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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 

01.07.16 – 30.06.17 for Aalborg Teater.  

 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med 

bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 

økonomiske og administrative forhold for mod-

tagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt 

bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 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. 30.06.17 samt resultatet 

af institutionens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.07.16 – 30.06.17. 

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 ledelsesberet-

ningen indeholder en retvisende redegørelse for de 

forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kultur- 

ministeriet.

Aalborg, den 28. november 2017

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater 
for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-
des efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold 
hos modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 
2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af 
billetpriser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet 
af teatrets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 
30.06.17 i overensstemmelse med bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold hos modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse 
nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstil-
skud til nedbringelse af billetpriser

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 bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold hos modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse 
nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstil-
skud til nedbringelse af billetpriser. Vores an-
svar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af teatret i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gælden-
de i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revi-
sionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 
for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende  
anvendt regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnska-
bet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold hos modtagere af driftstilskud fra Kultur-
ministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. de-
cember 2012 om formidlingstilskud til nedbringel-
se af billetpriser og ikke efter en regnskabsmæssig 
begrebsramme med generelt formål. 

Fremhævelse af forhold vedrørende  
revisionen
Aalborg Teater har i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold hos mod-
tagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt 
bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 om 
formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 
anført de af Kulturministeriet godkendte bud-
gettal som sammenligningstal i årsregnskabet. 
Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og admini-
strative forhold hos modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 
af 13. december 2012 om formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser. Ledelsen har endvide-
re ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere teatrets evne til at fortsæt-
te 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 teatret, indstille driften eller 
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette.

Revisors ansvar for revisionen af års- 
regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser 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. bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold hos modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse 
nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlings-
tilskud til nedbringelse af billetpriser, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-
sentlige, 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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold hos modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse 
nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstil-

skud til nedbringelse af billetpriser, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen.  Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent-
lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af institutionens 
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 regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der på 
grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis 
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som 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 institutionen ikke længere kan fort-
sætte driften.

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelses- 
beretningen
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet-
ningen.

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 fejlin-
formation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger 
 i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21.  
december 2010 om økonomiske og administrative 

forhold hos modtagere af driftstilskud fra Kultur-
ministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. 
december 2012 om formidlingstilskud til nedbrin-
gelse af billetpriser.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmel-
se med årsregnskabet og er udarbejdet i overens-
stemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010 om økonomiske og admini-
strative forhold hos modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 
13. december 2012 om formidlingstilskud til ned-
bringelse af billetpriser. Vi har ikke fundet væsent-
lig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION 
OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige øko-
nomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det i overensstemmelse med god offentlig revisi-
onsskik vores ansvar at udvælge relevante emner 
til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltnings-
revision. Ved juridisk-kritisk revision efterprø-
ver 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, proces-
ser eller dispositioner understøtter skyldige øko-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
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BERETNING

Kunstnerisk beretning
Aalborg Teater (AAT) gennemførte i sæson 2016/17 
en række større kunstneriske ændringer. Det er 
første sæson, hvor vi har arbejdet efter vores nye 
strategi, sådan som den er formuleret i fireårskon-
trakten med Kulturministeriet. Strategien har som 
hovedambition, at teatret skal arbejde 

1)  ”for kunsten”, med det menes et større fokus på 
indhold og kunstnerisk udvikling. 

2)  ”for borgerne”, fordi AAT ønsker at skabe det mø-
dested, hvor meninger brydes, nye ideer opstår, 
og hvor publikum og borgere kan træde ind i et 
refleksionsrum og mødes på tværs af sociale og 
kulturelle skel. AAT ønsker at blive et mødested, 
hvor fællesskab og sammenhængskraft vokser 
frem. 

3)  ”for Danmark”, idet vi ønsker at arbejde interna-
tionalt, ved at bringe Aalborg til verden og verden 
til Aalborg. I den forbindelse har teateret ændret 
design- og kommunikationslinje, idet AAT ønsker 
at formidle de nye vigtige fortællinger, at stå i 
spidsen for en proaktiv formidling, og via en stra-
tegisk kommunikations- og marketingsindsats at 
tegne en tydeligere kunstnerisk profil, der gør AAT 
til ”top of the mind” hos den enkelte kulturforbru-
ger. AAT arbejder i den forbindelse i de kom-
mende år endnu tættere sammen med regionens 
kultur- og kreative aktører i nye partnerskaber, der 
involverer byens studiemiljø, videns- og innovati-
onsmiljøerne og områdets erhvervsliv.

Selvom denne omlægning ligger i klar forlængelse af 
AATs historie og udvikling de seneste par årtier, er 
der næppe tvivl om, at store dele af vort publikum 
oplevede klare ændringer i den måde, hvorpå teatret 
fremstår, men også i forhold til forestillingernes ka-
rakter og indhold. AAT har i sæson 2016/17 i højere 
grad end tidligere været et mødested for interna-
tionale kunstnere, som har arbejdet på forskellige 
produktioner og i forskellige funktioner gennem sæ-
sonen. Endelig har sæsonen været karakteriseret af 

en mindre reduktion i den kvantitative, kunstneriske 
aktivitet, idet teatret producerede 10 forestillinger 
mod de forgangne sæsoners volumen på 11. Dertil 
kommer, at der denne sæson ikke var noget større 
eksternt samarbejde, sådan som det var tilfældet 
med genopsætningen af EN KORT, EN LANG på Nør-
rebro Teater i sæson 2015/16 eller Musicalkoncerten 
i Musikkens Hus i sæson 2014/15. Reduktionen i 
aktivitet er en direkte følge af, at det statslige tilskud 
blev reduceret med 2 %. 

Vi åbnede sæson 2016/17 med Shakespeares HAM-
LET og Fassbinders PETRA VON KANTS BITRE 
TÅRER. I vores version af HAMLET fokuserede vi på 
overvågnings- og underholdningssamfundets deka-
dence, og den unge skuespiller Patrich Baurichter fik 
ifølge anmelderne sit kunstneriske gennembrud i ti-
telrollen. PETRA VON KANTS BITRE TÅRER blev en 
stærk og stiliseret fortælling om menneskelige rela-
tioners sammenbrud i en familie præget af en kendt 
designers enestående karriere og succes. En forestil-
ling, som kritisk belyste grundlæggende problemer i 
vores mellemmenneskelighed i Vesten. Forestillingen 
blev godt modtaget og evnede at kommunikere med 
mange, selv om den var krævende i sit udtryk.

