GETAMA og In-Light Scandinavia.
Ledelseserfaring og erfaring fra diverse bestyrelser.

RANDERS KAMMERORKESTER ER STØTTET AF:
RANDERS KOMMUNE

HOVEDSPONSOR: SPAREKASSEN KRONJYLLAND

Kirsten Ohmand Jensen: Udpeget af Randers Byråd til
Randers Kammerorkesters bestyrelse. Underviser og Udviklingskonsulent. Bestyrelsesmedlem i : Landsbyklyngen
Kronjylland - udvikling i 13 landsbyer omkring Harridslev;
L A G Randers/Favrskov (Landdistrikt udvikling); Naturpark Randers Fjord, Cafe Færgestedet, Mellerup; Kunstforeningen Laksen. Medlem i Kammermusikforeningen
Brage.
Bue Skov Thomassen: Bue Skov Thomassen er uddannet klarinettist ved Indiana University og Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium. Har siden 2007 været
klarinettist i Randers Kammerorkester og underviser i
klarinet og kammermusik på Det Jyske Musikkonservatorium og MGK Østjylland. Sidder i bestyrelsen for Randers
Kammerorkester, da han er valgt til programudvalget i
orkestret.
Esben Kjær: Født og opvokset i Randers. Gik fra 19801984 på Vestjydsk Musikkonservatorium og diplomklasse fra 1984-1986 på Nordjydsk Musikkonservatorium.
Startede 1. August 1986 i Randers Kammerorkester. Derudover har Esben stor erfaring i rytmisk musik i mange
forskellige sammenhænge.

LEDELSESBERETNING
Generelt
2019 var et godt og udbytterigt år for Randers Kammerorkester (RKO). Orkestret har med
tilfredshed levet op til de mål, som er defineret i vores rammeaftale 2018 – 2020 og til
strategien for Randers Kammerorkester 2018-2020, som har sit udgangspunkt i Randers
Kammerorkesters mission og vision. RKOs aktiviteter har i 2019 omfattet 125 koncerter i
alt med et totalt antal tilhørere på 24.958. Dette må betegnes som et højt aktivitetsniveau.
Til sammenligning med 2018 er RKOs publikumstal i 2019 lidt større, men det skal ses i et
større perspektiv. RKOs kerneydelse (klassisk kammermusikalsk- og orkesterrepertoire)
suppleres hvert år med andre koncertaktiviteter af divergerende karakter. Antal og karakter af disse andre koncertaktiviteter kan variere meget fra år til år, og det betyder at det
ofte ikke giver mening at sammenligne to år. For eksempel har RKO i 2016 været så heldige,
at vi kunne afvikle en udendørskoncert på en dag med høj solskin (3.200 publikummer),
men i 2017 var det desværre afviklet på en dag med regn og blæst (kun 750 publikummer).
Og i 2018 i stedet for en udendørskoncert i samarbejde med Randers Festuge, var der en
indendørs jubilæumskoncert (udsolgt - dog kun med 444 publikummer til sammenligning).
RKOs fastansatte personale har i 2019 omfattet 14 musikere og 3,5 administrativt personale. Herudover har der været løs- og kontraktansatte assistenter efter behov

Koncertvirksomhed 2019
I forhold til resultatmål 1.1 i Randers Kammerorkesters rammeaftale har orkestret i 2019
fastholdt og forøget interessen for musik i Randers og omegn ved at bevare og udvikle sin
position som kulturelt fyrtårn med dybe rødder i det lokale samfund. Dertil har orkestret
videreført sin særligt brede repertoireprofil og sit høje kunstneriske niveau. RKO har i 2019
leveret koncertoplevelser for en lang række publikumsgrupper, og har opfyldt sin klare
ambition om at nå bredt ud - geografisk og socialt. Koncerterne har i 2019 spændt fra klassiske koncerter, underholdningskoncerter med populærmusik, opera- og kammermusik,
koncerter for børn og børnefamilier, samt koncerter målrettet socialt udsatte.
De fleste programmer bliver spillet i Randers, og gentagelseskoncerter er blevet spillet i en
række andre byer fra Værløse til Tønder. Orkestret har opfyldt sin målsætning om at levere
musik for et publikum på tværs af sociale grupper, alder, uddannelse m.m. - og altid med
høj kvalitet.

