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DAGLIG LEDELSE

Hans Pitzschker Henriksen
Teaterdirektør

BESTYRELSE

Anders Hjulmand
Formand

Martin Lyngbo

Arne B. Schade

Marianne Lund Jespersen
Økonomidirektør

Inger Askehave
Næstformand 

Katrien Verwilt

Peter Liiljendal

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 
tiden 01.07.14 – 30.06.15 for Aalborg Teater.  

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. decem-
ber 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse 
af billetpriser. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, 
den finansielle stilling pr. 30.06.15 samt resulta-
tet af institutionens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 01.07.14 – 30.06.15. 

Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelses- 
beretningen indeholder en retvisende redegørelse 
for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse i  
Kulturministeriet. 

Aalborg, den 25. november 2015

Ledelsespåtegning
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TIL BESTYRELSEN FOR AALBORG TEATER 

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg 
Teater for perioden 01.07.14 – 30.06.15,  
der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance, pengestrøms-
opgørelse og noter. Årsregnskabet er ud- 
arbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af  
21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet samt  
bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 
2012 om formidlingstilskud til nedbrin- 
gelse af billetpriser.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 
et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturmini-
steriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. 
december 2012 om formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser. 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. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregn-
skabet, er i overensstemmelse med med- 
delte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion 
om årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overens-
stemmelse med internationale standarder 
om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, god offentlig revisions-

skik, jf. rigsrevisorloven, bekendtgørelse  
nr. 1701 §§ 15 – 20 samt bekendtgørelse  
nr. 1261 af 13. december 2012 om formid-
lingstilskud til nedbringelse af billetpriser. 
Dette kræver, at vi overholder etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen for at  
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisions- 
handlinger for at opnå revisionsbevis for 
beløb og oplysninger i årsregnskabet. De 
valgte revisionshandlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurdering af 
risici for væsentlig fejlinformation i års-
regnskabet, uanset om denne skyldes  
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er rele- 
vant for teatrets udarbejdelse af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede. 
Formålet hermed er at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke at udtrykke en kon- 
klusion om effektiviteten af teatrets interne 
kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 
den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering 
af, om der er etableret forretningsgange og 
interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregn-
skabet, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede  
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion.
 
Revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold. 

Den uafhængige revisors  
påtegning på årsregnskabet
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet  
giver et retvisende billede af teatrets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30.06.15 
samt af resultatet af teatrets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 01.07.14 – 
30.06.15 i overensstemmelse med bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturmini-
steriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. 
december 2012 om formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser. Det er ligeledes 
vores opfattelse, at der er etableret forret- 
ningsgange og interne kontroller, der  
understøtter, at de dispositioner, der er 
omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis. 

Supplerende oplysninger om anvendt  
regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion  
henleder vi opmærksomheden på, at års- 
regnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010 om økono-
miske og administrative forhold for mod-
tagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. decem-
ber 2012 om formidlingstilskud til ned- 
bringelse af billetpriser og ikke efter en 
regnskabsmæssig begrebsramme med  
generelt formål.

Supplerende oplysninger vedrørende  
forståelse af revisionen
Revisionen har ikke omfattet budgettallene 
i resultatopgørelse og tilhørende noter, 
hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed 
herom.
 
 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet gennem- 
læst ledelsesberetningen. Vi har ikke fore-
taget yderligere handlinger i tillæg til den 
udførte revision af årsregnskabet. Det er på 
denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i over-
ensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 25. november 2015

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor
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KUNSTNERISK BERETNING
Sæson 2014/15 var en sæson med stor 
kunstnerisk aktivitet og kvalitet.

Teatret blev nomineret til 4 Reumertpriser, 
og fik prisen for Årets Forestilling med  
BETON, hvor Thomas Markman ligeledes 
fik prisen som Årets Dramatiker.

Sæsonen åbnede med EN FOLKEFJENDE, 
iscenesat af instruktør Hans Henriksen,  
en forestilling hvor inddragelse af publi- 
kum blev meget tydelig, idet publikum  
blev involveret i et folkemøde på scenen  
og i salen. Mads Rømer Brolin-Tani blev  
nomineret til en Reumert som Årets  
Mandlige Hovedrolle. På Lille Scene var der 
på samme tidspunkt fokus på en anden 
klassiker; SPILLEREN af Dostojevskij  
instrueret af Viktor Tjerneld, instruktør-
praktikant fra Statens Scenekunstskole.

Aalborg Teater tog udfordringen og skrev 
ny dansk dramatik; BETON på Lille Scene. 
Forestillingen handlede både om udvikling 
og fremskridt, men også om kampen for 
overlevelse – en universel forestilling, der 
tog udgangspunkt i nærmiljøet, iscenesat 
af den debuterende og nyuddannede  
instruktør Nicolei Faber og med scenografi 
af scenografpraktikant fra Statens Scene-
kunstskole Christian Albrectsen.

På Store Scene kunne man i samme  
periode se Aalborg Teaters version af ALICE 
I EVENTYRLAND med ni Alice’r på scenen 
og med nykomponeret musik.

Efter jul åbnede Store Scene med endnu  
en klassiker, MISANTROPEN, og kort efter 
kunne vi ligeledes på Store Scene byde 
skolernes 0. – 4. klasser velkommen til 
Danmarkspremiere på HISTORIEN OM  
DEN BLÅ PLANET. På Lille Scene havde vi 
Danmarkspremiere på ny engelsk  
dramatik COCK/BULL. 

På Store Scene sluttede vi med fest og  
farver i EIN BISSCHEN FRIEDEN – EN  
MELODI GRAND PRIX TEATERKONCERT. 
Her blev Minna Johannesson nomineret  
til en Reumert som Årets Instruktør.  
På Lille Scene sluttede vi sæsonen af  
med endnu et stykke nyt dansk dramatik,  
DAEMON, hvor magt, hævn og begær  
blev de gennemgående temaer.

På vores mindste scene Transformator 
holdt vi fast i vores borgerscenekoncept  
og kunne præsentere publikum for to  
meget interessante forestillinger, nemlig 
henholdsvis LIVET MED DØDEN og  
HJEMVENDT. Desuden havde vi borger- 
sceneforestillingen 9220: PORTRÆT AF  
EN BYDEL på turné, dels i Aalborg Øst  
og dels på borgerscenefestival i  
Mannheim i Tyskland.

DE STØRSTE MUSICAL HITS fra Aalborg 
Teater blev opført i Musikkens Hus i  
samarbejde med Aalborg Symfoniorkester  
og Musikkens Hus.

Desuden kunne teatret præsentere diverse 
gæstespil, f.eks. Dansk Danseteater med 
CARMINA BURANA, Caroline Henderson 
med IN THE HOUSE og Ulla Henningsen 
med SMERTEN. Herudover kunne teatrets 
publikum nyde godt af en fortsættelse af 
vores SYNG MED arrangementer samt  
Borgertricks på Borgerscenen. 

AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT
Sæsonen 2014/15 bød på i alt 11 egen-
produktioner, heraf tre urpremierer og to 
Danmarkspremierer, desuden opførtes  
4 gæstespil. Teatret havde 3 forestillinger 
på turné/gæstespil og endelig kunne  
teatret byde indenfor til andre aktiviteter 
spændende fra BORGERTORSDAGE og 
SYNG MED arrangementer til  
3. STOP FRA GUG og CAFÉVA. I alt kunne 
teatret byde indenfor til 341 opførsler 
fordelt rundt på teatrets scener.

Beretning
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STORE SCENE
En folkefjende: Klassiker 
Alice i eventyrland: Klassiker – familie- 
forestilling
Misantropen: Klassiker
Ein bisschen Frieden – teaterkoncert:  
Ny dansk musikforestilling – urpremiere

LILLE SCENE
Spilleren: Klassiker
Beton: Ny dansk dramatik – urpremiere
Cock/bull: Samtidsdramatik – Danmarks-
premiere
Daemon: Ny dansk dramatik – urpremiere

BORGERSCENEN
Livet med døden: Borgerscene
Hjemvendt: Borgerscene

SKOLEFORESTILLINGEN 
Historien om den blå planet: Skolefore- 
stilling - Danmarkspremiere

GÆSTESPIL
Caroline Henderson: Koncert 
Smerten: Samtidsdramatik
Carmina Burana: Moderne dans
Mads Langer: Koncert

TURNÉ
De største musicalhits: Musikkens Hus
9220: Portræt af en bydel: Mannheim samt 
Trekanten Kulturhus
Yahya Hassans digte: CPH-Stage

ANDET
Syng med 1,2,3: Fællessang med publikum
3. Stop fra Gug: Impro-teater
Caféva: Foredrag
Borgertorsdage: Temaarrangementer med 
udgangspunkt i forestillinger 

OVERSIGT OVER AKTIVITETER 2014/15
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PUBLIKUM
Publikumsmæssigt var sæson 2014/15 den 
svageste i nyere tid for Aalborg Teater. I alt 
kunne teatret byde velkommen til 78.549 
gæster, hvilket er et fald på 10 % i forhold 
til foregående sæson. Sæson 2014/15 var 
første sæson med Musikkens Hus som  
kulturudbyder på den Nordjyske arena, 
hvilket har givet en forøget konkurrence 
både fra Musikkens Hus og fra AKKC, der 
har fået frigivet plads til yderligere gæste-
spil fra blandt andet Det Kongelige Teater og 
Folketeatret. Sæsonen har endvidere været 
påvirket af første år med den nye folke- 
skolereform, hvilket skolerne på forespørg-
sel har angivet som årsag til en mindre 
teateraktivitet end tidligere. Desuden har 
også et mindre kendt repertoire gjort, at 
nogle abonnenter har valgt at købe tre 
frem for fire forestillinger som vanligt, og 
endelig har teatret efter en bevidst strategi 
reduceret antallet af fribilletter. 

Det noget lavere publikumstal kan ikke læses 
med samme tydelighed i belægningspro-
centerne, da teatret har ”pakket” publikum 
på færre spilledage. Den gennemsnitlige 
sædebelægning var på 80 % og værdibelæg-
ningen på 56 %. 
 

Udover publikum på scenerne til forestil-
linger og andre aktiviteter, havde Aalborg 
Teater 58 rundvisninger med i alt 1.111 
gæster. Desuden har der været prøvepubli-
kum, blandt andet i forbindelse med EN 
FOLKEFJENDE, hvor forskellige debatformer 
i ”folkemødet” skulle afprøves.

I forbindelse med indførelsen af skole- 
reformen oplevede teatret et fald i antallet 
af børn, der besøgte teatrets skolefore- 
stilling, et fald på knap 12 %.

På trods af det markante fald i det totale 
antal solgte billetter, blev antallet af unge 
fastholdt på næsten samme niveau som 
sæson 2013/14.

Antallet af abonnenter faldt med 9 %. 
Antallet af billetter købt af abonnenter er 
meget repertoireafhængigt, og faldet kan 
primært forklares af indkøb af færre fore-
stillinger pr. abonnent og sekundært med 
et decideret fald i antallet af abonnenter.

Antallet af fribilletter blev reduceret med 
22 %. Antallet af sponsorbilletter steg med 
29 % som følge af en stigning i antallet af 
sponsorer samt indgåelse af et forestil-
lingssponsorat på forestillingen BETON.