I perioden op mod jul spillede vi Astrid Lindgrens 
RONJA RØVERDATTER på Store Scene og Michel 
Houellebecqs UNDERKASTELSE på Lille Scene. 
Til RONJA RØVERDATTER blev det visuelle udryk 
skabt af to toneangivende, russiske scenografer og 
kostumedesignere, Aleksander Orlov og Irina Che-
rednikova. Det blev en eventyrlig forestilling om et 
ungdommeligt oprør mod det bestående system af 
kærlige forbrydere i en mørk og uhyggelig skov. Fore-
stillingen blev også sæsonens klare publikumsfavorit 
og solgte flere billetter end familieforestillingen har 
gjort i mange år. Med UNDERKASTELSE havde vi 
Danmarkspremiere på årets mest omdiskuterede og 
læste bog i Europa, som omhandler et Frankrig, som 
i år 2025 vælger en muslimsk præsident. Romanen er 
en kritisk kommentar til Vestens moralske opløsning 
og kommer med provokerende og skræmmende 

nomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konklu-
derer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom. 

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

Aalborg, den 28. november 2017 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen  
Statsaut. revisor  

Thomas Skou Jacobsen 
Statsaut. revisor
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profetier om fremtiden. Forestillingen blev båret af 
skuespilleren Martin Ringsmose, som i sin tolkning 
af hovedpersonen François tegnede et troværdigt 
portræt af en europæisk mand i krise og opløsning. 
Forestillingen fik, ligesom romanen, en blandet 
modtagelse, og blev, ligesom romanen, taget til ind-
tægt for vældig mange forskellige holdninger om ak-
tuelle temaer som blandt andet islam og feminisme.

Efter jul spillede vi på Store Scene Molières DON 
JUAN og som skoleforestilling Ole Lund Kierke-
gaards GUMMI T, mens vi på Lille Scene bød på 
DRENGEN DER VILLE VÆRE VÆGTLØS af Thomas 
Markmann. DON JUAN var sæsonens anden forestil-
ling instrueret af det unge, norske talent, Johannes 
Holmen Dahl, og resultatet blev en meget musikalsk 
og legende forestilling i et rum, hvor det eneste 
scenografielement var uendelige mængder af rosen-
blade, der dalede ned fra scenetårnet. Titelrollen var 
igen Patrick Baurichters, og hans sæson på Aalborg 
Teater var en vægtig del af motivationen, da han 
senere modtog Lauritzenprisens Talentpris ”Believe 
in You”. GUMMI T blev i instruktør Minna Johan-
nessons hænder en farverig, vild og underholdende 
fantasi om drengen, der pludselig en enkelt dag 
bliver så stærk og så klog, at han overgår alle. 21.500 
børn mødte her teatret på vores Store Scene – for 
manges vedkommende for første gang. Med Mark-
manns DRENGEN DER VILLE VÆRE VÆGTLØS 
havde vi urpremiere på et stykke ny dansk dramatik 
udviklet for Aalborg Teater og iscenesat af samme 
duo, som stod for BETON, nemlig Nicolei Faber og 
Christian Albrechtsen. Forestillingen fik stor succes 
både kunstnerisk og publikumsmæssigt, og høstede 
fire nomineringer til Årets Reumert. Forestillingen 
danner et tidsbillede af Danmark anno 1986 og 
peger frem mod vor tids såkaldte ”udkants-” og 
”forskelsdanmark”. Hovedrollen René blev spillet af 
Ena Spottag, som gav skikkelsen og indholdet en helt 
særlig kvalitet, som fik stor betydning for værket.

I fjerde og sidste produktionsfase var der også tre 
forestillinger, på Store Scene musicalklassikeren 

HAIR, på Lille Scene ny tysk dramatik DAS DING, 
mens sæsonens enlige produktion på Mindste Scene 
var borgersceneforestillingen 46+1. HAIR var lagt i 
udenlandske hænder, idet russiske Victor Kramer 
stod for iscenesættelse og scenografi, mens japanske 
Shusaku Takeuchi tog sig af koreografien. Det blev 
et voldsomt syretrip – sådan som HAIR skal være; 
en forestilling båret af videoinstallationer i hele 
rummet, planeter havde slået huller i loft og vægge 
og det 17 mand store ensemble sang, dansede og 
spillede med fuld faldhøjde. Imens var DAS DING 
på Lille Scene en mere stilfærdig multiplotfortælling 
om globalismen set fra en bomuldsfibers perspektiv. 
46+1 havde undertitlen ”mennesker med Downs”, og 
det var netop, hvad forestillingens syv medvirkende 
borgere var – mennesker med et ekstra kromosom, 
også kaldet Downs syndrom. I samarbejde med 
instruktør Martin Ringsmose skabte de deres helt 
eget og meget stærke sceniske udtryk, og den dybt 
rørende forestilling fik en meget varm modtagelse. 

Ud over de 10 egenproducerede forestillinger var der 
en række arrangementer af kortere varighed, i reglen 
blot en aften. Denne buket af arrangementer var 
ganske bredt sammensat og spændte fra dansefore-
stillinger til julehygge med Amalie Dollerup, rapkon-
certer og meget mere. Derudover var der en inter-
national impro-festival, et samarbejde med AAU Art 
and Technology og ikke mindst rækken af Dialog-ar-
rangementer, som strakte sig ud over sæsonen.

Kunstnerisk set indfrier sæsonen på mange niveauer 
strategien med at lægge forøget vægt på forestillin-
gernes indhold og deres vilje til det kunstneriske 
eksperiment. Selvom repertoiret ud fra titlernes 
blanding af klassikere, nyt dansk og udenlandsk og 
en musical ikke umiddelbart ser så meget anderle-
des ud end tidligere sæsoner, har der alligevel ligget 
en mærkbar forandring i den vægt, vi har tillagt 
iscenesættelsen, dvs. spørgsmålet om hvordan man 
så laver en ”Hamlet” eller en ”Don Juan”, og hvad 
disse fortællinger kan i vor tid. Vi er stolte over og 
tilfredse med de kunstneriske resultater, men er 

bevidste om, at forandringen er en proces, der bl.a. 
må fortsætte med at afsøge, hvordan forestillingerne 
med deres indholdsfokus i endnu højere grad møder 
det nordjyske publikums forventninger.

Aktivitetsmæssigt resultat 
Sæsonen 2016/17 bød på i alt 10 egenproduktioner, 
fordelt på 313 opførsler. Det er 1 egenproduktion 
færre end foregående år som havde 11. Derudover 
har AAT de to seneste sæsoner haft et større sam-
arbejdsprojekt udenfor huset, som kom oveni de 11 
egenproduktioner. Faldet i aktivitet skyldes reduktio-
nen i bevillingen fra Statens side, og den har været et 
af flere greb, der skulle imødegå den nye økonomiske 
virkelighed. AAT har også gennemført store persona-
lemæssige reduktioner i flere afdelinger.