En opgørelse af alle orkestrets aktiviteter kan ses senere i ledelsesberetningen. RKO har
igen i 2019 lagt vægt på et alsidigt repertoire:
• i alt 33 koncerter/forestillinger indeholdte værker komponeret efter 1900, og
af disse koncerter havde 27 af koncerterne værker af nulevende komponister
på programmet, og af disse var der 4 uropførelser samt 2 førsteopførelser i
Danmark.
• det brede orkester- og kammermusikalske repertoire blev repræsenteret af
komponister som bl.a. Bach, Corelli, Vivaldi og flere barokkomponister, samt
Mozart, Beethoven, Mahler, Verdi, Sjostakovitj, Schubert, Brahms, Nielsen,
Haydn, og Vaughan Williams samt en række komponister, som ikke hører til
den klassiske musiks mainstream.
• Mere populært og umiddelbart appellerende musik blev præsenteret ved
orkestrets nytårskoncerter og grøntsagskoncerter (afholdt i Helligåndshuset i
forbindelse med grøntsagstorvet i Randers lørdag formiddag) samt en række
koncerter med Beatlesmusik i anledning af 50 år siden udgivelsen af pladen
“Abbey Road”.
RKO har nået ud til et internationalt publikum igennem sine mange CD udgivelser som er
fortsat tilgængelige på det internationale marked samt alle vigtige streaming tjenester. RKO
har også indfriet forventningerne i forhold til resultatmål 1.2 med indspilning af en CD af
orgelkoncerter af den engelske komponist John Stanley i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium og orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen.
I forhold til resultatmåI 1.2 har RKO vedligeholdt sin høje kunstneriske kvalitet bl.a. ved
hjælp af gæstemusikere/dirigenter, solister og instruktører som Marc Soustrot, Michala
Petri, Gunhild Carling, Michael Schønwandt, samt Ulrik Spang-Hanssen og Gert von Bülow.
I forhold til resultatmål 1.3 i rammeaftalen har RKO bevaret og udbygget sit netværk og
position som et musikalsk kraftcenter i lokalområdet. Orkestret har indgået i en lang række
samarbejdsprojekter med bl.a. Aarhus Sommeropera, Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske
Musikkonservatorium, Aarhus Symfoniorkester, Sct. Mortens Kirke, Sct. Peders Kirke, Danmarks Radio m.fl. Dertil har orkestret forsat sit meget frugtbare samarbejde med det lokale
erhvervsliv, specielt vores hovedsponsor Sparekassen Kronjylland.