Beretning

 � 

Beretning 

 � 

Aalborg Teater 
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BILLETSALG, ANTAL 

 
Regnskab 

2014/15 
Regnskab 

2013/14 

   
Børn under 15 år 19.265 21.002 
Unge under 25 5.101 5.216 
Abonnementsrabat 18.416 20.433 
Andre rabatter 6.661 8.603 
Fribilletter  6.709 8.548 
Sponsorbilletter 2.220 1.723 
Øvrige billetter 20.177 21.824 

I alt 78.549 87.349 

BILLETSALG, ANTAL
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Beretning 
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VÆRDIBELÆGNING 2014/15  
 

 

Belægning Belægning
Antal Antal    Indtægt    værdi pladser

opførelser bil let ter   inkl .  moms % %

EN  FOLKEFJENDE 26 7.775 1.047.265 38 67
ALICE  I  EVENTYRLAND 31 11.652 1.236.490 38 84
MISANTROPEN 24 7.729 1.174.510 46 72
EIN  BISSCHEN  FRIEDEN 34 12.783 1.966.680 54 84

Store  Scene  i  alt 115 39.939 5.424.945 45 78

SPILLEREN 26 2.875 362.840 55 96
BETON 23 2.209 250.995 43 84
COCK/BULL 25 2.172 190.140 35 87
DAEMON 25 2.192 218.000 34 76

Lille  Scene  i  alt 99 9.448 1.021.975 43 86

LIVET  MED  DØDEN 24 1.015 78.145 54 85
HJEMVENDT 22 912 56.985 43 83

Borgerscenen  i  alt 46 1.927 135.130 49 84

HISTORIEN  OM  DEN  BLÅ  PLANET 47 20.384 1.207.745 93 94

Skoleforestillingen  i  alt 47 20.384 1.207.745 93 94

CAROLINE  HENDERSON 1 432 94.360 89 98
SMERTEN 9 537 66.375 65 99
CARMINA  BURANA 1 431 90.100 85 98
MADS  LANGER 1 435 145.900 100 99

Gæstespil  i  alt 12 1.835 396.735 84 99

SYNG  MED  1,2,3 3 688 50.350 48 51
3.  STOP  FRA  GUG 1 115 5.040 88 100
BORGERTORSDAGE 4 151 3.600 30 76
CAFÉVA 5 350 0 100

Øvrige  aktiviteter  i  alt 13 1.304 58.990 50 61

DE  STØRSTE  MUSICALHITS 3 3.212 280.692 0 0
9220:  PORTRÆT  AF  EN  BYDEL 4 311 0 0 0
YAHYA  HASSANS  DIGTE 2 189 0 0 0

Turnéaktivitet  i  alt 9 3.712 280.692 0 0

Total 341 78.549 8.526.212 56 80

VÆRDIBELÆGNING 2014/15:

Antal
opførelser

Antal
billetter

Indtægt
inkl.

moms

Belægning
Værdi

%

Belægning
Pladser 

%
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Beretning

Med udgangspunkt i svigtende billetsalg 
med en publikumsnedgang på 10 % og en 
manglende billetindtægt på i alt t.DKK 
1.035 har Aalborg Teater økonomisk haft 
en ikke helt tilfredsstillende sæson. Dog 
har det på grund af teatrets gode likvide 
situation været muligt at gennemføre en 
god kunstnerisk sæson, der dog har krævet 
stor opmærksomhed på den løbende drift 
gennem sæsonen.

Udover nedgangen i billetsalget har der 
været forøgede driftsudgifter i forbindelse 

med Theatron, forøgede udgifter til konsul-
tativ assistance i forbindelse med et ikke 
planlagt teaterdirektørskifte samt forøgede 
rejseudgifter, ligeledes i forbindelse med 
direktørskifte. Endvidere har der været for- 
øgede udgifter til lejligheder/logi i forbin-
delse med såvel ekstraordinær sygdom i det 
kunstneriske personale som direktørskifte.

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.15 t.DKK 
15.059, heraf er t.DKK 8.198 bundet i en 
bygningsopskrivning og den frie reserve 
udgør t.DKK 6.862.

 � 

Beretning 

 � 

Aalborg Teater 
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ØKONOMISK RESULTAT 
 

 
 
Med udgangspunkt i svigtende billetsalg med en publikumsnedgang på 10 % og en mang-
lende billetindtægt på i alt t.DKK 1.035 har Aalborg Teater økonomisk haft en ikke helt til-
fredsstillende sæson. Dog har det på grund af teatrets gode likvide situation været muligt 
at gennemføre en god kunstnerisk sæson, der dog har krævet stor opmærksomhed på den 
løbende drift gennem sæsonen. 
 
Udover nedgangen i billetsalget har der været forøgede driftsudgifter i forbindelse med 
Theatron, forøgede udgifter til konsultativ assistance i forbindelse med et ikke planlagt te-
aterdirektørskifte samt forøgede rejseudgifter, ligeledes i forbindelse med direktørskifte. 
Endvidere har der været forøgede udgifter til lejligheder/logi i forbindelse med såvel eks-
traordinær sygdom i det kunstneriske personale som direktørskifte. 
 
Egenkapitalen udgør pr. 30.06.15 t.DKK 15.059, heraf er t.DKK 8.198 bundet i en bygnings-
opskrivning og den frie reserver udgør t.DKK 6.862. 

 
 
  

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  t .DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Indtægter 13.295 14.050 -755 14.494
Særlige  t ilskud 805 400 405 588
Drift st ilskud 42.900 42.700 200 42.700

Indtægter  i  alt 57.000 57.150 -150 57.782

Omkostninger 56.361 55.185 -1.176 55.790

Resultat  før  afskrivninger 639 1.965 -1.326 1.992

Afskrivning 1.086 1.250 164 1.158

Resultat  før  finansiering -447 715 -1.162 834

Finansiering -167 -155 -12 -163

Resultat -614 560 -1.174 671

ØKONOMISK RESULTAT
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BETON
Forfatter>Thomas Markmann
Instruktør>Nicolei Faber
Scenograf>Christian Albrechtsen

MEDVIRKENDE:
Allan Helge Jensen

Mads Rømer Brolin-Tani
Martin Ringsmose

Steffen Eriksen 
Martin Bo Lindsten

 
Andreas Jebro
Caspar Juel Berg
Henrik Weel
Jørgen W. Larsen

ÅRETS FORESTILLING, 2015, BETON
ÅRETS DRAMATIKER, 2015, THOMAS MARKMANN FOR BETON
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EN FOLKEFJENDE
Forfatter>Henrik Ibsen
Instruktør>Hans Henriksen
Scenograf>Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Mads Rømer Brolin-Tani 

Laura Kold
Hanne Windfeld 

Martin Ringsmose 
 

 

Jørgen W. Larsen 
Martin Bo Lindsten 
Caspar Juel Berg
Victoria Carmen Sonne*

*Praktikant fra Statens  
Scenekunstskole

ALICE I EVENTYRLAND
Forfatter>Lewis Carroll
Instruktion og dramatisering>Heinrich Christensen
Scenograf>Ida Marie Ellekilde
Komponist>Kenneth Thordal
Koreograf>Christel Stjernebjerg

MEDVIRKENDE:
Sigrid Husjord

Christel Stjernebjerg
Malin Rømer Brolin-Tani

Amalie Dollerup
Merete Mærkedahl

 
Laura Kold
Hanne Windfeld 
Musikere: Gunhild Kjær,  
Kenneth Thordal
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MÅL 1
Aalborg Teater vil fortsat være regionens 
største producent af scenekunst med 
et kunstnerisk niveau på højde med de 
store scener i resten af Norden.

Som beskrevet under den kunstneriske 
beretning havde Aalborg Teater en kunst- 
nerisk god sæson, hvor der både var plads 
til nyudvikling og klassikere. Med 4 Reumert- 
nomineringer i 4 kategorier og 2 hjemtagne 
priser, viste Aalborg Teater igen i sæson 
2014/15, at det har et kunstnerisk niveau, 
der lever op til de andre store scener.

Et andet parameter for, om Aalborg Teater 
kunstnerisk er på højde med de store  
scener i resten af Norden, kan vurderes ud 
fra teatrets evne til at tiltrække nationale 
og internationale scenekunstnere til teatret. 
En opgave på Aalborg Teater vil for instruk-
tører, scenografer, skuespillere m.v. kræve, 
at vedkommende flytter til Aalborg i en 
periode, og dermed lider et familiemæssigt 
afsavn. Ud over sit faste ensemble har  
teatret haft succes med at engagere præcis 
de ønskede instruktører og scenografer 
på de respektive forestillinger, og også i 
2014/15 har der været særdeles anerkendte 
instruktører, scenografer, lysdesignere m.fl. 
fra både ind- og udland på teatret.

MÅL 2
Aalborg Teater vil vedvarende lave under-
holdende og udfordrende teater, bl.a. 
ved at bringe de nye scenekunstneriske 
udtryksformer til Aalborg og engagere de 
rette kombinationer af såvel indenland-
ske som udenlandske instruktører, sceno-
grafer, dramaturger og skuespillere.

Udviklingen af ny scenekunst har ikke kun 
at gøre med valget af tekstligt forlæg, men i 

lige så høj grad med valg af instruktør, som 
med sit iscenesættelseskoncept har mulig-
hed for i større eller mindre grad at bedrive 
teateræstetisk udviklingsvirksomhed. I den 
sammenhæng har Aalborg Teater i perio-
den 2012 – 2015 i en række tilfælde satset 
på at give plads til nye instruktørstemmer 
på alle tre scener – når det gælder Store 
Scene, da ofte med det ”sikkerhedsnet”, at 
udviklingen er sket på basis af en kendt 
klassiker for på den måde at sikre en for-
nuftig belægning. Omvendt har risikovillig- 
heden på Lille Scene og Transformator 
været større. Instruktører som bl.a. Therese 
Willstedt, Jonas Corell Petersen, Lydia Bunk 
og Hans Henriksen har på yderst forskellig 
vis i deres iscenesættelser søgt nye veje og 
udtryk. Dertil kommer, at Minna Johannes-
son i hele perioden har været ansat som 
husinstruktør med aftale om tre iscene-
sættelser pr. sæson, og som sådan har 
Johannesson sat sit nyskabende præg på 
udtrykket, bl.a. i form af to helt nye teater-
koncerter. 

Endelig har Aalborg Teater givet instruk-
tionsopgaver til instruktørpraktikanter 
fra Statens Scenekunstskole, bl.a. Nicolei 
Faber, som året efter debuterede på teatret 
med forestillingen BETON, som vandt en 
Reumert for Årets Forestilling. 

Gennem repertoireplanlægning søger 
teaterdirektør og dramaturgiat at sikre en 
kontinuerlig udvikling og et mangfoldigt 
udbud af forestillinger, der både er interes-
sante for publikum at opleve – samt for 
instruktører og andet personale at arbejde 
med. Teaterdirektør og dramaturgiat har 
været på produktionsbesøg i såvel ind- 
som udland for at sikre indsigt i nye kunst- 
neriske udtryksformer; produktions- 
besøgene har været afgørende i det efter-

Beretning

SÆSON 2014/15
RAPPORTERING I HENHOLD TIL RAMMEAFTALE 2012-15
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MISANTROPEN
Forfatter>Jean-Baptiste Molière
Oversættelse>Jesper Kjær
Instruktør>Alexa Ther
Scenograf>Eilev Skinnarmo

MEDVIRKENDE:
Martin Ringsmose
Christine Gjerulff

Marianne Høgsbro
Steffen Eriksen

 
Jakob Højlev Jørgensen
Allan Helge Jensen
Anna Nøhr Tolstrup*
Mathias Flint*

*Praktikanter fra Skuespillerskolen  
ved Aarhus Teater

EIN BISSCHEN FRIEDEN
Instruktør>Minna Johannesson
Scenograf>Jonas Fly Filbert
Koreograf>Ronni Morgenstjerne
Kapelmester>Niels Søren Hansen

MEDVIRKENDE:
Özlem Saglanmak
Merete Mærkedal

Laura Kold  
Malin Rømer Brolin-Tani

Mikkel Sandager
Allan Helge Jensen

Mads Rømer Brolin-Tani
Martin Bo Lindsten

Jørgen W. Larsen

 
Simon Mathew
Alvin Olid Bursøe* m.fl.  
Musikere: Gunhild Kjær, Nikolaj 
Heyman, Johannes Hejl, Peter  
Dombernowsky, Tom Bilde, Louise 
Ring Vangsgaard, Niels Søren Hansen

*Praktikant fra Skuespillerskolen  
ved Aarhus Teater
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følgende repertoirevalg for den kommende 
sæson. Ved at følge forestillinger på andre 
teatre skabes der både et stort netværk,  
erfarings- og vidensdeling mellem forskel-
lige teatre, og indsigt i nye produktions- 
former på andre teatre. 

