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Virksomhetens art og hvor den drives   
Stiftelsen Ferske Scener skaper samtidsscenekunst basert på nyskrevne manus og bistår forfattere 
med utvikling av nye tekster. Stiftelsen har kontoradresse Vestregata 48, 9008 Tromsø. 
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Årsregnskapet for 2012 er avlagt i samsvar med gjeldende regnskapslov og etter de prinsipper som 
fremgår av regnskapet.  Stiftelsen har en egenkapitalandel på 39% 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. 
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
Stiftelsen har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. 
 
Aktivitetsnivå 
I 2012 har Ferske Scener ikke produsert noen nye forestillinger. Fokus har vært på organisering og 
forberedelse av nye prosjekter i 2013. Omsetningen forventes å bli betydelig høyere i 2013.  
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen 
om fortsatt drift er til stede.  
 
Egenkapital 
Stiftelsen Ferske Scener har som formål å skape nye teaterforestillinger og bidra til at det skrives nye 
teatermanus. Det er ikke et mål å bygge opp egenkapitalen, men bruke midler mest mulig 
hensiktsmessig for å nå målene for stiftelsen.  
 
Utvidelse i kunstnerisk ledelse 
Kristina Junttila og Håkon Mathias Vassvik er nå tilknyttet Ferske Scener kunstneriske ledelse. De skal 
gjennomføre sine egne prosjekter på samme måte som Kristin Bjørn  og Bernt Bjørn.  
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i stiftelsen er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2012. Det har 
ikke vært sykefravær i 2012. Dette gjelder fast ansatte.  
 
Likestilling 
Det er likestilling mellom kjønnene både ved faste og midlertidige ansettelser og eller. Den fast ansatte 
er kvinne, og tre av fem styremedlemmer er kvinner. Av midlertidige ansatte og ved bruk av frilansere 

 2012 2011 2010 
Driftsinntekter                 598 295 2 378 368 2 566 899 
Driftsresultat (60 900) 249 122 (115 202) 
Årsresultat (60 348) 248 355 (116760) 
............................................................................ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Balansesum 560 382 876 135 1 635 481 
Egenkapital 218 747 279 095 30 740 
Egenkapitalprosent 39% 31,9% 1,9% 



er kjønnssammensetningen tillnærmet 50/50. Styret har derfor ikke funnet det nødvendig å iverksette 
spesielle tiltak med hensyn til likestilling.  
 
Stiftelsen har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne, men vil i den grad det er mulig søke å 
tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i stiftelsen. 
Stiftelsen har en rekrutterings- og personalpolitikk som skal sikre like muligheter og rettigheter og 
hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, hudfarge, språk, 
religion og livssyn.  
 
Miljørapport 
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
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