Formidling og publikumsudvikling 2019
RKO har fortsat sine mangfoldige tiltag vedrørende formidlings- og publikumsudviklingen, og orkestret har klart levet op til forventningerne i
resultatmål 2.1 - 2.2 i rammeaftalen. RKO har i 2019 gennem en kreativ
mediestrategi sikret, at orkestrets koncertvirksomhed er meget synlig
i det lokale samfund. RKO har fortsat husstandsomdelt sin sæsonbrochure for at sikre, at alle borgere i kommunen er bekendt med den klassiske musik som tilbud og mulighed, og alle orkestrets arrangementer
er blevet markedsført yderligere gennem marketing i samarbejde med
Musik- og Teaterhuset Værket. Til alle orkestrets koncerter i 2019 er
der blevet skabt højkvalitets baggrundsinformation om programsatte
værker, som var nemt tilgængelige for koncertpublikummet, igennem
internettet og trykte medier.
RKOs grøntsagskoncerter (med deres afslappede atmosfære) er fortsat en fremragende introduktion til klassisk musik, og hvert år
får orkestret nye publikumsmedlemmer igennem disse koncerter. Koncerterne på samlingsstederne for socialt udsatte, samt koncerter i samarbejde med Randers Sygehus har været med til at præsentere orkestret for et helt nyt publikumssegment, og projektet
har vist sig at være meget værdifuldt både for publikum og musikere.
Randers Kammerorkester har fortsat sin formidlingssucces “Hør lige her!” (en månedlig musiklytteklub for børn i alderen 6-10 år)
i samarbejde med Randers Bibliotek. Formålet med samarbejdet er at give børnene, gerne ifølge med en voksen, mulighed for at
stifte bekendtskab med musikkens mange facetter, og dermed udvikle deres interesse for klassisk musik som potentielle koncertgængere senere i livet, eller vække deres interesse for instrumentalundervisning.
Som et nyt tiltag på publikumsudviklingsområdet har orkestret arrangeret en række foredragskoncerter i samarbejde med musikformidlerne Christina Blangstrup Dahl og Anette Kjær. “Krigen i Musikken” var et formidlingsarrangement, hvor et nyt publikum blev
introduceret til forskellige aspekter af klassisk musik skrevet i løbet af anden verdenskrig, og “Carl Nielsen - Liv og tanker” var en
collage af musik, breve, fortællinger og dagbogsoptegnelser med fokus på Carl Nielsen og andre samtidige komponister. Tiltaget må
betragtes som en succes med 6 velbesøgte foredragskoncerter.
I forbindelse med resultatmål 2.3 har orkestret bevaret det høje aktivitetsniveau indenfor børne- og skoleområdet, og i løbet af
2019 har RKO fortsat været aktivt i Randers skoletjenestenetværk. RKOs skolekoncerter og koncerter for børn og unge har igen
været meget efterspurgte i 2019 med næsten det samme antal koncerter afviklet som i 2018, som kan betragtes som et meget
tilfredsstillende højt aktivitetsniveau indenfor området. RKO har i 2019 fortsat med sine meget populære Familiejulekoncerter, og
ca. 1.000 børn fra Randersskolernes 4. klasser var med til at synge julen ind til to udsolgte koncerter. Dertil var ca. 400 børn fra 4.
klasserne i Hobro med til at synge julen ind med endnu en udsolgt koncert i Hobro.
Som nye spændende tiltag i området har RKO afviklet et stort multimediaprojekt målrettet skolebørn og børnefamilier i samarbejde
med Beatleseksperten Per Wium i anledning af 50 år siden udgivelsen af pladen “Abbey Road”. Projektet begyndt med en række
skolekoncerter med solisterne Ivan Petersen og Karoline Budtz med Per Wium som formidler, og derefter fik børnefamilier, hvis
børn var med til et af skolearrangementer, mulighed for at købe særlige billige billetter til den store afslutningskoncert på projektet
med stort symfoniorkester, kæmpe kor fra Korby Randers og solisterne Ivan Petersen og Karoline Budtz.

I 2019 har RKO opfyldt sine øvrige forpligtelser i resultatmål 2.3 ved at støtte talentudviklingen på alle niveauer i den musikalske
fødekæde med undervisning, workshops og øvrigt samarbejde primært med Randers Musikskole, Aarhus Musikskole, Mariagerfjord
Kulturskole og Det Jyske Musikkonservatorium. I alt har RKOs musikere afviklet 2.952 lektioner mod forventet 1.700 og 2.905 i 2018.
Dertil har RKOs musikere selv deltaget i diverse elevkoncerter og workshops, som ikke er inkluderet i orkestrets ovenstående publikumstal. Orkestret er i løbende kontakt med Levende Musik i Skolen, og kontakten forventes at udvikle sig mere konkret i 2020.