I sæson 2014/15 kunne vi derfor præsentere 
et meget varieret udbud af forestillinger 
med både urpremierer og Danmarks- 
premierer, nye klassikerfortolkninger samt 
forestillinger henvendt til familier og børn.

MÅL 3 - del 1
Aalborg Teater vil være i front i kunst- og 
kulturlivet i Nordjylland ved at være det 
sted, hvor publikum altid får andet og 
mere, end de forventer.  

Et af de vigtigste parametre for alt det teater, 
der spilles på Aalborg Teater, er, at det skal 
være vedkommende for den publikums-
gruppe det henvender sig til. Teatrets pro- 
fessionalitet med lyd, lys, magi, iscene-
sættelse og nærvær skal adskille teater- 
oplevelsen fra andre oplevelser. Dette 
gælder uanset om der er tale om en skole-
forestilling, en borgersceneproduktion, 
eller en forestilling på Store Scene. 

I EN FOLKEFJENDE blev publikum involve-
ret i et folkemøde, hvor publikum rundt i 
salen kom til at diskutere emner som  
tavshedspligt, fascisme og pligten til at 
gribe ind. I sin involverende form blev EN  
FOLKEFJENDE et bud på at modernisere en  
klassiker, således at forestillingen blev 
lige så relevant i 2014 som da teksten blev 
skrevet.

For Aalborg Teater er det afgørende, at også 
skolebørn og børnefamilier møder teatret i 
et fuldt professionelt niveau, så forundring 
og nysgerrighed for teaterkunsten og  
teaterrummet vækkes. 

Aalborg Teater foretager en bevidst investe-
ring i skoleforestillingen, da det er teatrets 
overbevisning, at det er af afgørende betyd-
ning for fremtidige teaterbrugere at have 
været introduceret for hele teatermagien i 
de tidlige år i folkeskolen. I vores skolefore-
stilling HISTORIEN OM DEN BLÅ PLANET 
blev publikum præsenteret for fantasifulde 
kostumer, hæsblæsende parkour, masser af 
teatermagi og nykomponeret musik spillet 
på specialdesignede musikinstrumenter. 

For at styrke oplevelsen af, at Aalborg Teater 
er i front i kunst og kulturlivet i Nordjylland, 
har teatret i sæson 2014/15, udover de  
ordinære egenproduktioner, præsenteret 
publikum for en bred vifte af supplerende  
aktiviteter. I denne sæson kunne teatret 
tilbyde nedenstående aktiviteter:

GÆSTESPIL
Caroline Henderson 
Smerten 
Carmina Burana
Mads Langer

ANDET 
De største musicalhits
Syng med 1, 2, 3
3. Stop fra Gug
Borgertorsdage
Caféva 

MÅL 3 - del 2
Endvidere vil teatret være i dialog  
med publikum, skabe større synlighed 
og løbende foretage publikums- 
undersøgelser.

For at nå ud til en bredere publikumsgruppe 
har teatret opprioriteret online markeds-
føring og ændret på, hvordan og hvilke 
medier, der anvendes til PR-aktiviteter.  

Beretning
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HISTORIEN OM DEN BLÅ PLANET
Forfatter>Andri Snær Magnason
Oversætter>Kim Lembek
Instruktør & scenograf>Jacob F. Schokking
Komponist>Gert Sørensen
Koreograf>Martin Coops

MEDVIRKENDE:
Amalie Dollerup

Mads Rømer Brolin-Tani,
Simon Stenspil  

Özlem Saglanmak
Caspar Juel Berg

 
Mathias Sprogøe Fletting*
Camilla Lau**
Musikere: Thomas Hamilton, 
Gunhild Kjær

*Praktikanter fra Skuespillerskolen  
ved Aarhus Teater
**) Praktikant fra Statens Scene- 
kunstskole

SPILLEREN
Forfatter>Fjodor Dostojevskij
Oversætter>Ole Husted Jensen
Dramatisering>Kjersti Hustvedt
Instruktør>Viktor Tjerneld
Scenograf>Nynne Louise Moe

MEDVIRKENDE:
Andreas Jebro 
Lise Baastrup 

Henrik Weel  
Marianne Høgsbro 

Steffen Eriksen

 
Malin Rømer Brolin-Tani
Jakob Højlev Jørgensen
Allan Helge Jensen
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For hver enkelt forestilling udarbejdes der 
en specifik marketingplan, der tager højde 
for den konkrete forestillings målgruppe. 
Ligeledes har både medarbejdere fra billet-
kontoret, PR-afdelingen samt skuespillere 
været synlige på messer, på gader og stræder 
og i butikker/indkøbscentre for at nå andre 
publikumsgrupper, end dem der selv  
opsøger teatret.

Gennem de seneste sæsoner har Aalborg 
Teater øget indsatsen for at opbygge viden 
om kunder, publikum og Aalborg Teaters 
marked markant, og følgende analyser og  
undersøgelser er blevet udarbejdet af  
interne medarbejdere og eksterne konsu-
lenter i sæson 2014/15:

• Markedsanalyse, databaseanalyse, intern: 
 Identifikation af salgspotentiale blandt 

samtlige nordjyske kommuner via  
sammenhold af Gallup-data og data fra 
kundeundersøgelsen 

• Facebook-analyse, databaseanalyse, intern: 
 Analyse af Aalborg Teaters Facebook-

brugeres profiler 
• Spørgeskemaundersøgelse, mailbaseret, 

intern: 
 Kunders oplevelse af deres teaterbesøg i 

forbindelse med en forestilling
• Kundeundersøgelse, databaseanalyse, intern: 
 Undersøgelse af kunderne på Borger-

scenens eventuelle genkøbsadfærd 
• Konkurrentanalyse, researchbaseret, intern: 
 Analyse af Aalborg Teaters primære og 

sekundære konkurrenter inkl. oversigt over 
primære konkurrenters udbud pr. sæson

• Markedsundersøgelse, telefoninterviews, 
Jysk Analyse: 

 Viden om konkurrencesituation samt 
målgruppers adfærd og holdninger til 
Aalborg Teater

• Billetstatistikanalyse, databaseanalyse, 
intern: 

 Oversigt over det samlede billetsalgs 
fordeling i forhold til billetsystemets 
målgruppeindeksering

Målet med undersøgelserne er at give teatret 
større indsigt i publikum og markedet for til 
stadighed at kunne målrette teatrets tilbud 
til de relevante publikumsgrupper, ligesom 
analyserne giver indsigt i den konkurrence- 
situation, som teatret befinder sig i.

MÅL 4
Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og 
målrettet for videreudvikling af teater-
kunsten.

Aalborg Teater har tradition for at bestille 
nye, danske værker og oversætte nye, 
udenlandske værker. Desuden har teatret 
med etablering af Transformator i 2008 og 
Borgerscenen i 2013 udviklet og afprøvet 
nye former for scenekunst. 

Udviklingen af nye værker er afgørende for 
at kunne fastholde dynamikken i scene-
kunsten, men det er en udfordring, at 
bestilling hhv. oversættelser af nye værker er  
relativt omkostningsfuldt, og at publikums- 
interessen erfaringsmæssigt er lidt lavere 
end ved kendte klassikere. Derfor vil nye 
værker på Aalborg Teater oftere blive spillet 
på Lille Scene eller Transformator med en 
lavere publikumskapacitet end Store Scene. 
Sæson 2014/15 blev en sæson præget af 
nyudvikling. Dels ny-skrevet dansk drama-
tik med henholdsvis BETON og DAEMON 
på Lille Scene, dels EIN BISSCHEN FRIEDEN 
– EN MELODI GRAND PRIX TEATERKONCERT, 
som en nyudviklet musikforestilling på  
Store Scene. Desuden kunne Aalborg Teater  
byde til Danmarkspremiere på henholdsvis  
HISTORIEN OM DEN BLÅ PLANET og COCK/
BULL.

I samarbejde med Mungo Park, Kolding ud- 
viklede og iscenesatte teatret forestillingen 
YAHYA HASSANS DIGTE, der i første omgang 
blev spillet i Kolding, og som i sæson 
2015/16 er flyttet til Aalborg Teater. Endvidere 
var forestillingen på CPH Stage i juni 2015.

Beretning
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COCK/BULL
Forfatter>Mike Bartlett
Oversætter>Caroline Malling
Instruktør>Robert Chevara
Scenograf>Nicolai Hart

MEDVIRKENDE:
Laura Kold 

Martin Bo Lindsten
Henrik Weel

Sigurd Holmen le Dous

DAEMON
Forfatter>Julie Maj Jakobsen
Instruktør>Thomas Bendixen
Scenograf>Maja Ravn

MEDVIRKENDE:
Marianne Høgsbro

Hanne Windfeld
Christine Gjerulff
Amalie Dollerup

Marie Knudsen Fogh
Jakob Højlev Jørgensen

 
Jakob Hannibal
Steffen Eriksen
Caspar Juel Berg
Børnestatister: 
Nicklas Rishøj og Viktor 
Ringsmose
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Endelig har Aalborg Teater i sæson 2014/15 
videreført Borgerscenen som et led i teatrets 
engagement i Theatron-samarbejdet. For 
at skabe plads til Borgerscenen på Aalborg 
Teater har det været nødvendigt at flytte 
Borgerscenen ind på teatrets eksperimente- 
rende scene Transformator. Borgerscenen har 
haft premiere på to forestillinger i sæson 
2014/15. Forestillingerne på Borgerscenen 
har kunstnerisk set været fuldt på højde 
med de øvrige produktioner på teatret, men 
med den ene forskel, at de medvirkende ikke 
er skuespillere, men borgere. Borgerscenens 
kunstneriske ledere finder tema og kriterier 
for at medvirke. Herefter søges der efter 
borgere, der har lyst til at komme og med-
virke med deres historie og erfaring inden-
for det givne tema. Borgerne bidrager med 
virkeligheden, teatret sætter den kunst-
neriske ramme.

Med udgangspunkt i erfaringerne med 
BORGERTORSDAGE i sæson 2013/14 blev 
form, indhold og udbud justeret, og  
BORGERTORSDAGENE blev temamæssigt 
lagt op af indhold på henholdsvis Store og 
Lille Scene – men heller ikke denne juste-
ring havde den ønskede publikumsmæs-
sige effekt, hvorfor BORGERTORSDAGENE i 
foråret blev taget af programmet.

Kunstnerisk set er der på Borgerscenen 
lavet forestillinger, som er væsentligt  
anderledes end traditionelle forestillinger 
på teatret, og etableringen har givet en 
række erfaringer både rent organisatorisk, 
økonomisk, ressourcemæssigt og i forhold 
til at henvende sig til publikum. 

Både forestillingen LIVET MED DØDEN og 
HJEMVENDT blev særdeles godt modtaget 
af publikum, og mange forestillinger var 
tidligt i perioden udsolgte. 9220: PORTRÆT 
AF EN BYDEL (fra forrige sæson) var desuden 
på turné, dels på borgerscenefestival i 
Mannheim, Tyskland og dels på Trekanten 
Kulturhus i Aalborg Øst.

MÅL 5 - del 1
Repertoire skal vise en diversitet og  
henvende sig til forskellige grupper.  
Aalborg Teater vil tilstræbe, at publikum-
sammensætningen i højere grad af- 
spejler regionens befolkningssammen-
sætning.