Oversigt over aktiviteter 2016/17 

STORE SCENE 

HAMLET: Klassiker 

RONJA RØVERDATTER: Familieforestilling

DON JUAN: Klassiker

HAIR: Musical

LILLE SCENE 

PETRA VON KANTS BITRE TÅRER: Moderne drama

UNDERKASTELSE: Ny udenlandsk dramatik  
- Danmarkspremiere

DRENGEN DER VILLE VÆRE VÆGTLØS: Ny dansk 
dramatik - urpremiere 

DAS DING: Ny udenlandsk dramatik  
- Danmarkspremiere

BORGERSCENEN  

46 + 1: Borgerscene

DEN SORTE KAT: Monolog 

OUT OF SIGHT: Performance

SKOLEFORESTILLINGEN  

GUMMI T: Skoleforestilling 

GÆSTESPIL 

VALS: Moderne dans

JUL MED AMALIE DOLLERUP: Julecabaret

ONDSKAB: Moderne dramatik

DANNI TOMA: Musik

SCHWARTZE FIKTION: Musik 

IMPRO TEATER 

3. STOP FRA GUG: Improfestival

 

ØVRIGE AKTIVITETER 

CAFÉVA: Foredrag

KUNST OG VIDENSKAB: Debat                                                    
AAT DIALOG: Debat 

Publikumsmæssigt resultat
Publikumsmæssigt nåede sæsonen 2016/17 ikke helt 
sin målsætning. I alt 75.602 besøgte Aalborg Teater 
til forestillinger og debataktiviteter, og sammenholdt 
med forrige sæsons resultat på 80.054 besøgende er 
der altså tale om et fald på ca. 4.500 tilskuere. Hoved- 
parten heraf skyldes nedgang i aktivitet i sæson 
2016/17 grundet reduktion i tilskud. I sæson 2015/16 
talte genopsætningen af EN KORT, EN LANG i 
samarbejde med Nørrebro Teater i København 3.000 
tilskuere i AATs optælling, mens den ekstra borger- 
sceneforestilling, der i sæson 2016/17 blev sparet væk, 
i reglen ses af ca. 1.000 tilskuere. Man kan således sige, 
at AAT i sæson 2016/17 har prioriteret at sikre den 
økonomiske balance efter 2 år med mindre budget- 
underskud, hvilket også er lykkedes, mens det er så 
altså ikke lykkedes at hente de ca. 4.000 ekstra tilskue-
re til de resterende produktioner og aktiviteter. 

Af de 75.602 besøgende var de 7.738 fribilletter.  
Den gennemsnitlige sædebelægning var på 84 %  
og værdibelægningen på 62 %.

BERETNING BERETNING
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Aalborg Teater 

BILLETSALG, ANTAL 

Regnskab 2016/17 Regnskab 2015/16 

Børn under 15 år 20.904 20.836 
Unge under 25 5.980 6.674 
Abonnementsrabat 14.628 17.752 
Andre rabatter 7.751 7.018 
Fribilletter  7.738 5.376 
Sponsorbilletter 2.997 2.457 
Øvrige billetter 15.604 19.941 

I alt 75.602 80.054 

Værdibelægning sæson 
2016/17

Antal Belægning Belægning 
opførelser 

Antal  Indtægt  
billetter  incl. moms Værdi Pladser 

% % 
STORE SCENE

1. Hamlet 21 6.669 904.850 41 71 
2. Ronja Røverdatter 41 17.466 2.110.790 48 96 
3. Don Juan 21 6.930 942.768 42 74 
4. Hair 35 11.943 2.338.470 63 75 

118 43.008 6.296.878 50 83

LILLE SCENE

19 1.774 204.575 49 80 
27 1.969 225.275 38 72 
23 2.249 255.065 53 84 

1. Petra von Kants bitre tårer

2. Underkastelse

3. Drengen der ville være vægtløs

4. Das Ding 23 1.334 103.075 18 58 
92 7.326 787.990 37 75

MINDSTE SCENE

46+1 19 895 71.355 65 94 
Den sorte kat 3 110 6.045 35 73 
Out of Sight 4 200 0 0 100 

26 1.205 77.400 62 92

SKOLESCENEN

Gummi T 53 21.540 1.416.500 100 89 
53 21.540 1.416.500 100 89

GÆSTESPIL 
Vals 1 303 68.085 64 68 
Jul med Amalie Dollerup 1 274 47.360 45 61 

Billetsalg, antal

AAT har fastholdt antallet af børn og unge, der 
ligger stabilt i forhold til sæson 2015/16, med en lille 
stigning i antallet af børn, og et lille fald i antallet 
af unge. I alt udgør gruppen af børn og unge 36 % af 
det totale antal publikum i sæson 2016/17.

AAT har i sæson 2016/17 mistet yderligere et større 
antal klubkunder (abonnenter). Klubsalget har 
været faldende over en længere periode, men faldet 
har denne sæson været større . Der kan være flere 
årsager til dette fald. Dels har teatret i denne sæson 
omlagt den hidtidige abonnementsordning, så 
der er lige stor rabat pr. købt billet uanset om der 
bliver køb 3, 4 eller 5 billetter til den enkelte kunde, 
dels har abonnenter skiftet navn til Klubkunder, 
og endelig har den fysiske bestillingsseddel skiftet 
udformning. AAT solgte i alt 14.628 Klubkunde-bil-
letter, svarende til et fald på 18 % i forhold til sæson 
2015/16 eller 3.124 billetter.

Sponsorbilletter udgør i sæson 2016/17 4 % svaren-
de til 2.997 billetter, antallet af sponsorbilletter er 

dermed fortsat stigende, ensbetydende med at AATs 
evne til at indgå aftaler med sponsorer er stigende. 
Fra sæson 2017/18 bliver alle sponsorbilletter købt 
fra det sponsorat AAT modtager fra sponsorvirk-
somheden. I indeværende sæson andrager sponsor-
billetternes værdi kr. 356.560, jf. værdiansættelse i 
forhold til SKAT. 

Udover publikum på scenerne til forestillinger og 
andre aktiviteter, havde Aalborg Teater 52 rundvis-
ninger med i alt 1.004 gæster, dertil kommer 185 
gæster til rundvisning specielt for unge og 168 til 
rundvisning specielt for klubmedlemmer. Endelig 
har 823 deltaget i Åbent Hus arrangementer på 
teatret.