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner
I løbet af 2019 har RKO gennemgået sit organisationsstruktur samt forretningsorden med henblik på effektivisering samt implementering af de mange god råd og forslag i Kulturministeriets udgivelse “God ledelse selvejende kulturinstitutioner”.

Økonomi
Resultatet udgør et overskud på kr. 42.333,- mod et budgetteret resultat på kr. 1.000,-. Resultatet anses for meget tilfredsstillende
og er en konsekvens af Slots- og Kulturstyrelsens ønske om, at Randers Kammerorkester styrker sin egenkapital.

Kommentarer til Årsregnskab 2019
Orkestrets regnskab viser fortsat forholdsvis store egenindtægter kr. 1.652.103 ,- ekskl. indtægter fra fonde og sponsorer, hvilket
svarer til 13,2% af orkestrets totale budget og må betragtes som en relativ stor egen indtjening.
Én af RKOs i alt 14 musikere har været langtidssygemeldt i 2019. Orkestrets udgifter til faste musikere er derfor mindre end budgetteret, og udgiften til assistenter er større end budgetteret – dertil kommer at RKO har valgte at opprioritere nogle af orkestrets
højt profilerede projekter i løbet af regnskabsåret, således at udgifter til assistenter blev endnu højere end budgetteret.
Den forventede udvikling Foreningen forventer at kunne fastholde et højt aktivitetsniveau i 2020.

Hovedbegivenheder for Randers Kammerorkester i 2020
• Nytårskoncerterne, som spilles både regionalt og nationalt
• Mange ekstra aktiviteter i forbindelse med orkestrets 75-års jubilæum bl.a. en store jubilæumskoncert med
verdensstjernen Henning Kraggerud som solist.
• Indspilning af en CD med værker af Vivaldi
• Indspilning af en CD med værker af C.P.E. Bach
• “Hør lige her!” formidlingssamarbejde med Randers Bibliotek
• Særlige samarbejdskoncerter med DJM
• Opførelse af Menottis Amahl and the night visitors
• Store samarbejdskoncerter med områdets symfoniorkestre
• Uropførelse af en ny opera af komponisten John Frandsen - i samarbejde med Aarhus Sommeropera
• Højtprofileret særlig koncert - i samarbejde med Randers Festuge
• Uropførelse af Bo Gunges Requiem i en ny version for kammerensemble, sopran, baryton og kor.
• Diverse kammermusikalske produktioner med både traditionelt og innovativt repertoire.
• Diverse undervisningsaktiviteter samt workshops i samarbejde med flere musikskoler, samt DJM
Sæsonen 2020-21 er vores 75-års jubilæumssæson og det bliver fejret med mange diverse aktiviteter som inkluderer en komponistkonkurrence samt
uropførelse af en ny jubilæumsbestillingsværk fra komponisten Anders Nordentoft. Derudover ser vi frem til at fortsætte vores frugtbare samarbejde
med Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester og Aarhus Sommeropera, og vi glæder os til at præsentere en række kammerkoncerter med
det unikke repertoire, som tager udgangspunkt i vores faste besætning. Der findes ikke andre ensembler i landet, som kan opføre de store værker for
strygeoktet og nonet, eller de mange spændende værker for “broken consort”. Derudover spiller orkestret en række orkesterkoncerter, slotskoncerter og
grøntsagskoncerter, hvor publikum får mulighed for at nyde musik af kvalitet, spillet på højt niveau af Randers Kammerorkesters dygtige musikere.
Resultatdisponering Årets overskud på kr. 42.333,- foreslås overført til foreningens egenkapital.
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Foreningsoplysninger

Forening
Randers Philharmoniske Selskab - Randers Kammerorkester
Værket, Sven Dalsgaards Plads 1
8900 Randers C
CVR-nummer:

18 62 33 15

Regnskabsperiode:

1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse
Jan Toft Olesen, generalforsamlingsvalgt
Bent Olesen, generalforsamlingsvalgt
Svend Thøgersen, generalforsamlingsvalgt
Peter Leschly, generalforsamlingsvalgt
Jesper Temp, generalforsamlingsvalgt
Karen Brix Roed, udpeget af Randers Kommune
Kirsten Ohmand Jensen, udpeget af Randers Kommune
Esben Kjær, musikernes repræsentant
Bue Skov Thomassen, musikernes repræsentant
Direktion
David Riddell
musikchef
Pengeinstitut
Sparekassen Kronjylland
Revisor
Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab
Tronholmen 5
8960 Randers SØ
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Randers Philharmoniske Selskab - Randers Kammerorkester
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Randers Philharmoniske Selskab - Randers Kammerorkester for regnskabsåret
1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019 i overensstemmelse med gældende regler.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i driftstilskudsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen godkendte
resultatbudget for 2019. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har
ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god
offentlig revisionsskik, jf. driftstilskudsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. driftstilskudsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten
af foreningens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte
driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 henhold til
driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med driftstilskudsloven samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores
ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 bemærkninger,
skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Randers, den 3. marts 2020
Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530

Peter Damgaard
Registreret revisor
mne7505
6

Randers Philharmoniske Selskab Randers Kammerorkester

Resultatopgørelse
Note

Realiseret
2019
DKK

Budget
2019
DKK

Realiseret
2018
DKK

(ej revideret)

Perioden 1. januar - 31. december

1
2
3

Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
musik
Tilskud fra Randers Kommune
Tilskud fra fonde
Sponsorer
Egenindtægter
Finansielle indtægter
Indtægter i alt

4
5
6

Kunstnerisk produktion
Administration, ledelse, markedsføring m.v.
Lokaleudgifter
Øvrige udgifter
Finansielle udgifter
Udgifter i alt

Årets resultat

5.627.193
5.040.000
110.000
124.600
1.652.103
1.941

5.627.000
5.040.000
40.000
120.000
1.498.000
5.000

5.577.000
4.970.000
305.000
104.700
1.814.550
1.549

12.555.837

12.330.000

12.772.799

9.777.941
2.538.759
194.271
-2.362
4.895

9.675.000
2.457.000
192.000
5.000
0

9.962.134
2.552.561
192.763
10.666
5.138

12.513.503

12.329.000

12.723.262

42.333

1.000

49.537

Resultatdisponering
Overføres til egenkapitalen

42.333

7
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Note

Balance

Note

2019

2018

DKK

DKK

Tilgodehavender fra salg
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavende moms
Tilgodehavender

251.753
61.259
42.726
355.738

210.218
55.823
21.739
287.780

Kassebeholdning
Pengeinstitutter
Likvide beholdninger i alt

1.629
918.085
919.714

8.293
1.109.731
1.118.024

Omsætningsaktiver i alt

1.275.452

1.405.804

Aktiver i alt

1.275.452

1.405.804

Aktiver pr. 31. december

7
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Balance
Note

2019

2018

DKK

DKK

Egenkapital primo
Overført af årets resultat

-342.617
42.333

-392.154
49.537

Egenkapital i alt

-300.283

-342.617

307.709
307.709

0
0

Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.
Forudbetalinger
Skyldig A-skat, ATP mv.
Skyldig ferieløn
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

41.588
617.000
39.872
569.567
1.268.027

53.044
657.000
31.791
1.006.586
1.748.421

Gældsforpligtelser i alt

1.575.735

1.748.421

Passiver i alt

1.275.452

1.405.804

Passiver pr. 31. december

Skyldig feriefond
Langfristede gældsforpligtelser i alt

8
9
10
11

Noder
Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Moms
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Noter
Realiseret
2019
DKK

Budget
2019
DKK

Realiseret
2018
DKK

(ej revideret)

1

2

3

4

Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for musik
Driftstilskud
Tilskud til turné
Tilskud til projekter
I alt