Den store diversitet i repertoire appellerer 
til en bred publikumsgruppe. 
Klassikerne er efterspurgt af abonnenterne, 
ligesom unge fra ungdomsuddannelserne 
udgør en væsentlig publikumsgruppe her. 
Musical/musikforestillinger tiltrækker en 
stor andel af løskøbere, ligesom andelen  
af gruppesalgskunder er højere til disse 
forestillinger samt familieforestillingerne. 
Ny dramatik, herunder nyskrevne fore- 
stillinger, rammer tilsyneladende bredt 
mellem forskellige publikumsgrupper.  
I denne sæson var forestillingerne EN 
FOLKEFJENDE, COCK/BULL OG DAEMON 
besøgt af en væsentlig større andel unge 
end de øvrige. Familieforestillinger samt 
skoleforestillinger retter sig primært mod 
skolebørn 0. – 4. klasse samt familier med 
børn, oftest fra omkring 6 år og opefter. På 
trods af faldende publikumsantal udgjorde 
gruppen af børn under 15 år fortsat 24 %  
af teatrets samlede publikum i sæson 
2014/15. 

 
MÅL 5 - del 2
Aalborg Teater vil præsentere forestillinger, 
der er målrettet til borgergrupper, der  
ellers ikke kommer i teatret.

En række af teatrets øvrige aktiviteter, både 
gæstespil, koncerter og andre aktiviteter, 
retter sig mod publikumsgrupper, som  
ikke nødvendigvis tiltrækkes af teatrets 
ordinære repertoire. 

Derudover retter specielt borgerscenefore-
stillingerne sig mod et publikum, der ikke  
i forvejen er registreret som kunder på 

Beretning
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LIVET MED DØDEN
Instruktør>Madeleine Røn Juul
Scenograf> Lisbeth Burian

MEDVIRKENDE:
Borgere, der har, eller har  

haft døden tæt inde på livet

HJEMVENDT
Instruktør>Petrea Søe
Scenograf>Lisbeth Burian

MEDVIRKENDE:
Borgere med personlige  

erfaringer med krig, eller  
disse borgeres pårørende
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teatret. Hver enkelt borgersceneforestilling 
retter sig med sit eget særlige tema mod 
en bestemt gruppe mennesker. Der er ikke 
en migration af publikum hverken mellem 
de enkelte borgersceneforestillinger eller 
fra borgersceneforestillingerne til de øvrige 
scener på teatret. 

Analyse af kundekøb viser, at ca. 2/3 af de 
kunder der køber billetter til borgerscene-
forestillinger dels er førstegangskøbere, og 
dels ikke køber billetter til andre forestil-
linger i sæsonen. Kun ganske få procent  
(5 %) af førstegangskøberne til borger- 
sceneforestillingerne køber også billetter 
til andre forestillinger i sæsonen. 

MÅL 6
Aalborg Teater vil indgå i et internationalt 
EU-projekt, der skal afdække nye måder 
at tiltrække nye publikumsgrupper til 
teatret.

I forbindelse med EU-projektet Theatron 
har teatret valgt at videreføre såvel kunst-
neriske satsninger som administrative 
aktiviteter for at afdække nye måder at  
tiltrække publikum på. Borgerscenen,  
etableret i sæson 2013/14, blev videreført 
i sæson 2014/15 og vi kunne derfor præ-
sentere to forskellige borgersceneforestil-
linger; LIVET MED DØDEN og HJEMVENDT. 
Desuden blev det afprøvet, om BORGER-
TORSDAGE kunne videreføres på en anden 
måde mere relateret til de forestillinger, 
der blev spillet på Lille og Store Scene.

De opførte borgersceneforestillinger er af 
en helt anden karakter end de øvrige fore-
stillinger på teatret, og billetsalget viste, at 
der var meget stor efterspørgsel efter disse 
forestillinger, der hver for sig sætter nogle 
bestemte tematikker på dagsordenen. 

Som beskrevet under pkt. 3.2 har teatret 
gennem den seneste periode arbejdet mål- 

rettet på at udarbejde statistisk materiale 
om teatrets publikum for derigennem  
at kunne arbejde mere bevidst med de  
enkelte publikumsgrupper. Et af målene  
med Theatron-projektet har været at 
opbygge denne viden om eget publikum 
for derudfra at kunne måle/dokumentere 
hvilken betydning nye kunstneriske tiltag 
har i forhold til publikumsgrupperne.

MÅL 7
Aalborg Teater vil åbne sig over for andre 
teatre og projektteatre uden egen scene.

Aalborg Teater er udfordret af at have  
en ekstrem høj udnyttelse af sine scener  
og sceneområder, hvorfor det kun i et  
begrænset omfang vil være muligt at stille  
scenerne til rådighed for andre teatre.  
Oftest vil det være nødvendigt at lukke 
teatrets egen forestilling ned nogle dage 
for at skabe rum til forestillinger fra andre 
teatre.

I sæson 2014/15 har teatret indgået et  
samarbejde med Mungo Park, Kolding om 
forestillingen YAHYA HASSANS DIGTE,  
ligeledes er der skabt plads til Ulla  
Henningsen, der har spillet sin forestilling 
SMERTEN på Caféscenen, og på Store Scene 
opførte Caroline Henderson IN THE HOUSE 
og Dansk Danseteater opførte CARMINA 
BURANA. Desuden blev sæson 2014/15 
brugt til at forberede samarbejdet med 
Nørrebro Teater omkring en genopsætning 
af forestillingen EN KORT EN LANG på  
Nørrebro Teater.
 

MÅL 8
Aalborg Teater kan samarbejde med  
Folketeatret om turnéforestillinger.

Der har ikke i sæson 2014/15 været  
konkrete initiativer på dette område.

Beretning
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DE STØRSTE MUSICALHITS
FRA AALBORG TEATER
Dirigent>David Firman
Orkester>Aalborg Symfoniorkester
Musikkens Hus, Koncertsalen

MEDVIRKENDE:
Sangere og skuespillere  

fra Aalborg Teater

SYNG MED
PÅ STORE SCENE

MEDVIRKENDE:
Kapelmester Gunhild Kjær og et 

håndplukket udvalg af teatrets  
skuespillere. Og ikke mindst vores 

velsyngende publikum.
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MÅL 9
Aalborg Teater vil afdække og udnytte 
mulighederne for samarbejde med de 
kunstneriske uddannelser.

På Aalborg Teater uddannes løbende elever 
og praktikanter, og i sæson 2013/14 og 
2014/15 er der arbejdet med at udvikle en 
egentlig teatermaleruddannelse i sam-
arbejde med de øvrige landsdelsscener. 
Desværre har det ikke har været muligt at 
fortsætte det hidtidige samarbejde mellem 
landsdelsscenerne, men Aalborg Teater 
forventer at kunne videreføre samarbejdet 
med Det Kongelige Teater indenfor om-
rådet. 

I sæson 2014/15 har Aalborg Teater des-
uden haft en skrædderelev samt en teater-
teknikerelev.

Derudover har der været seks skuespiller-
elever fra scenekunstskolerne, samt en 
instruktørelev og en scenografelev fra  
Statens Scenekunstskole i København.

Samarbejdet med Aalborg Universitets 
arkitektur- og designuddannelse fortsatte 
i sæson 2014/15, og teatret har fået nye 
spændende bud på, hvordan et nyt teater 
kunne se ud.

Endelig har der været flere ulønnede  
praktikanter på kortere og længere praktik- 
ophold på teatret.

Mål 10
Aalborg Teater vil skabe rum for kunst-
neriske satsninger gennem en bæredygtig 
økonomi.

Trods et mindre underskud i sæson 
2014/15 har Aalborg Teater fortsat en øko-
nomisk solid platform, der både sikrer en 
større risikovillighed i nye udviklingsom-
råder og er af afgørende betydning i både 

den kortsigtede og den langsigtede profile-
ring af teatret.

En synlig og deltagende bestyrelse, der 
såvel internt som eksternt arbejder for og 
deltager i teatrets aktiviteter, er et gode, og 
teatret påskønner den både gode, kritiske 
og konstruktivt samarbejdende bestyrelse. 

Det er afgørende for Aalborg Teater, at be-
styrelse og ledelse fastholder dialogen med 
politikere og bevilligende myndigheder 
omkring hele tilskudsområdet, ikke mindst 
set i lyset af det efterhånden presserende 
behov for at sikre bedre/moderne facili-
teter såvel publikums- som produktions-
mæssigt for Aalborg Teater. 

En attraktiv arbejdsplads består af mange 
forskellige forhold. Aalborg Teater arbejder 
bevidst med at etablere og vedligeholde  
et godt, åbent og dialogpræget arbejds-
miljø, hvilket også afspejles i Samarbejds-
udvalg og Arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes 
prioriteres fokus på såvel det fysiske som 
det psykiske arbejdsmiljø, for på den måde 
hele tiden at sikre gode arbejdsvilkår. 
 

Beretning
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IN THE HOUSE – CAROLINE HENDERSON
Intimkoncert

CARMINA BURANA
Komponist>Carl Orff
Idé og koncept>Tim Rushton
Koreografer>Alesandro Sousa Pereira, Fabio Liberti

MEDVIRKENDE:
Dansk Danseteaters dansere
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SMERTEN
Instruktør>Madeleine Røn Juul 
Dramatiker>Lucas Svensson 
Oversætter & dramaturg>Louise W. Hassing 
Scenografi & lys>Kisser Rosenquist

MEDVIRKENDE:
Ulla Henningsen
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Resultatopgørelse
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Resultatopgørelse 
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Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

1 Driftstilskud 42.900.000 42.700.000 200.000 42.700.000

2 Form idlingst ilskud 4.131.270 3.700.000 431.270 3.751.493
3 Andre  t ilskud 805.059 400.000 405.059 587.837
4 Billet indtægter 7.314.882 8.350.000 -1.035.118 8.588.809
5 Øvrige  indtægter 1.848.602 2.000.000 -151.398 2.154.184

Egenindtægter  i  alt 14.099.813 14.450.000 -350.187 15.082.323

Indtægter  i  alt 56.999.813 57.150.000 -150.187 57.782.323

Fordelt e  produkt ionsom kostninger 4.740.280 4.400.000 -340.280 5.002.837
Fælles  produkt ionsom kostninger   349.460 320.000 -29.460 325.453

6 Direkte  produktionsomk.  i  alt 5.089.740 4.720.000 -369.740 5.328.290

Kunstnerisk  scenepersonale   17.637.226 17.620.000 -17.226 17.514.259
Sceneteknisk  personale   13.901.145 13.105.000 -796.145 13.242.598
Bygningsdrift 1.935.786 2.060.000 124.214 2.123.744
Bestyrelse 316.664 330.000 13.336 330.000
Ledelse  i  øvrigt 2.839.577 2.820.000 -19.577 2.693.416
Adm inist rat ivt   personale 2.974.107 3.060.000 85.893 2.914.604
Salgspersonale 2.642.138 2.980.000 337.862 3.165.826
Regulering  af  feriepengeforpligtelse -96.000 200.000 296.000 151.000

7 Personaleomkostninger  i  alt 42.150.643 42.175.000 24.357 42.135.447

8 Salgsom kostninger 3.291.149 3.180.000 -111.149 3.201.639
9 Ejendom som kostninger 3.445.020 3.125.000 -320.020 3.147.997

10 Rejseom kostninger 397.200 300.000 -97.200 274.255
11 Repræsentat ionsom kostninger 116.295 110.000 -6.295 117.707
12 Adm inist rat ionsom kostninger 1.871.010 1.575.000 -296.010 1.584.596

Øvrige  omkostninger  i  alt 9.120.674 8.290.000 -830.674 8.326.194

Resultat  før  afskrivninger 638.756 1.965.000 -1.326.244 1.992.392

13 Afskrivninger 1.086.762 1.250.000 163.238 1.157.562

Resultat  før  finansiering -448.006 715.000 -1.163.006 834.830

14 Finansiering -166.754 -155.000 -11.754 -162.720

Resultat -614.760 560.000 -1.174.760 672.110

Opsum m ering:
Indtægter  i  alt 56.999.813 57.150.000 -150.187 57.782.323
Om kostninger  i  alt -57.614.573 -56.590.000 -1.024.573 -57.110.213

Resultat -614.760 560.000 -1.174.760 672.110
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AKTIVER
30.06.15 30.06.14