AAT indførte i sæson 2016/17 med stor succes 
introduktioner til alle forestillinger, i alt 569 deltog i 
introduktionsarrangementer til voksenforestillinger 
på teatret.

BERETNING
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Aalborg Teater 

Ondskab 1 102 20.040 60 85 
Danni Toma 1 163 8.410 47 82 
Schwartze Fiktion 1 46 0 0 42 

5 888 143.895 51 69

IMPRO TEATER 
Improfestival 1 213 14.490 27 48 
3. stop fra Gug 4 439 21.750 31 91 

5 652 36.240 30 77

ØVRIGE AKTIVITETER 
CAFEVA 5 350 0 0 100 
AATDialog 8 256 32.035 41 64 
Kunst og videnskab 1 377 0 0 85 

14 983 32.035 11 85

TOTAL 313 75.602 8.790.938 62 84 

Billetsalg, antal og værdibelægning

BERETNING
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Økonomisk resultat
Sæson 2016/17 har været et økonomisk hårdt år. 
Den fortsatte udrulning af 2 % besparelserne har 
betydet, at teatret i sæsonen har været nødsaget til 
at foretage en større personalereduktion. Derudover 
er en egenproduktion skåret væk ligesom større, eks-
terne co-produktioner er undladt. Personalereduk-
tionen har haft en mindre økonomisk effekt i sæson 
2016/17, men vil have fuld effekt fra sæson 2017/18. 

Trods publikumsnedgang med deraf følgende ned-
gang i billetindtægterne kommer teatret ud af sæson 
2016/17 med et positivt resultat på t.DKK 212. Det 
sker efter to år med mindre underskud. Overskuddet 
skyldes god budgetkontrol samt færre egenprodukti-
oner og co-produktioner. Det sidste medvirker også 
til at svække indtægtssiden fra billetsalg.

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.17 t.DKK 14.274, heraf 
er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning og 
den frie reserver udgør t.DKK 6.077.
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Aalborg Teater 

ØKONOMISK RESULTAT 
Sæson 2016/17 har været et økonomisk hårdt år. Den fortsatte udrulning af 2 % besparelserne har betydet, at teatret 
i sæsonen har været nødsaget til at foretage en større personalereduktion. Derudover er en egenproduktion skåret 
væk ligesom større, eksterne co-produktioner er undladt. Personalereduktionen har haft en mindre økonomisk effekt i 
sæson 2016/17, men vil have fuld effekt fra sæson 2017/18.  

Trods publikumsnedgang med deraf følgende nedgang i billetindtægterne kommer teatret ud af sæson 2016/17 med 
et positivt resultat på t.DKK 212. Det sker efter to år med mindre underskud. Overskuddet skyldes god budgetkontrol 
samt færre egenproduktioner og co-produktioner. Det sidste medvirker også til at svække indtægtssiden fra billetsalg. 

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.16 t.DKK 14.274, heraf er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning og den frie re-
server udgør t.DKK 6.077. 

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 

Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produktionsomkostningerne udgør 62 %, salgsomkostninger udgør 
11 %, ejendomsomkostninger udgør 11 %, administrationsomkostninger udgør 16 %. I forhold til tidligere 
sæsoner er der tale om et ikke signifikant skred fra produktionsomkostninger til salg og administration. 

Økonomisk resultat

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i t.DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Indtægter 13.735 14.550 -815 13.768
Særlige tilskud 97 150 -53 260
Driftstilskud 41.950 41.700 250 42.150

Indtægter i alt 55.782 56.400 -618 56.178

Omkostninger 54.299 54.465 166 55.983

Resultat før afskrivninger 1.483 1.935 -452 195

Afskrivning 1.088 1.250 162 996

Resultat før finansiering 395 685 -290 -801

Finansiering -183 -170 -13 -196

Resultat 212 515 -303 -997

Økonomisk resultat

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produk-
tionsomkostningerne udgør 62 %, salgsomkost-
ninger udgør 11 %, ejendomsomkostninger udgør 

11 %, administrationsomkostninger udgør 16 %. 
I forhold til tidligere sæsoner er der tale om et 
ikke signifikant skred fra produktionsomkostnin-
ger til salg og administration.
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Aalborg Teater 

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Tilskud 46.138.046 45.550.000 588.046 46.445.172

Billetindtægter 7.556.929 8.700.000 -1.143.071 7.736.080
Lejeindtægter 150.000 150.000 0 150.000
Øvrige indtægter 1.936.981 2.000.000 -63.019 1.846.344

Egenindtægter i alt 9.643.910 10.850.000 -1.206.090 9.732.424

Indtægter i alt 55.781.956 56.400.000 -618.044 56.177.596

Fordelte produktionsomkostninger 4.467.611 4.820.000 352.389 5.490.507
Fælles produktionsomkostninger 254.156 320.000 65.844 335.599
Kunstnerisk scenepersonale 16.731.182 17.285.000 553.818 17.683.428
Sceneteknisk personale 12.739.675 12.515.000 -224.675 13.007.689

Produktionsomkostninger i alt 34.192.624 34.940.000 747.376 36.517.223

Salgsomkostninger 6.310.676 6.235.000 -75.676 5.962.850
Ejendomsomkostninger 6.294.559 6.380.000 85.441 6.513.274
Administrationsomkostninger 8.589.719 8.160.000 -429.719 7.984.841
Finansieringsomkostninger 182.578 170.000 -12.578 196.043

Omkostninger i alt 55.570.156 55.885.000 314.844 57.174.231

Resultat 211.800 515.000 -303.200 -996.635

BERETNING
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SÆSON 2016/17

Rapportering i henhold til rammeaftale  
2016-20
I denne del af beretningen vil der være beretning for 
sæsonen 2016/17 ud fra nedenstående kriterier opstil-
let af Slots- og Kulturstyrelsen.

De opstillede rammeaftalemål vurderes at være:

• fuldt indfriet/opfyldt

• overvejende indfriet/opfyldt

• delvist indfriet/opfyldt

•  kun indfriet/opfyldt i mindre grad eller  
ikke indfriet/opfyldt

Mål 1 – 2016/17 KUNSTNERISK UDVIKLING

1.1  Vil være en markant meningsproducent 
der sætter fokus på aktuelle dilemmaer og 
udfordringer

Fra sæson 2016/17 har teateret arbejdet med at indar-
bejde sin strategi om kunstnerisk udvikling i forhold 
til, hvordan materiale vælges og forestillinger udvikles 
med hensyn til form og indhold. Det er tilstræbt, at 
alle forestillinger i alle genrer skal tage seriøst stilling 
til, hvilke problemstillinger og dilemmaer de forvalter, 
og som er presserende for vor tid. Dette har givet sig 
udtryk i den profil teateret nu er i færd med at udvik-
le, og som vi skal arbejde videre med i de kommende 
sæsoner. Dette er et arbejde som vil tage nogen tid, 
men som blev påbegyndt i sæsonen 2016/17. 