5.627.193
0
0
5.627.193

5.627.000
0
0
5.627.000

5.577.000
0
0
5.577.000

0
110.000
110.000

0
40.000
40.000

305.000
0
305.000

Egenindtægter
Billetsalg
Andre koncertindtægter (inkl. honorarer)
Undervisningsindtægter
Kontingenter
Andre indtægter
I alt

533.472
417.800
664.160
33.105
3.565
1.652.103

447.000
365.000
640.000
40.000
6.000
1.498.000

500.624
624.873
652.855
34.035
2.163
1.814.550

Kunstnerisk produktion
Lønninger faste musikere
Lønninger assistenter
Honorar solister, dommere og gæstedirigenter
Udgifter til orkesterbetjent
Pensionsbidrag faste musikere
Kørepenge, transport og diæter musikere
Kørepenge, transport og diæter assistenter
Kørepenge, transport og diæter solister osv.
Koncerter & øvelokale leje
Øvrige koncertudgifter
Lastbildrift
Udgifter til særlige projekter / turné
I alt

6.459.644
1.293.571
447.804
30.623
501.131
58.902
65.669
29.888
549.797
318.586
7.870
14.456
9.777.941

6.866.000
871.000
414.000
20.000
533.000
70.000
71.000
30.000
515.000
265.000
20.000
0
9.675.000

6.306.535
1.238.289
614.376
30.468
512.875
44.437
107.428
71.223
540.526
246.027
21.185
228.765
9.962.134

Tilskud fra fonde
Tilskud til turné
Tilskud til projekter
I alt
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Noter
Realiseret
2019
DKK

Budget
2019
DKK

Realiseret
2018
DKK

(ej revideret)

5

6

7

Administration, ledelse, markedsføring m.v.
Ledelse & Administration løn
Ledelse & Administration pension
Kørepenge, transport og diæter administration
Sociale bidrag
Arbejdsskadeforsikring og AES
Regulering skyldig ferieløn / barsel
Feriepenge fond
PR-Virksomhed
Fotokopi
Kontorartikler
Telefon og internet
Revision / bogholderi
Porto
Småinventar
Forsikring
Øvrige
I alt

Øvrige udgifter
Konkurrenceudgifter
Momsregulering
I alt

Pengeinstitutter
Sparekassen Kronjylland, konto nr. 2888319
Sparekassen Kronjylland, konto nr. 2888335
Sparekassen Kronjylland, konto nr. 2888327
Sparekassen Kronjylland, konto nr. 2944308
I alt

1.669.627
170.645
13.548
153.124
67.450
-437.019
307.709
211.766
132.217
18.862
27.935
24.900
19.324
0
38.913
119.758
2.538.759

1.677.000
163.000
15.000
150.000
50.000
-11.000
0
180.000
60.000
5.000
20.000
33.000
20.000
5.000
50.000
40.000
2.457.000

1.619.708
161.239
15.268
148.584
60.310
35.571
0
220.299
56.811
1.441
18.407
29.643
14.861
247
51.355
118.817
2.552.561

0
-2.362
-2.362

0
5.000
5.000

11.421
-755
10.666

272.326
625.672
20.000
87
918.085

8

Noder
Værdien af nodebeholdningen samt indspillede CD'er er ikke optaget i balancen.

9

Eventualforpligtelser
Ingen.