Note DKK DKK

Ejendomme 27.393.219 27.691.796
Drift sm idler 1.441.871 1.036.503

15 Anlægsaktiver  i  alt 28.835.090 28.728.299

Tilgodehavende  moms 157.860 140.431
Andre  t ilgodehavender 927.716 766.082
Forudbetalt e  omkostninger 1.589.893 1.105.552

Tilgodehavende  i  alt 2.759.345 2.411.825

   Kassebeholdning 12.944 12.233
Indestående  i  pengeinst it ut 12.446.941 12.923.465

Likvide  beholdninger  i  alt 12.459.885 12.935.698

Omsætningsaktiver  i  alt 15.219.230 15.347.523

Aktiver  i  alt 44.054.320 44.075.822
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PASSIVER
30.06.15 30.06.14

Note DKK DKK

Reserve  for  opskrivning 8.197.700 8.197.700
Overført   result at 6.861.602 7.476.362

16 Egenkapital  i  alt 15.059.302 15.674.062

17 Lån,  kredit inst it ut t er 5.558.274 5.956.995
18 Lån,  offent lige 2.886.608 2.886.608

   Langfristede  gældsforpligtelser  i  alt 8.444.882 8.843.603

17 Kort fristet   del  af  lån,  kredit inst it ut t er 412.479 402.132
   Forudbetalt   t ilskud 10.925.000 11.078.725

Feriepengeforpligtelse 4.655.000 4.751.000
Forudfaktureret 1.940.320 1.459.455

   Skyldige  omkostninger 1.525.157 991.884
   Skyldig  løn  m .v. 1.092.180 874.961

Kortfristede  gældsforpligtelser  i  alt 20.550.136 19.558.157

Gældsforpligtelser  i  alt 28.995.018 28.401.760

Passiver  i  alt 44.054.320 44.075.822

19 Leasingforpligtelse
20 Sikkerhedsst illelser
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Pengestrømsopgørelse
 

Pengestrømsopgørelse 
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2014/ 15 2013/ 14
DKK DKK

Årets  resultat -614.760 672.110

Reguleringer:
Året s  afskrivninger 1.086.762 1.157.562
Forskydning  i  t ilgodehavender -347.520 -441.603
Forskydning  i  m odt agne  forudbet alinger -153.725 228.725
Forskydning  i  skyldige  om kost ninger  m .v. 1.135.357 -476.397

Driftens  pengestrømme 1.106.114 1.140.397

Bygninger -208.102 -453.499
Drift sm idler -985.451 -261.839

Investeringernes  pengestrømme -1.193.553 -715.338

Afdrag  på  gæld  (net t o) -388.374 -377.426

Finansieringens  pengestrømme -388.374 -377.426

Årets  pengestrømme  i  alt -475.813 47.633

Likvide  beholdninger  prim o 12.935.698 12.888.065

Likvide  beholdninger  ultimo 12.459.885 12.935.698
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret 
i forhold til foregående år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i 
takt med, at de indtjenes. I resultatopgørel-
sen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde den selvejende institu-
tion, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
Forpligtelser indregnes i balancen, når de 
er sandsynlige og kan måles pålideligt.  
Ved første indregning måles aktiver og for- 
pligtelser til kostpris. Efterfølgende måles 
aktiver og forpligtelser, som beskrevet  
nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning

Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler 
indregnes i resultatopgørelsen i den sæson, 
de vedrører. Nettoomsætning opgøres 
ekskl. moms og rabatter.

PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn, gager 
samt øvrige personalerelaterede omkost-
ninger

AFSKRIVNINGER
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 
tilsigter, at der sker systematisk afskriv-
ning over aktivernes forventede brugstid. 
For den selvejende institution er anvendt 
følgende brugstider og restværdier:

 Brugstid Restværdi

Bygninger 30 – 40 år 40%

Driftsmateriel  
og inventar 3 – 5 år 0%

Grunde afskrives ikke.

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inven-
tar med kostpris på under t.DKK 25 pr. stk. 
indregnes i resultatopgørelsen i anskaffel-
sesåret. Småaktiver der er en del af en 
større samlet enhed indregnes dog som 
aktiv og afskrives.

FINANSIELLE POSTER
Under finansielle poster indregnes rente-
indtægter og renteomkostninger samt 
kursregulering af fremmed valuta.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles i balancen 
til kostpris med tillæg af opskrivninger og 
med fradrag af akkumulerede afskrivnin-
ger eller til genindvindingsværdien, hvor 
denne er lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen 
samt omkostninger direkte tilknyttet  
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor  
aktivet er klar til brug.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af mate-
rielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgsprisen med fradrag af salgs-
omkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. 
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Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægs-
aktiver, der ikke måles til dagsværdi, 
vurderes årligt for indikationer på værdi-
forringelse ud over det, som udtrykkes ved 
afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdifor- 
ringelse, foretages nedskrivningstest af 
hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe 
af aktiver. Der foretages nedskrivning til 
genindvindingsværdien, hvis denne er  
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den 
højeste værdi af nettosalgspris og kapital-
værdi. Kapitalværdien opgøres som nu-
tidsværdien af de forventede nettopenge-
strømme fra anvendelsen af aktivet eller 
aktivgruppen samt forventede nettopenge-
strømme ved salg af aktivet eller aktiv-
gruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til på-
lydende værdi med fradrag af nedskrivning 
til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres 
på grundlag af en individuel vurdering af 
de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående 
på bankkonti samt kontante beholdninger.
 
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er ind-
regnet under aktiver, omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår.

Egenkapital
Opskrivning af ejendom indregnes under 
egenkapitalen i reserve for opskrivning.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til 
kostpris på tidspunktet for stiftelse af 
gældsforholdet (låneoptagelsen). Gælds-
forpligtelserne måles herefter til amortise-
ret kostpris, hvor kurstab og låneomkost-
ninger fordeles over løbetiden på grundlag 
af den beregnede, effektive rente på tids-
punktet for stiftelse af gældsforholdet. 

Kortfristede gældsforpligtelser måles lige-
ledes til amortiseret kostpris, hvilket nor-
malt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er ind- 
regnet under forpligtelser, omfatter mod-
tagne indbetalinger vedrørende indtægter  
i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter  
den indirekte metode og viser penge- 
strømme fra driften, investeringer, finan-
siering og ændring i årets pengestrømme 
samt likviditeten ved årets begyndelse  
og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som 
årets resultat, reguleret for ikke likvide 
driftsposter, betalte selskabsskatter samt 
ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter 
køb og salg af anlægsaktiver reguleret for 
ændringer i tilhørende tilgodehavender  
og gæld.

Pengestrømme fra finansiering omfatter 
finansiering fra og udbetalt udbytte til  
kapitalejere samt optagelse af og afdrag  
på langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og  
slutning sammensætter sig af likvide  
beholdninger.
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Noter
 

Noter 
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Afvigelse på t.DKK 200, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. pl-
regulering af driftstilskud. 
 
 
 
 

 

 
Forhøjelse af formidlingstilskud på t.DDK 431 på baggrund af forrige sæsons faktiske antal 
publikum. 
 
Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede 
principper, i sæson 2014/15 har minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 40 eks-
klusive moms og gebyr. 
 
Aalborg Teater har i alt anvendt t.DKK 4.815 eksklusive moms til nedbringelse af billetpri-
ser og således er det fulde tildelte billetformidlingstilskud på t.DKK 4.131 anvendt til dette 
formål og ikke til administration og markedsføring af formidlingsordningen. 
 
  

1.  Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Drift st ilskud,  Kulturm inisteriet 42.900.000 42.700.000 200.000 42.700.000

I  alt 42.900.000 42.700.000 200.000 42.700.000

2.  Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Form idlingst ilskud 4.131.270 3.700.000 431.270 3.751.493

I  alt 4.131.270 3.700.000 431.270 3.751.493

Afvigelse på t.DKK 200, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. pl-
regulering af driftstilskud.
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Afvigelse på t.DKK 200, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. pl-
regulering af driftstilskud. 
 
 
 
 

 

 
Forhøjelse af formidlingstilskud på t.DDK 431 på baggrund af forrige sæsons faktiske antal 
publikum. 
 
Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede 
principper, i sæson 2014/15 har minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 40 eks-
klusive moms og gebyr. 
 
Aalborg Teater har i alt anvendt t.DKK 4.815 eksklusive moms til nedbringelse af billetpri-
ser og således er det fulde tildelte billetformidlingstilskud på t.DKK 4.131 anvendt til dette 
formål og ikke til administration og markedsføring af formidlingsordningen. 
 
  

1.  Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Drift st ilskud,  Kulturm inisteriet 42.900.000 42.700.000 200.000 42.700.000

I  alt 42.900.000 42.700.000 200.000 42.700.000

2.  Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Form idlingst ilskud 4.131.270 3.700.000 431.270 3.751.493

I  alt 4.131.270 3.700.000 431.270 3.751.493

Forhøjelse af formidlingstilskud på t.DDK 431 på baggrund af forrige sæsons faktiske antal
publikum.

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede
principper, i sæson 2014/15 har minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 40 eks-
klusive moms og gebyr.

Aalborg Teater har i alt anvendt t.DKK 4.815 eksklusive moms til nedbringelse af billetpriser
og således er det fulde tildelte billetformidlingstilskud på t.DKK 4.131 anvendt til dette
formål og ikke til administration og markedsføring af formidlingsordningen.
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Den specifikke beregning kan ses i nedenstående tabel. 
 

 
PG A Rabat A PG B Rabat B 

 

Antal 

 

Antal 

 
     
Rabat til børn og unge under 25 12.223  2.491.954 10.644  1.633.477 
Abonnementsrabat 9.165  645.545  8.123  530.390  

Andre rabattyper i alt 3.038  296.068  3.232  270.879  

     

 
PG C Rabat C PG D Rabat D 

 

Antal 

 

Antal 

 
     
Rabat til børn og unge under 25 1.249  74.590 250  2.300  
Abonnementsrabat 1.128  55.566  -    -    

Andre rabattyper i alt 376  17.414  15  140  

     

 
TOTAL Rabat total Rabat ekskl.   

 

Antal inkl. moms moms 

 
     
Rabat til børn og unge under 25 24.366  4.202.321 3.361.857 

 Abonnementsrabat 18.416  1.231.501  985.201  
 Andre rabattyper i alt 6.661  584.501  467.601  

 
Rabat i alt 49.443  6.018.323 4.814.658 

  
 
 
 

 
 
Tilskud fra Region Nordjylland til forprojekt for Det Ny Aalborg Teater på t.DKK 218. For-
målet med dette projekt har været at undersøge muligheder for at gå videre med projektet. 
Tilskuddet svarer til 50 % af teatrets omkostninger, både eksterne honorarer og internt 
ressourceforbrug.  
 
Tilskud fra EU til Theatron-projektet t.DKK 586. Størstedelen af de kunstnerisk aktiviteter 
er afholdt i henholdsvis 2013/14 og 2014/15, og teatret indregner derfor den største andel af 
EU-tilskuddet i disse to sæsoner. 
 
 
 

3.  Andre  tilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/ 15 2014/ 15 2014/ 15 2013/ 14

Projekt   "Det   Ny  Teat er" 218.612 0 218.612 0
Theat ron 586.447 400.000 186.447 587.837

I  alt 805.059 400.000 405.059 587.837
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Den specifikke beregning kan ses i nedenstående tabel. 
 

 
PG A Rabat A PG B Rabat B 

 

Antal 

 

Antal 

 
     
Rabat til børn og unge under 25 12.223  2.491.954 10.644  1.633.477 
Abonnementsrabat 9.165  645.545  8.123  530.390  

Andre rabattyper i alt 3.038  296.068  3.232  270.879  

     

 
PG C Rabat C PG D Rabat D 

 

Antal 

 

Antal 

 
     
Rabat til børn og unge under 25 1.249  74.590 250  2.300  
Abonnementsrabat 1.128  55.566  -    -    

Andre rabattyper i alt 376  17.414  15  140  

     

 
TOTAL Rabat total Rabat ekskl.   