Fra sæson 2016/17 har AAT intensiveret arbejdet med 
dialogskabende arrangementer, for at udvikle den 
del af vores strategi, som vi har kaldt ”For borgerene”, 
hvor teateret i højere grad også skal være en platform 
for aktivitet og borgerinddragelse.

AAT har lavet en markant ændring i teatrets visuelle 
udtryksform med henblik på at styrke bevidstheden 
om teatrets visioner og profil.

AAT havde en række dialogarrangementer mellem 
Teaterdirektøren og forskellige publikumsgrupper.

Der blev i samarbejde med Aalborg Universitet og 
Kulturmødet Mors holdt et stort debatarrangement 
under temaet ”Kunst og videnskab”.

Der blev afholdt i alt 8 AAT DIALOG arrangementer i 
Teatercafeen. 

Der blev udbudt forestillingsintroduktioner på alle 
voksenforestillinger.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

1.2  Vil gennem kunstneriske valg sikre udvik-
ling og bevægelse i scenekunsten

AAT har i sæsonen fokuseret på kunstnerisk udvikling 
i alle sine valg – det være sig valg af kunstnere; udvik-
ling af spillestil for de forskellige forestillinger; fokus 
på koncept og aktualitet for de forskellige værker. 

Igen i sæson 2016/17 har AAT prioriteret at have 
urpremiere og Danmarkspremiere på nyt drama-
tik. Formålet med dette valg er at sikre udvikling og 
fornyelse.

Urpremiere på DRENGEN DER VILLE VÆRE VÆGT-
LØS

Danmarkspremiere på UNDERKASTELSE

Danmarkspremiere på DAS DING

Desuden havde teatret endnu en Danmarkspremiere 
på BORGERSCENEN med 46+1

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

HAMLET
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Nicolaj Spangaa

RONJA RØVERDATTER
Instruktør Kristina Kjeldsberg
Scenograf Aleksandr Orlov

MEDVIRKENDE:
Ena Spottag

Niels Anders Manley
Anders Vølpert Momme

Camilla Gjelstrup
Marie Knudsen Fogh

Jakob Hannibal

Hanne Windfeld
Steffen Berenthz Eriksen
Nanna Skaarup Voss
Jørgen W. Larsen
Patrick Baurichter
Caspar Juel Berg

MEDVIRKENDE:
Patrick Baurichter
Martin Ringsmose

Henrik Weel
Kasper Dalsgaard

Niels Anders Manley

Ena Spottag
Marion Reuter
Jakob Moth-Poulsen
Steffen Berenthz Eriksen
Jørgen W. Larsen
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Mål 2 – 2016/17 PUBLIKUMSUDVIKLING

2.1  Vil fastholde de eksisterende kundegrupper, 
og udvide med nye grupper der ikke tradi-
tionelt kommer i teatret og dermed søge at 
øge publikumstallet over aftaleperioden

Børn og unge en stigning/fastholdt 26.877 mod 
26.791.

På baggrund af faldende aktivitet i forhold til Sko-
lescenen over de seneste 5 år har AAT i sommeren 
2017 i samarbejde med Jysk Analyse gennemført en 
undersøgelse af skolers brug af skoleforestillinger 
– både eksisterende kunder samt ikke kunder. Un-
dersøgelsen viser en stor veneration for og lyst til at 
anvende AAT, dog med økonomien som den største 
enkeltudløsende faktor for et reduceret brug. AAT 
har ikke i sæson 2016/17 haft økonomiske og per-
sonalemæssige ressourcer til at undersøge, hvad 
teatret skal ændre for at få ikke teatergængere i 
teatret.

AAT har i sæson 2016/17 mistet et stort antal Klub-
kunder (abonnenter). Der kan være flere årsager til 
dette fald. Dels har teatret i denne sæson omlagt 
den hidtidige abonnementsordning, så der er lige 
stor rabat pr. købt billet, uanset om der bliver køb 
3, 4 eller 5 billetter til den enkelte kunde, dels har 
abonnenter skiftet navn til Klubkunder og endelig 
har den fysiske bestillingsseddel skiftet udform-
ning. AAT solgte i alt 14.628 klubkunde-billetter, 
svarende til et fald på 18 % i forhold til sæson 
2015/16 eller 3.124 billetter.

AAT har etableret et samarbejde med frivilligorga-
nisationer i Nordjylland, - i alt 400 billetter er ud-
delt til socialt udsatte familier. I sæson 2016/17 har 
følgende fire frivilligorganisationer hjulpet med at 
uddele billetterne: Mødrehjælpen, Gestus, Frelsens 
Hær, Røde Kors Familienetværk.

KUN INDFRIET/OPFYLDT I MINDRE GRAD  
ELLER IKKE INDFRIET/OPFYLDT

2.2  Tilvejebringe grundlaget for nye bygnings-
mæssige rammer for Aalborg Teater for at 
skabe en bæredygtig fremtid for teaterople-
velser i Nordjylland, der sikrer publikum et 
teater af høj kvalitet og tiltrækningskraft og 
med national gennemslagskraft

AAT modtog i efteråret 2016 endeligt tilsagn om 
støtte på 3 mio. kr. til forundersøgelse af projekt: Det 
Nye Aalborg Teater. Støtten blev givet af Aalborg 
Kommune 1,5 mio. kr., Spar Nord Fonden 1,0 mio. 
kr. og Realdania 0,5 mio. kr. Forundersøgelsen skal 
danne et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for ud-
arbejdelsen af et endeligt konkurrenceprogram samt 
udgøre et professionelt materiale til fundraising. Der 
er etableret en professionel styregruppe, og arbejdet i 
forbindelse med forundersøgelsen er næsten afsluttet. 
Kontakter til fonde og bevilligende myndigheder er 
igangsat.

OVERVEJENDE INDFRIET/OPFYLDT 
 

Mål 3 – 2016/17 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

3.1  Vil udvikle nye kunstneriske udtryksformer 
i samarbejde med andre teatre

I sæsonen 2016/ 17 har Aalborg Teater gennemført en 
international impro-festival i samarbejde med Wilma 
Walther-Hansen og Aalborg Universitet. I festivalen 
deltog artister og studerende fra Norge, Italien, Dan-
mark og Sverige samt studerende fra en række forskel-
lige lande. Festivalen og projektet gav Aalborg Teater 
og publikum en ny indsigt i og forståelse for, hvad 
kunstformen improvisation er, samt hvilke forskellige 
improvisationsformer der arbejdes med. Festivalen 
gav udover store oplevelser også rum til udvikling og 
refleksion.