11

215.413
874.231
20.000
87
1.109.731
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Noter
10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

11

Moms
Foreningen er delvis momsregistreret og har dermed ret til delvis momsfradrag.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i driftstilskudsloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Indtægter
Tilskud fra stat, kommune m.v. indtægtsføres i takt med modtagne indbetalinger og i det regnskabsår hvor tilskuddet bevillingsmæssigt er tildelt. Egenindtægter og sponsorer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang
Driftsudgifter
Driftsudgifter omfatter bl.a. løn- og personaleudgifter samt udgifter til kontorhold, lokaler, rejse- og ophold, koncerter samt reklame.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Nyanskaffelser under DKK 10.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret, nyanskaffelser over DKK 10.000 udgiftsføres
efter en konkret vurdering af aktivet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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ANMELDELSER
“en nutidig fest skabt af Randers Kammerorkester (...) Men Randers Kammerorkester smed pænheden over bord, gav los og lod
buen skære tørt i tyk harpiks, så det farverige temperament kom godt frem. Vekslen mellem det viltre og sprælske, hvor Nicolas
Sublet kastede sig ud i eksperimenterende soli, var smukt kædet sammen med de melankolske og eftertænksomme passager,
så man i den grad blev ramt på alle sanser (...) Alt i alt et fantastisk og uovertruffet spændende program, som Randers Kammerorkester leverede med overbevisning og levende indlevelse. Koncerten var orkestrets første slotskoncert denne sommer, og
den lover godt for forløbet derefter.”
Jyllandsposten
				
“Kammerorkestret er byens flagskib.”
Randers Amtsavis
“Spillet på scenen følges og forstærkes af et velspillende Randers Kammerorkester under David Riddells fine ledelse og med
orkestrets koncertmester Mo Yi som smukt spillende solist i en del af ekstramusikken...”
Aarhus Stiftstidende
“The real stars of the evening, however, were the players of the Danish Sinfonietta, brisk, clipped and propulsive under Riddell’s
precise direction, and with violinist Mo Yi an able soloist in the movements of Telemann’s D major Violin Concerto interspersed
between the opera’s scenes.”
The Scotsman
“The strings of the Danish Sinfonietta under the detailed direction of David Riddell provided able and highly sympathetic support,
as well as contributing appropriate instrumental episodes (...) The solo part was played in beautifully authentic Baroque style by
Mo Yi, who reprised her winning account of the work in the Sinfonietta’s two concerts later in the Festival.”
Early Music Review
“Niels Marthinsen benytter i sin musik til Bent Nørgaards historie en række forskellige udtryk, som under ledelse af David Riddell
overbevisende formidles af Randers Kammerorkesters besætning, strygere og slagtøj.”
Aarhus Stiftstidende
“David Riddell dirigerede sine 15 musikere i Brittens mere tilbagetrukne musik til Owens digte, som jeg vil holde på er vanskeligere at få den rette atmosfære frem i, men det var en oplevelse at følge Randers-musikerne trænge ind i Owens digte sat i musik
med en egen smerte, forvirring, angst og fortvivlelse og til sidst forsoning.”
John Christiansen
“I orkestergraven spiller det fortrinlige Randers Kammerorkester under sikker ledelse af David Riddell. Alt er ved det kendte fra
den front - af høj kvalitet, altså.”
Aarhus Stiftstidende
“Randers Kammerorkester under dets chef David Riddell gav et fint koncentreret kammerspil, der var fyldt af en levende impuls,
men som også gav en smuk helhedsklang. Det er netop et partitur, som kræver koncentration og veloplagthed i detaljerne, og
det var der.”
John Christiansen
“Også fordi der er masser af blæret vellyd fra Randers Kammerorkester undervejs. De ti instrumenter under dirigent David Riddell opnår på én og samme gang kraft og balance i udtrykket, hvilket gør at man som lytter kan opleve musikkens raffinementer
helt tæt på.”
P2Musik
“Og musikerne fra Randers er så glimrende advokater for Gustav Helsted, at man får lyst til at høre mere fra hans hånd.”
Kristeligt Dagblad
“David Riddell dirigerer det lille ensemble i “Decet” med fin fremdrift og variationssans. En fornøjelse.”
Gregers Dirckinck-Holmfeld
“Man kan ikke gentage det for ofte, at en af vores bys mest værdifulde institutioner er det fremragende Randers Kammerorkester og dets fine dirigent David Riddell.”
Randers Amtsavis