 

Antal inkl. moms moms 

 
     
Rabat til børn og unge under 25 24.366  4.202.321 3.361.857 

 Abonnementsrabat 18.416  1.231.501  985.201  
 Andre rabattyper i alt 6.661  584.501  467.601  

 
Rabat i alt 49.443  6.018.323 4.814.658 

  
 
 
 

 
 
Tilskud fra Region Nordjylland til forprojekt for Det Ny Aalborg Teater på t.DKK 218. For-
målet med dette projekt har været at undersøge muligheder for at gå videre med projektet. 
Tilskuddet svarer til 50 % af teatrets omkostninger, både eksterne honorarer og internt 
ressourceforbrug.  
 
Tilskud fra EU til Theatron-projektet t.DKK 586. Størstedelen af de kunstnerisk aktiviteter 
er afholdt i henholdsvis 2013/14 og 2014/15, og teatret indregner derfor den største andel af 
EU-tilskuddet i disse to sæsoner. 
 
 
 

3.  Andre  tilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/ 15 2014/ 15 2014/ 15 2013/ 14

Projekt   "Det   Ny  Teat er" 218.612 0 218.612 0
Theat ron 586.447 400.000 186.447 587.837

I  alt 805.059 400.000 405.059 587.837

Tilskud fra Region Nordjylland til forprojekt for Det Ny Aalborg Teater på t.DKK 218.  
Formålet med dette projekt har været at undersøge muligheder for at gå videre med projektet.
Tilskuddet svarer til 50 % af teatrets omkostninger, både eksterne honorarer og internt
ressourceforbrug.

Tilskud fra EU til Theatron-projektet t.DKK 586. Størstedelen af de kunstnerisk aktiviteter
er afholdt i henholdsvis 2013/14 og 2014/15, og teatret indregner derfor den største andel af
EU-tilskuddet i disse to sæsoner.
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Mindreindtægter på billetsalg på t.DKK 873 på grund af historisk lavt billetsalg. 
Merudgifter på Cafétilbud på t.DKK 37, på grund af forøget omsætning i caféen. 
Mindre indtægt på t.DKK 59 på kundegebyrer grundet lavt billetsalg. 
Mindre salg på egne gavekort på t.DKK 65, grundet fejl budgettering. 
 
 
 
 

 

 
I sæson 2014/15 havde teatret 7 hovedsponsorer, 4 kernesponsorer og 41 erhvervssponso-
rer. Mindreindtægt på sponsorater t.DKK 130 i forhold til budget, opvejes dog i en vis grad 
af merindtægt i gaver fra fonde på t.DKK 55. Forestillingssponsorartet på BETON registreret 
under forestillingen, fremfor under sponsorater. 
 
Mindreindtægt vedr. øvrige indtægter på t.DKK 77 end budget, indtægter i forbindelse med 
Det ny Aalborg Teater var budgetteret her fremfor under tilskud. Herudover er der i dette 
tal indeholdt indtægter fra fællespuljen fra DTF og skuespillerforbundet til dækning af en 
del af udgifterne til husleje og transport for skuespillerelever i praktik, i alt en indtægt på 
t.DKK 54. 
 
Merindtægt på t.DKK 40 Reumertpris for BETON der blev kåret til Årets Forestilling. 
 

4.  Billetindtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Billet salg 6.876.918 7.750.000 -873.082 8.096.160
Cafét ilbud -136.792 -100.000 -36.792 -139.798
Kundegebyrer 540.568 600.000 -59.432 605.904
Egne  gavekort   m .m . 34.188 100.000 -65.812 26.543

I  alt 7.314.882 8.350.000 -1.035.118 8.588.809

5.  Øvrige  indtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Leje  +  forpagtningsafgift ,  café 150.000 150.000 0 150.000
Sponsorater 1.370.280 1.500.000 -129.720 1.115.000
Gaver  fra  fonde 155.000 100.000 55.000 283.550
Andre  indtægter 173.322 250.000 -76.678 605.634

I  alt 1.848.602 2.000.000 -151.398 2.154.184

Mindreindtægter på billetsalg på t.DKK 873 på grund af historisk lavt billetsalg.
Merudgifter på Cafétilbud på t.DKK 37, på grund af forøget omsætning i caféen.
Mindre indtægt på t.DKK 59 på kundegebyrer grundet lavt billetsalg.
Mindre salg på egne gavekort på t.DKK 65, grundet fejlbudgettering.
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Mindreindtægter på billetsalg på t.DKK 873 på grund af historisk lavt billetsalg. 
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Mindre indtægt på t.DKK 59 på kundegebyrer grundet lavt billetsalg. 
Mindre salg på egne gavekort på t.DKK 65, grundet fejl budgettering. 
 
 
 
 

 

 
I sæson 2014/15 havde teatret 7 hovedsponsorer, 4 kernesponsorer og 41 erhvervssponso-
rer. Mindreindtægt på sponsorater t.DKK 130 i forhold til budget, opvejes dog i en vis grad 
af merindtægt i gaver fra fonde på t.DKK 55. Forestillingssponsorartet på BETON registreret 
under forestillingen, fremfor under sponsorater. 
 
Mindreindtægt vedr. øvrige indtægter på t.DKK 77 end budget, indtægter i forbindelse med 
Det ny Aalborg Teater var budgetteret her fremfor under tilskud. Herudover er der i dette 
tal indeholdt indtægter fra fællespuljen fra DTF og skuespillerforbundet til dækning af en 
del af udgifterne til husleje og transport for skuespillerelever i praktik, i alt en indtægt på 
t.DKK 54. 
 
Merindtægt på t.DKK 40 Reumertpris for BETON der blev kåret til Årets Forestilling. 
 

4.  Billetindtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Billet salg 6.876.918 7.750.000 -873.082 8.096.160
Cafét ilbud -136.792 -100.000 -36.792 -139.798
Kundegebyrer 540.568 600.000 -59.432 605.904
Egne  gavekort   m .m . 34.188 100.000 -65.812 26.543

I  alt 7.314.882 8.350.000 -1.035.118 8.588.809

5.  Øvrige  indtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Leje  +  forpagtningsafgift ,  café 150.000 150.000 0 150.000
Sponsorater 1.370.280 1.500.000 -129.720 1.115.000
Gaver  fra  fonde 155.000 100.000 55.000 283.550
Andre  indtægter 173.322 250.000 -76.678 605.634

I  alt 1.848.602 2.000.000 -151.398 2.154.184

I sæson 2014/15 havde teatret 7 hovedsponsorer, 4 kernesponsorer og 41 erhvervssponsorer.
Mindreindtægt på sponsorater t.DKK 130 i forhold til budget, opvejes dog i en vis grad
af merindtægt i gaver fra fonde på t.DKK 55. Forestillingssponsorartet på BETON registreret
under forestillingen, fremfor under sponsorater. 

Mindreindtægt vedr. øvrige indtægter på t.DKK 77 end budget, indtægter i forbindelse med
Det ny Aalborg Teater var budgetteret her fremfor under tilskud. Herudover er der i dette
tal indeholdt indtægter fra fællespuljen fra DTF og skuespillerforbundet til dækning af en
del af udgifterne til husleje og transport for skuespillerelever i praktik, i alt en indtægt på
t.DKK 54. 

Merindtægt på t.DKK 40 Reumertpris for BETON der blev kåret til Årets Forestilling.
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Merudgift på musik, noder og rollehæfter på t.DKK 266, hvilket skyldes at en del af disse 
omkostninger er budgetteret under forfatter-og oversætterrettigheder, hvor der er en min-
dreudgift på t.DKK 325. 
 
Merudgift på t.DKK 399 på dekorationer. 
 
 
 
 

 
 
Merforbrug på t.DKK 796 på Sceneteknisk personale primært på grund af sygdom. 
 
Mindreforbrug på Administrativt personale på t.DKK 86, på Salgspersonale på t.DKK 338 
samt Regulering på feriepengeforpligtigelsen på t.DKK 296. 
 
Ledelse består af teaterdirektør, økonomidirektør, produktionschef og PR chef.  
 
Samlet set holder personaleomkostningerne sig indenfor det budgetterede. 

6.  Direkte  produktionsomkostninger
Regnskab Budget Afvigelse Regnskab

Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Musik,  noder,  rollehæfter 385.860 120.000 -265.860 173.997
Dekorat ioner,  kostumer,  møbler  m .m . 3.479.193 3.080.000 -399.193 3.421.424
Fofat ter-  og  oversæt ter  ret t igheder 875.227 1.200.000 324.773 1.407.416

Fordelte  produkt ionsomk.  i  alt 4.740.280 4.400.000 -340.280 5.002.837

Lastbil,  t ruck  m .m . 70.493 70.000 -493 67.382
Småanskaffelser 0 0 0 3.881
Lys,  drift 151.448 125.000 -26.448 129.818
Lyd,  drift 127.519 125.000 -2.519 124.372

Fælles  produkt ionsomk.  i  alt 349.460 320.000 -29.460 325.453

I  alt 5.089.740 4.720.000 -369.740 5.328.290

7.  Personaleomkostninger
Regnskab Budget Afvigelse Regnskab

Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Kunstnerisk  scenepersonale 17.637.226 17.620.000 -17.226 17.514.259
Sceneteknisk  personale 13.901.145 13.105.000 -796.145 13.242.598
Bygningsdrift 1.935.786 2.060.000 124.214 2.123.744
Bestyrelseshonorar 316.664 330.000 13.336 330.000
Ledelse  i  øvrigt 2.839.577 2.820.000 -19.577 2.693.416
Adm inist rat ivt   personale 2.974.107 3.060.000 85.893 2.914.604
Salgspersonale 2.642.138 2.980.000 337.862 3.165.826
Regulering  af  feriepengeforpligtelse -96.000 200.000 296.000 151.000

I  alt 42.150.643 42.175.000 24.357 42.135.447
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Dekorat ioner,  kostumer,  møbler  m .m . 3.479.193 3.080.000 -399.193 3.421.424
Fofat ter-  og  oversæt ter  ret t igheder 875.227 1.200.000 324.773 1.407.416

Fordelte  produkt ionsomk.  i  alt 4.740.280 4.400.000 -340.280 5.002.837

Lastbil,  t ruck  m .m . 70.493 70.000 -493 67.382
Småanskaffelser 0 0 0 3.881
Lys,  drift 151.448 125.000 -26.448 129.818
Lyd,  drift 127.519 125.000 -2.519 124.372

Fælles  produkt ionsomk.  i  alt 349.460 320.000 -29.460 325.453

I  alt 5.089.740 4.720.000 -369.740 5.328.290

7.  Personaleomkostninger
Regnskab Budget Afvigelse Regnskab

Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Kunstnerisk  scenepersonale 17.637.226 17.620.000 -17.226 17.514.259
Sceneteknisk  personale 13.901.145 13.105.000 -796.145 13.242.598
Bygningsdrift 1.935.786 2.060.000 124.214 2.123.744
Bestyrelseshonorar 316.664 330.000 13.336 330.000
Ledelse  i  øvrigt 2.839.577 2.820.000 -19.577 2.693.416
Adm inist rat ivt   personale 2.974.107 3.060.000 85.893 2.914.604
Salgspersonale 2.642.138 2.980.000 337.862 3.165.826
Regulering  af  feriepengeforpligtelse -96.000 200.000 296.000 151.000

I  alt 42.150.643 42.175.000 24.357 42.135.447

Forfatter- og oversætterrettigheder

Merudgift på musik, noder og rollehæfter på t.DKK 266, hvilket skyldes at en del af disse 
omkostninger er budgetteret under forfatter-og oversætterrettigheder, hvor der er en  
mindreudgift på t.DKK 325.

Merudgift på t.DKK 399 på dekorationer.

Merforbrug på t.DKK 796 på sceneteknisk personale primært på grund af sygdom.

Mindreforbrug på administrativt personale på t.DKK 86, på salgspersonale på t.DKK 338 
samt regulering på feriepengeforpligtigelsen på t.DKK 296.

Ledelse består af teaterdirektør, økonomidirektør, produktionschef og PR chef. 