I samarbejde med Teater Flyvende Grise og AAU 
arbejdes der på et samarbejde om et ”robot-projekt”, 
der fremadrettet skal udmønte sig i en teaterforestil-

BERETNING DON JUAN
Instruktør Johannes Holmen Dal
Scenograf Katja Frederiksen

HAIR
Instruktør og scenograf 
Victor Kramer

MEDVIRKENDE:
Christian Gade Bjerrum

Kasper Dalsgaard
Jacob Moth-Poulsen

Davio Di
Kristine Elmedal Johansen

Henriette Katrine Lund
Niels Anders Manley

Merete Mærkedahl
Nanna Skaarup Voss
Maria Henriksen
Katrine Beck Ibsen
Kristine Marie Brendstrup
Janus Elsig
Søren Birch Plum*

MEDVIRKENDE:
Patrick Baurichter

Niels Anders Manley
Amanda Radeljak*
Kasper Dalsgaard 

Morten Kjær**

Jørgen W. Larsen
Kristine Elmedal Johansen
Karoline Brygmann
Jakob Moth-Poulsen

* Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole Odense

** Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole Aarhus

* Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole Odense

** Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole Aarhus

* Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole Odense
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BERETNING

ling samt et Ph.d.-projekt på AAU. Det skal nævnes, 
at projektet er støttet af Statens Kunstfond. Vi har 
derudover indgået samarbejdsaftale med Teater Stuk 
om en forestilling i sæsonen 2017/18, der bygger på 
Lea Korsgaards bog ”Orgasmeland – da den seksuelle 
revolution kom til Danmark”, et projekt der ligeledes 
er støttet af Statens Kunstfond.

Desuden skal her nævnes samarbejdet med Aarhus 
Teater om forestillingen WEST SIDE STORY i sæso-
nen 2017/18. Dette samarbejde er dog ikke en del af 
”at udvikle nye kunstneriske udtryksformer”, som 
nævnt i rammeaftalen. Samarbejdet om forestillingen 
vil være et løft, en fornyelse og udvikling i forhold til 
musicalgenren, som den hidtil er blevet præsente-
ret på teatret. AAT har til hensigt at skabe sin egen 
tradition og forvaltning af denne genre fremadrettet. 
Vi antager, at vejen frem for denne genre fremadrettet 
ligger i samarbejder med andre teatre og teaterprodu-
center.

DELVIST INDFRIET/OPFYLDT

3.2.  Vil udvikle nye aktivitetstyper i samarbejde 
med eksterne samarbejdspartnere

I samarbejde med Aalborg Kommune og andre 
kulturudbydere i Aalborg er AAT med i projektet 
”Kulturvitaminer”. Kulturvitaminer er et ti-ugers 
forløb, der på forsøgsbasis tilbydes lettere depres-
sive samt stress-ramte som terapi. Målsætningen 
med det overordnede projekt er at vurdere, hvordan 
kulturelle aktiviteter kan indgå i kommunale forløb, 
der tilbydes langtidssygemeldte borgere med let til 
moderat depression, stress og angst. De erfaringer, der 
kommer ud af arbejdet, skal bruges til at udarbejde 
en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå 
i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst. I alt 
300 borgere over 3 år i hold af 10 personer vil delta-
ge i projektet. AAT vil i hvert forløb skulle stå for 2 
arrangementer, i alt 60 kursusdage. Motivationen for 
at indgå i projektet har været at synliggøre teatret i 

andre sammenhænge end traditionelt, samt sætte det 
på den politiske dagsorden.

AAT har i samarbejde med Det Nordjyske Landsbib-
liotek gennemført flere debatarrangementer om ak-
tuelle problemstillinger. Debatarrangementerne har 
taget udgangspunkt i de forestillinger vi har spillet.

Vi har derudover i samarbejde med AAU gennemført 
et optaktsmøde på teatrets Store Scene under temaet 
”kunst og videnskab”. Desuden har vi løbende haft vo-
res Dialog-arrangementer, som ligger spredt over hele 
sæsonen, her deltager eksterne gæster, som sammen 
med publikum debatterer diverse aktuelle emner.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

3.3  Forøge indtægter fra fonde og sponsorer 
med 10 % i rammeaftaleperioden

6 hovedsponsorer

7 kernesponsorer

47 erhvervssponsorer

Indtægter fra fonde og sponsorer er forøget med 
t.DKK 194 fra sæson 2015/16 til sæson 2016/17  
svarende til en stigning på 12 %.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT 

Mål 4 – 2016/17 INTERNATIONALISERING

4.1  Vil gøre visse forestillinger tilgængelige for 
udenlandsk publikum

AAT har gennem sæson 2016/17 via fundraising 
skaffet midler til formålet, samt undersøgt forskelli-
ge metoder til tekstning. Første tekstede forestilling 
bliver ROMEO OG JULIE september 2017.

DELVIST INDFRIET/OPFYLDT

UNDERKASTELSE
Instruktør Johannes Holmen Dal
Scenograf Nia Damerell

MEDVIRKENDE:
Martin Ringsmose
Marion Reuter
Kasper Dalsgaard
Kristine Elmedal Johansen
Henrik Weel

MEDVIRKENDE:
Nanna Skaarup Voss
Marie Knudsen Fogh
Lise Lauenblad
Gine Cornelia Pedersen
Hanne Windfeld
Emma Silje Sångren*

PETRA VON KANTS BITRE TÅRER
Instruktør Angelina Stojcevska
Scenografi Magnus Mikaelsen

* Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole København
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4.2  Vil søge at udvikle en international scene-
kunstfestival i samarbejde med de øvrige 
teatre i SCENET

Gennem sæsonen er forskellige interessekonstellatio-
ner for en international scenekunstfestival undersøgt 
og afdækket. Det er besluttet, at et nyt samarbejde 
mellem tre af Aalborgs største kulturinstitutioner 
(KUNSTEN, Musikkens Hus og Aalborg Teater) skal 
bane vejen for en tilbagevendende kulturbegivenhed 
af international klasse, der skal afvikles hvert andet 
eller tredje år i Aalborg. Tanken er, at kunsten skal 
folde sig ud over hele byen, ligesom teater skal kunne 
opleves på KUNSTEN, og kunst skal indtage Musik-
kens Hus. Den overordnede ambition er, at det skal 
være unikke begivenheder, som kan vække opsigt ikke 
blot i resten af landet, men også uden for Danmarks 
grænser

OVERVEJENDE INDFRIET/OPFYLDT

4.3  Vil give nye aspekter til de kunstneriske ud-
tryksformer og publikumsarbejdet gennem 
internationalt samarbejde

AAT har ved afslutningen af sæson 2016/17 afsluttet 
det store europæiske publikumsudviklingsprojekt 
Theatron. AATs overordnede mål med Theatron har 
været at tiltrække nyt publikum ved hjælp af teater og 
få værktøjer til at opretholde og udvikle publikum og 
få mere publikum i teatret.