Samlet set holder personaleomkostningerne sig indenfor det budgetterede.
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Merforbrug på i alt t.DKK 111 primært relateret til annoncer i forbindelse med ansættelser. 
(Teaterdirektør, sceneformand samt IT-medarbejder) 
 
 
 
 

 
 
Merudgifter på i alt t.DKK 320, dels i forbindelse med reparation og vedligehold t.DKK 104 
og dels i forbindelse med udskiftning af lejemål, samt behov for forøget lagerkapacitet på i 
alt t.DKK 233.  
 
 

8.  Salgsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/ 15 2014/ 15 2014/ 15 2013/ 14

Annoncer 843.077 800.000 -43.077 747.326
Plakat er  og  brochurer 509.055 650.000 140.945 534.352
Fot ografering 346.367 200.000 -146.367 351.032
Billet net   gebyr 344.126 350.000 5.874 372.694
Øvrige  salgsom kost ninger   1.078.986 970.000 -108.986 997.595
Refusion,  kørsel  skoleforest ill ing 164.038 180.000 15.962 173.057
Arbejdst øj  /   uniform er 5.500 30.000 24.500 25.583

I  alt 3.291.149 3.180.000 -111.149 3.201.639

9.  Ejendomsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Forsikring,  bygning 127.807 140.000 12.193 118.839
El,  vand,  varm e,  kloak,  renovat ion 939.296 930.000 -9.296 940.570
Vagt ,  Alarm ,  Falck 130.987 125.000 -5.987 103.617
Rengøring  og  kant ine 174.659 160.000 -14.659 197.470
Reparat ion  og  vedligehold  af  
        bygninger 703.911 600.000 -103.911 645.836
Sm åanskaffelse  inventar 215.550 250.000 34.450 227.878
Lejem ål,  lager  og  lejligheder 1.152.810 920.000 -232.810 913.787

I  alt 3.445.020 3.125.000 -320.020 3.147.997

Merforbrug på i alt t.DKK 111 primært relateret til annoncer i forbindelse med ansættelser. 
(Teaterdirektør, sceneformand samt IT-medarbejder)
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Merforbrug på i alt t.DKK 111 primært relateret til annoncer i forbindelse med ansættelser. 
(Teaterdirektør, sceneformand samt IT-medarbejder) 
 
 
 
 

 
 
Merudgifter på i alt t.DKK 320, dels i forbindelse med reparation og vedligehold t.DKK 104 
og dels i forbindelse med udskiftning af lejemål, samt behov for forøget lagerkapacitet på i 
alt t.DKK 233.  
 
 

8.  Salgsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/ 15 2014/ 15 2014/ 15 2013/ 14

Annoncer 843.077 800.000 -43.077 747.326
Plakat er  og  brochurer 509.055 650.000 140.945 534.352
Fot ografering 346.367 200.000 -146.367 351.032
Billet net   gebyr 344.126 350.000 5.874 372.694
Øvrige  salgsom kost ninger   1.078.986 970.000 -108.986 997.595
Refusion,  kørsel  skoleforest ill ing 164.038 180.000 15.962 173.057
Arbejdst øj  /   uniform er 5.500 30.000 24.500 25.583

I  alt 3.291.149 3.180.000 -111.149 3.201.639

9.  Ejendomsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Forsikring,  bygning 127.807 140.000 12.193 118.839
El,  vand,  varm e,  kloak,  renovat ion 939.296 930.000 -9.296 940.570
Vagt ,  Alarm ,  Falck 130.987 125.000 -5.987 103.617
Rengøring  og  kant ine 174.659 160.000 -14.659 197.470
Reparat ion  og  vedligehold  af  
        bygninger 703.911 600.000 -103.911 645.836
Sm åanskaffelse  inventar 215.550 250.000 34.450 227.878
Lejem ål,  lager  og  lejligheder 1.152.810 920.000 -232.810 913.787

I  alt 3.445.020 3.125.000 -320.020 3.147.997

Merudgifter på i alt t.DKK 320, dels i forbindelse med reparation og vedligehold t.DKK 104  
og dels i forbindelse med udskiftning af lejemål, samt behov for forøget lagerkapacitet på i 
alt t.DKK 233. 
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Forøgede udgifter til rejser på t.DKK 97, primært i forbindelse med skift af teaterdirektør, 
endvidere med baggrund i ændret bestyrelsessammensætning samt en større rejseaktivitet 
i forbindelse med overenskomstforhandlinger.  
 
 
 
 

 
 
 

10.  Rejseomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/ 15 2014/ 15 2014/ 15 2013/ 14

Tjenest erejser 347.012 240.000 -107.012 194.820
St udierejser 50.188 60.000 9.812 79.435

I  alt 397.200 300.000 -97.200 274.255

11.  Repræsentationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Repræsentat ion 91.454 90.000 -1.454 101.779
Gaver,  blomster  m .v. 24.841 20.000 -4.841 15.928

I  alt 116.295 110.000 -6.295 117.707

 

Noter 

 � 

Aalborg Teater 

32 

 
 
Forøgede udgifter til rejser på t.DKK 97, primært i forbindelse med skift af teaterdirektør, 
endvidere med baggrund i ændret bestyrelsessammensætning samt en større rejseaktivitet 
i forbindelse med overenskomstforhandlinger.  
 
 
 
 

 
 
 

10.  Rejseomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/ 15 2014/ 15 2014/ 15 2013/ 14
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Merforbrug på telefon og internet på t.DKK 27 i forbindelse med oprettelse af fibernet til 
teatret.

Merforbrug på konsultativ assistance t.DKK 283. Dette skyldes primært t.DKK 162 i forbin-
delse med Det ny Aalborg Teater, dels t.DKK 164 i forbindelse med assistance i Theatron-
projektet, og endelig i forbindelse med ansættelse af ny teaterdirektør.

Mindreforbrug på småanskaffelser, reparation og vedligehold på t.DKK 34 samt på kursus-
udgifter på t.DKK 57.
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Merforbrug på Telefon og Internet på t.DKK 27 i forbindelse med oprettelse af fibernet til 
teatret. 
 
Merforbrug på Konsultativ assistance t.DKK 283. Dette skyldes primært t.DKK 162 i forbin-
delse med Det ny Aalborg Teater, dels t.DKK 164 i forbindelse med assistance i Theatron-
projektet, og endelig i forbindelse med ansættelse af ny teaterdirektør. 
 
Mindreforbrug på Småanskaffelser, reparation og vedligehold på t.DKK 34 samt på Kur-
susudgifter på t.DKK 57. 
 
 
 

12.  Administrationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Forsikring,  personale 220.979 225.000 4.021 225.390
Kont ingenter  og  abonnementer 77.194 80.000 2.806 82.408
Kontorhold 123.234 120.000 -3.234 123.056
Telefon  og  Internet 176.835 150.000 -26.835 157.983
Porto,  fragt   og  gebyrer 100.421 30.000 -70.421 78.175
Småansk.,  rep.  og  vedligehold,  IT 86.178 120.000 33.822 124.177
Konsulentass.,  økonom i  og  personale 682.550 400.000 -282.550 303.275
Personale,  sundhed  m .m . 267.990 250.000 -17.990 295.612
Arbejdstøj  og  uniformer 31.870 30.000 -1.870 35.096
Kursusudgift 92.989 150.000 57.011 156.318
Diverse 10.770 20.000 9.230 3.106

I  alt 1.871.010 1.575.000 -296.010 1.584.596

Telefon og internet



38

 

Noter 

 � 

Aalborg Teater 

34 

 
 
Mindreforbrug på t.DKK 163, primært på baggrund af anskaffelsestidspunkt på de anskaf-
fede aktiver. 
 
 
 
 

 
 
Færre renteindtægter end budgetteret på t.DKK 15. 
 
 
 
 

13.  Afskrivninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Afskrivninger,  bygning 506.679 500.000 -6.679 494.193
Afskrivninger,  drift sm idler 580.083 750.000 169.917 663.369

I  alt 1.086.762 1.250.000 163.238 1.157.562

14.  Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Renteindtægter 44.638 60.000 -15.362 63.794
Renteudgift er -211.392 -215.000 3.608 -226.514

I  alt -166.754 -155.000 -11.754 -162.720
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Færre renteindtægter end budgetteret på t.DKK 15. 
 
 
 
 

13.  Afskrivninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Afskrivninger,  bygning 506.679 500.000 -6.679 494.193
Afskrivninger,  drift sm idler 580.083 750.000 169.917 663.369

I  alt 1.086.762 1.250.000 163.238 1.157.562

14.  Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb  i  DKK 2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Renteindtægter 44.638 60.000 -15.362 63.794
Renteudgift er -211.392 -215.000 3.608 -226.514

I  alt -166.754 -155.000 -11.754 -162.720

Mindreforbrug på t.DKK 163, primært på baggrund af anskaffelsestidspunkt på de anskaf-
fede aktiver.

Færre renteindtægter end budgetteret på t.DKK 15.
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Årets tilgang på ejendommen udgør t.DKK 208 og vedrører etablering af udvidelse af træk-
systemet i scenetårnet, ombygning af lager og lejligheder samt udbygning af relæ. 
 
Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 985 og består af kørelift, lamper, mikser, gaffel-
truck, lysbord og inventar til nye lejligheder. 
 
Endvidere har Aalborg Teater af Kulturministeriet modtaget en særbevilling i 2013/14 på 
t.DKK 300 til et intercom-anlæg, dette er efter aftale anskaffet i sæson 2014/15. 
 

15.  Anlægsaktiver

Drift s-
Beløb  i  DKK Ejendomme m idler I  alt

Kostpris  primo 30.921.520 4.172.441 35.093.961
Årets  t ilgang 208.102 1.285.451 1.493.553
Tilskud,  Kulturm inisteriet   (Intercom -anlæg) 0 -300.000 -300.000
Årets  afgang 0 0 0

Kostpris  ult im o 31.129.622 5.157.892 36.287.514

Opskrivninger  primo 8.197.700 0 8.197.700

Opskrivninger  ult im o 8.197.700 0 8.197.700

Afskrivninger  primo 11.427.424 3.135.938 14.563.362
Årets  afskrivninger 506.679 580.083 1.086.762
Afskrivninger  vedr.  afgang 0 0 0

Afskrivninger  ult im o 11.934.103 3.716.021 15.650.124

Regnskabsmæssig  værdi 27.393.219 1.441.871 28.835.090
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Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af 
frie reserver på t.DKK 6.861. Egenkapitalen udgør således i alt t.DKK 15.059. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Lånet på t.DKK 2.887 er halvdelen af et rente- og afdragsfrit lån, der blev givet af Staten og 
Nordjyllands Amt i forbindelse med nybygning på teatret i 1978. Staten har jf. vanlig prak-
sis nedskrevet sin del af lånet til DKK 0, men grundet sammenfald med kommunalrefor-
men kunne Nordjyllands Amt ikke følge samme praksis og Staten har derfor overtaget 
denne del af lånet. 
 
 

16.  Egenkapital

Reserve  for Overført
Beløb  i  DKK opskrivning resultat I  alt

Saldo  pr.  30.06.13 8.197.700 6.804.252 15.001.952
Årets  result at   2013/14 0 672.110 672.110

Saldo  pr.  30.06.14 8.197.700 7.476.362 15.674.062
Årets  result at   2014/15 0 -614.760 -614.760

Saldo  pr.  30.06.15 8.197.700 6.861.602 15.059.302

17.  Lån,  kreditinstitutter

30.06.15 30.06.14
DKK DKK

Lån,  Nykredit 5.970.753 6.359.127
Heraf  forfald  indenfor  1  år -412.479 -402.132

Langfristet   del  af  gæld  t il  kredit inst it ut t er 5.558.274 5.956.995

Forfald  senere  end  5  år 3.888.930 4.345.525

18.  Lån,  offentlige

30.06.15 30.06.14
DKK DKK

Staten  (Tidl.  Nordjyllands  Am t ) 2.886.608 2.886.608

I  alt 2.886.608 2.886.608

Årets tilgang på ejendommen udgør t.DKK 208 og vedrører etablering af udvidelse af træk-
systemet i scenetårnet, ombygning af lager og lejligheder samt udbygning af relæ.

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 985 og består af kørelift, lamper, mikser, gaffel-
truck, lysbord og inventar til nye lejligheder.

Endvidere har Aalborg Teater af Kulturministeriet modtaget en særbevilling i 2013/14 på 
t.DKK 300 til et intercom-anlæg, dette er efter aftale anskaffet i sæson 2014/15.

Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af 
frie reserver på t.DKK 6.861. Egenkapitalen udgør således i alt t.DKK 15.059.
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I  alt 2.886.608 2.886.608
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19.  Leasingforpligtelse

Der  er  indgået   leasingaftaler  om   3  kopimaskiner.  Aftalerne  udløber  hhv.  den  30.09.15  og  30.09.18.  
Rest leasingforpligtelsen  udgør  t .DKK  35  (heraf  forfalder  t .DKK  15  indenfor  1  år).

20.  Sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for  gæld  t il  Nykredit   t .DKK  6.060  er  givet   pant   i  grunde  og  bygninger,  hvis  
regnskabsmæssige  værdi  udgør  t .DKK  27.393.  
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19.  Leasingforpligtelse

Der  er  indgået   leasingaftaler  om   3  kopimaskiner.  Aftalerne  udløber  hhv.  den  30.09.15  og  30.09.18.  
Rest leasingforpligtelsen  udgør  t .DKK  35  (heraf  forfalder  t .DKK  15  indenfor  1  år).

20.  Sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for  gæld  t il  Nykredit   t .DKK  6.060  er  givet   pant   i  grunde  og  bygninger,  hvis  
regnskabsmæssige  værdi  udgør  t .DKK  27.393.  

Lånet på t.DKK 2.887 er halvdelen af et rente- og afdragsfrit lån, der blev givet af Staten og 
Nordjyllands Amt i forbindelse med nybygning på teatret i 1978. Staten har jf. vanlig praksis 
nedskrevet sin del af lånet til DKK 0, men grundet sammenfald med kommunalreformen 
kunne Nordjyllands Amt ikke følge samme praksis og Staten har derfor overtaget denne  
del af lånet.
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Opgørelse  over  antal  produktioner  fordelt  på  scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Store  scene
Antal  pr odukt ioner 4 4 0 4 pr odukt ioner
Antal  opfør elser 115 128 -13 127 opfør elser
Belægningsgr ad 78 85 -7 87 %
Vær dibelægning 45 54 -9 53 %
Bil letsalg 39.939 46.458 -6.519 48.978 bil let ter
Bil letpr is,  A 280 280 0 280 DKK
Bil letpr is,  B 230 230 0 230 DKK
Bil letpr is,  C 130 130 0 130 DKK
Bil letpr is,  D  (bør n) 80 80 0 70 DKK

Lille  scene
Antal  pr odukt ioner 4 4 0 4 pr odukt ioner
Antal  opfør elser 99 110 -11 101 opfør elser
Belægningsgr ad 86 85 1 83 %
Vær dibelægning 43 50 -7 36 %
Bil letsalg 9.448 9.350 98 8.983 DKK
Bil letpr is,  B 230 230 0 230 DKK

Skolescenen
Antal  pr odukt ioner 1 1 0 1 pr odukt ioner
Antal  opfør elser 47 58 -11 54 opfør elser
Belægningsgr ad 94 90 4 93 %
Vær dibelægning 93 85 8 95 %
Antal  bi l let ter 20.384 23.386 -3.002 22.949 bil let ter
Bil letpr is,  bør n 70 70 0 70 DKK
Bil letpr is,  voksne 130 130 0 130 DKK

Øvrige  aktiviteter  (se  beretning)
Antal  pr odukt ioner 2 2 0 2 pr odukt ioner
Antal  opfør elser 46 48 -2 39 opfør elser
Belægningsgr ad 84 75 9 84 %
Vær dibelægning 49 40 9 43 %
Antal  bi l let ter 1.927 1.800 127 1.643 bil let ter
Bil letpr is,  C 130 130 0 130 DKK

Gæstespil  fra  Aalborg  Teater
Antal  opfør elser 9 0 9 5 opfør elser
Antal  bi l let ter 3.712 0 3.712 301 bil let ter

Gæstespil  til  Aalborg  Teater
Antal  opfør elser 12 6 6 12 opfør elser
Belægningsgr ad 99 90 9 70 %
Vær dibelægning 84 80 4 57 %
Antal  bi l let ter 1.835 1.500 335 2.362 bil let ter

Store Scene

Lille Scene
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Opgørelse  over  antal  produktioner  fordelt  på  scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Øvrige  aktiviteter
Antal  opførelser 13 50 -37 11 opførelser
Antal  bi l let ter 1.304 500 804 1.402 bil let ter

Antal  egenprodukt ioner 11 0 11 11
Antal  opførelser 341 386 -45 367 opførelser
Antal  bi l let ter 78.549 85.000 -6.451 87.350 bil let ter

Rundvisninger
Antal  rundvisninger 58 0 58 53 gange
Antal  publikummer 1.111 0 1.111 1.325 publikummer



43

Statistiske nøgletal og oversigter � 

Statistiske nøgletal og oversigter 

 � 

Aalborg Teater 

40 

Årsoversigt med statistiske nøgletal 
 
Følgende oversigt er udfyldt med numeriske regnskabstal og er derfor ikke korrigeret for 
prisniveau og inflation. Det betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, men ikke 
desto mindre giver tabellen et overblik over, hvordan udviklingen har været. 
 
 

 
 

Budget RegnskabRegnskabRegnskabRegnskabRegnskab
Beløb  i  t .DKK 2014/15 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Omkostn inger 55.185 56.362 55.789 53.546 53.512 51.963
Afskrivn inger 1.250 1.087 1.158 1.215 1.048 1.121
Indtægter 14.450 14.100 15.082 12.926 12.274 11.333
Drif t st ilskud 42.700 42.900 42.700 42.800 42.550 42.500
Anlægst ilskud  /   særl ige  t ilskud 0 300 0 0 1.700 0
-  heraf   modregnet   i  an lægsakt iver 0 -300 0 0 0 0

Finansiering
Renteindtægter 60 45 64 54 116 32
Renteudgif ter 215 211 227 345 491 524

Årets  resultat 560 -615 672 674 1.589 257

Drif tst ilskud  Kul turm in isteriet 42.700 42.900 42.700 42.800 42.550 42.500
Egenindtægt 14.450 14.100 15.082 12.926 12.274 11.333
heraf   form idl ingst ilskud 3.700 4.131 3.751 3.300 3.100 3.000

Antal   opførelser 386 341 374 367 388 384
Antal   egenprodukt ioner 11 11 11 13 11 12
Antal   publ ikummer

(af rundet ) 85.000 79.000 87.000 85.000 83.000 88.000
Vægtet   belægningsprocent 84 84 88 88 85 84
Vægtet   værdibelægning 54 56 63 59 63 62
Net toudgif t   pr.  t ilskuer  (DKK) 664 727 655 644 657 603
Sam let   drif t st ilskud  pr.  

t ilskuer  (DKK) 502 543 491 503 513 482

Kommenterede  [MLJ1]:  Skal de 300 tkr fremgå her? 
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Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

st ill ings- Fast - Årsværk, st ill ings- Fast - Årsværk,
ansat ansat faste ansat ansat faste

KUNSTNERISK  SCENEPERSONALE

Dramaturg 0,00 2,00 2,00 - 2,00 2,00
Inst ruktører 10,00 1,00 1,00 9,00 1,00 1,00
Scenografer 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Koreografer 3,00 0,00 0,00 3,00 - -
Skuespillere - 18,00 17,00 - 18,00 18,00
Gæsteskuespillere 13,00 - - 18,00 - -
Kor,  ballet ,  stat ister 36,00 - - 28,00 - -
Musikere 24,00 1,00 1,00 15,00 1,00 1,00

I  alt 96,00 22,00 21,00 83,00 22,00 22,00

SCENETEKNISK  PERSONALE

Produkt ionsleder 0,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00
Lysteknikere 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00
Lydteknikere 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
Sceneteknikere 4,00 10,00 9,50 1,00 10,00 10,00
Sufflører 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Regissører 0,00 6,00 6,00 1,00 6,00 6,00
Frisør 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00
Skræddere 1,00 4,00 4,00 - 4,00 4,00
Påklædere 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,75
Malere - 3,00 2,00 - 3,00 2,33

I  alt 17,00 36,00 34,00 16,00 37,00 36,08

SERVICEPERSONALE

Bygningsdrift 0,00 2,00 2,00 - 2,00 2,00
Inspektør  og  kont rol 15,00 0,00 0,00 15,00 - -
Port vagt 0,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00
Kant ine 3,00 4,00 3,00 5,00 4,00 3,50
Rengøring 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

I  alt 19,00 10,00 9,00 22,00 10,00 9,50

2014/15 2013/14
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Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

st ill ings- Fast - Årsværk, st ill ings- Fast - Årsværk,
ansat ansat faste ansat ansat faste

ADMINISTRATION  &  SALGSPERSONALE

Ledelse 0,00 4,00 4,00 - 4,00 4,00
Billet kontor 0,00 3,00 2,75 1,00 3,00 2,75
Kontorpersonale 0,00 4,00 4,00 - 4,00 4,00
PR,  salg,  market ing 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00
Bestyrelse 12,00 - - 8,00 - -

I  alt 13,00 14,00 13,75 10,00 14,00 13,75

Personale  i  alt 145,00 82,00 77,75 131,00 83,00 81,33

2014/15 2013/14



46

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
 � 

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 

 � 

Aalborg Teater 

43 

 
 
Den aktivitetsopdelte resultatopgørelse viser, at produktionsomkostningerne udgør 63 %, 
salgsomkostninger udgør 10 %, ejendomsomkostninger udgør 11 % og administrationsom-
kostninger udgør 15 %. Finansieringsomkostninger udgør under 0,5 %. I forhold til tidligere 
sæsoner er der tale om stort set samme procentuelle fordeling. 
 
 

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2014/15 2014/15 2014/15 2013/14

Tilskud 47.836.329 46.800.000 1.036.329 47.039.330

Billet indtægter 7.314.882 8.350.000 -1.035.118 8.588.809
Lejeindtægter 150.000 150.000 0 150.000
Øvrige  indtægter 1.698.602 1.850.000 -151.398 2.004.184

Egenindtægter  i  alt 9.163.484 10.350.000 -1.186.516 10.742.993

Indtægter  i  alt 56.999.813 57.150.000 -150.187 57.782.323

Fordelte  produkt ionsomkostninger 4.740.280 4.400.000 -340.280 5.002.837
Fælles  produkt ionsomkostninger 349.460 320.000 -29.460 325.453
Kunstnerisk  scenepersonale 17.541.226 17.820.000 278.774 17.665.259
Sceneteknisk  personale 13.901.145 13.105.000 -796.145 13.242.598

Produktionsomkostninger  i  alt 36.532.111 35.645.000 -887.111 36.236.147

Salgsomkostninger 5.933.287 6.160.000 226.713 6.367.465
Ejendomsomkostninger 6.467.568 6.435.000 -32.568 6.429.303
Adm inist rat ionsomkostninger 8.514.853 8.195.000 -319.853 7.914.578
Finansieringsomkostninger 166.754 155.000 -11.754 162.720

Omkostninger  i  alt 57.614.573 56.590.000 -1.024.573 57.110.213

Resultat -614.760 560.000 -1.174.760 672.110

Den aktivitetsopdelte resultatopgørelse viser, at produktionsomkostningerne udgør 63 %, 
salgsomkostninger udgør 10 %, ejendomsomkostninger udgør 11 % og administrationsom-
kostninger udgør 15 %. Finansieringsomkostninger udgør under 0,5 %. I forhold til tidligere 
sæsoner er der tale om stort set samme procentuelle fordeling.
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