Oprettelsen af BORGERSCENEN har været den 
vigtigste enkeltaktivitet, der har haft den største 
indvirkning på teatret både kunstnerisk og i forhold 
til publikumsudvikling. BORGERSCENEN er primært 
udviklet med inspiration fra Staatsschauspiel Dres-
den. Aalborg Teater har valgt at opretholde BORGER-
SCENEN selv efter afslutningen af Theatron-projektet.

Forventningen til effekten af Borgerscene-projektet 
har været på kort sigt at tiltrække nyt publikum, især 

nuværende ikke-brugere, for det andet at genoverveje 
teatrets tilstedeværelse og skabe opmærksomhed og 
diskussion om teater som kunst. På lang sigt at udvide 
teaterkonceptet, skabe kulturel innovation gennem 
en ny formel og nye positive forventninger til, hvad du 
kan forvente af teatret.

Alt i alt producerede AAT i perioden 5 forestillinger, 
som alle fokuserer på forskellige emner, heraf 1 fore-
stilling i sæson 2016/17.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

4.4  Vil forøge diversiteten i det kunstneriske 
udtryk blandt andet gennem anvendelsen af 
internationale scenekunstnere

AAT har i sæsonen 2016/17 engageret en række 
internationale kunstnere i forskellige funktioner. Alt 
fra skuespillere, instruktører, scenografer, kostume-
designere og koreografer. Det er sket som en del af 
strategien om at bringe verden til Aalborg og Aalborg 
til verden. Det har ført til, at kunstneriske udtryk fra 
en række lande har præget det udtryk Aalborg Teater 
har haft gennem sæsonen.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

Mål 5 – 2016/17 TALENTUDVIKLING

5.1  Vil sikre at teatret fortsat uddanner egne 
teknikere

AAT har i sæson 2016/17 haft 2 elever, dels en scene-
tekniker og dels en skrædderelev.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

BERETNING DRENGEN DER VILLE VÆRE 
VÆGTLØS
Instruktør Nicolei Faber
Scenograf Christian Albrechtsen

DAS DING
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Frederikke Dalum

MEDVIRKENDE:
Anders Kristian Aamodt

Ena Spottag
Caspar Juel Berg 
Jørgen W. Larsen

Marion Reuter
Laura Wierdsam  
Mille Kjeldgaard
Juliane Lundsgaard

MEDVIRKENDE:
Ena Spottag

Jakob Hannibal
Hanne Windfeld

Henrik Weel
Nanna Skaarup Voss
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5.2  Sikre at teatret stiller praktikpladser til 
rådighed for alle typer af scenekunstnerisk 
personale

Igen i denne sæson har teatret givet mulighed for 
praktikanter fra de scenekunstneriske uddannelser. 
I alt har 5 skuespillerelever, 1 instruktørelev og 1 
scenografelev haft deres uddannelsespraktik på AAT. 
Desuden har teatret haft en række praktikanter på 
hele det scenetekniske område samt flere praktikan-
ter fra Dramaturgistudiet på Aarhus Universitet.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

5.3  Give plads til nye scenekunstneriske  
stemmer

AAT har i sæsonen haft flere kunstneriske praktikan-
ter fra Den Danske Scenekunstskole, ikke mindst på 
forestillingen DAS DING der blev iscenesat af instruk-
tørstuderende Martin Nyborg som hans sidste projekt 
som studerende ved skolen. Efterfølgende er han 
blevet ansat som husinstruktør på AAT. 

Teateret har ansat flere unge nyansatte skuespillere 
ved ensemblet, og 2 af vore unge skuespillere Nanna 
Skaarup Voss og Niels Anders Manley fik en talentpris 
ved Reumertprisuddelingen.

AAT har indledt et samarbejde med fakultet for 
Art and Technology ved AAU, som har iscenesat en 
performance på Mindste Scene. Dette samarbejde 
gentages i den kommende sæson.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

 

BERETNING 46+1
Instruktør Martin Ringsmose
Scenograf David Gehrt

GUMMI T
Instruktør Minna Johanneson
Scenograf Sir Grand Lear/v Ingvild 
Rømo Grande og Lea Burrows

MEDVIRKENDE:
Christian Jørgensen

Hanne Hylander
Janne Møller Georgsen

Jill Thorup Laursen

MEDVIRKENDE:
Caspar Juel Berg

Steffen Berenthz Eriksen
Merete Mærkedahl

Marion Reuter

Jonas Thorbjørn Nielsen
Lotte Kvist-Ibsen
Peter Højbjerg Kjær
Sune Holm

Nikolaj Bjørn-Andersen
Thomas Findval Sølvskov*
Allan Helge Jensen

* Praktikant fra Den Danske 
Scenekunstskole Aarhus
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DIALOG 03.09.2016

KUNST OG VIDENSKAB MEDVIRKENDE:
Henrik Godsk, billedkunstner
Lasse Andersson, Phd , architect m.a.a., og kreativ direktør
Lene Tanggaard, professor kommunikation
Ann-Dorte Christensen, professor sociologi
Birgit Løkke, komponist
Henning Jørgensen, professor statskundskab
Evanthore Vestergaard, moderator

MEDVIRKENDE:
Evanthore Vestergaard
Niels Hausgaard
Lars Bo Langsted

MEDVIRKENDE:
Niels Anders Manley
Benedikte Borum Poulsen (Cellist)

DEN SORTE KAT
Dramatisering Julie Glargaard  
og Niels Anders Manley
Scenograf Kasper Hansen
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Aalborg Teater 

Aalborg Teater Årsregnskab for 2016/17

Resultatopgørelse

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

1 Driftstilskud 41.950.000 41.700.000 250.000 42.150.000

2 Formidlingstilskud 4.091.197 3.700.000 391.197 4.035.100
3 Andre tilskud 96.849 150.000 -53.151 260.072
4 Billetindtægter 7.556.929 8.700.000 -1.143.071 7.736.080
5 Øvrige indtægter 2.086.981 2.150.000 -63.019 1.996.344

Egenindtægter i alt 13.831.956 14.700.000 -868.044 14.027.596

Indtægter i alt 55.781.956 56.400.000 -618.044 56.177.596

Fordelte produktionsomkostninger 4.467.611 4.820.000 352.389 5.490.507
Fælles produktionsomkostninger 254.156 320.000 65.844 335.599

6 Direkte produktionsomk. i alt 4.721.767 5.140.000 418.233 5.826.106

Kunstnerisk scenepersonale 17.068.967 17.135.000 66.033 17.638.428
Sceneteknisk personale 12.739.675 12.515.000 -224.675 13.007.689
Bygningsdrift 1.943.591 1.980.000 36.409 2.156.562
Bestyrelse 285.406 330.000 44.594 298.987
Ledelse i øvrigt 2.942.478 2.885.000 -57.478 2.908.297
Administrativt personale 3.112.368 3.030.000 -82.368 2.971.317
Salgspersonale 2.831.888 2.955.000 123.112 2.755.383
Regulering af feriepengeforpligtelse -337.785 150.000 487.785 45.000

7 Personaleomkostninger i alt 40.586.588 40.980.000 393.412 41.781.663

8 Salgsomkostninger 3.478.788 3.280.000 -198.788 3.207.467
9 Ejendomsomkostninger 3.262.738 3.150.000 -112.738 3.361.123
10 Rejseomkostninger 235.599 300.000 64.401 342.279
11 Repræsentationsomkostninger 143.100 110.000 -33.100 99.270
12 Administrationsomkostninger 1.870.768 1.505.000 -365.768 1.364.691

Øvrige omkostninger i alt 8.990.993 8.345.000 -645.993 8.374.830

Resultat før afskrivninger 1.482.608 1.935.000 -452.392 194.997

13 Afskrivninger 1.088.230 1.250.000 161.770 995.589

Resultat før finansiering 394.378 685.000 -290.622 -800.592

14 Finansiering -182.578 -170.000 -12.578 -196.043

Resultat 211.800 515.000 -303.200 -996.635

Opsummering:
Indtægter i alt 55.781.956 56.400.000 -618.044 56.177.596
Omkostninger i alt -55.570.156 -55.885.000 314.844 -57.174.231

Resultat 211.800 515.000 -303.200 -996.635

BALANCE
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Aalborg Teater 

Balance

AKTIVER
30.06.17 30.06.16

Note DKK DKK

Ejendomme 26.903.819 26.886.540
Driftsmidler 2.049.441 1.483.090

15 Anlægsaktiver i alt 28.953.260 28.369.630

Tilgodehavende moms 391.112 230.292
Andre tilgodehavender 904.882 1.012.978
Forudbetalte omkostninger 1.652.235 1.405.910

Tilgodehavende i alt 2.952.669 2.681.930

Kassebeholdning 12.214 11.181
Indestående i pengeinstitut 10.109.506 54.307

Likvide beholdninger i alt 10.121.720 65.488

Omsætningsaktiver i alt 13.074.389 2.747.418

Aktiver i alt 42.027.649 31.117.048

Balance

PASSIVER
30.06.17 30.06.16

Note DKK DKK

Reserve for opskrivning 8.197.700 8.197.700
Overført resultat 6.076.767 5.864.967

16 Egenkapital i alt 14.274.467 14.062.667

17 Lån, kreditinstitutter 4.726.049 5.148.057
18 Lån, offentlige 2.886.608 2.886.608

Langfristede gældsforpligtelser i alt 7.612.657 8.034.665

17 Kortfristet del af lån, kreditinstitutter 433.973 423.090
Forudbetalt tilskud 10.625.000 175.000

19 Det Ny Teater 255.702 0
Feriepengeforpligtelse 4.362.215 4.700.000
Forudfaktureret 2.357.382 1.868.013
Skyldige omkostninger 1.275.352 1.067.331
Skyldig løn m.v. 830.901 786.282

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 20.140.525 9.019.716

Gældsforpligtelser i alt 27.753.182 17.054.381

Passiver i alt 42.027.649 31.117.048

20

21

Leasing- og lejeforpligtelser

Sikkerhedsstillelser
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Aalborg Teater 

Pengestrømsopgørelse

2016/17 2015/16
DKK DKK

Årets resultat 211.800 -996.635

Reguleringer:
Årets afskrivninger 1.088.230 995.589
Forskydning i tilgodehavender -270.739 77.415
Forskydning i modtagne forudbetalinger 10.450.000 -10.750.000
Forskydning i skyldige omkostninger m.v. 659.926 -791.031

Driftens pengestrømme 12.139.217 -11.464.662

Bygninger -557.402 0
Driftsmidler -1.114.458 -530.129

Investeringernes pengestrømme -1.671.860 -530.129

Afdrag på gæld (netto) -411.125 -399.606

Finansieringens pengestrømme -411.125 -399.606

Årets pengestrømme i alt 10.056.232 -12.394.397

Likvide beholdninger primo 65.488 12.459.885

Likvide beholdninger ultimo 10.121.720 65.488

NOTER
 

Noter 
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Aalborg Teater 

Forhøjelse på t.DKK 250, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. 
pl-regulering af driftstilskud. 

Stigning i formidlingstilskud i forhold til budget på t.DDK 391 på baggrund af forrige sæsons faktiske 
antal publikum. 

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede principper, i 
sæson 2016/17 har minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 40 eksklusive moms og gebyr. 

AAT har i alt anvendt t.DKK 6.146 eksklusive moms til nedbringelse af billetpriser, og således er det 
fulde tildelte billetformidlingstilskud på t.DKK 4.091 anvendt til dette formål og ikke 
til administration og markedsføring af formidlingsordningen. 

Note 1

1. Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Driftstilskud, Kulturministeriet 41.950.000 41.700.000 250.000 42.150.000

I alt 41.950.000 41.700.000 250.000 42.150.000

Note 2

2. Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Formidlingstilskud 4.091.197 3.700.000 391.197 4.035.100

I alt 4.091.197 3.700.000 391.197 4.035.100

 

Noter 

28 

Aalborg Teater 

Forhøjelse på t.DKK 250, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. 
pl-regulering af driftstilskud. 

Stigning i formidlingstilskud i forhold til budget på t.DDK 391 på baggrund af forrige sæsons faktiske 
antal publikum. 

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede principper, i 
sæson 2016/17 har minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 40 eksklusive moms og gebyr. 

AAT har i alt anvendt t.DKK 6.146 eksklusive moms til nedbringelse af billetpriser, og således er det 
fulde tildelte billetformidlingstilskud på t.DKK 4.091 anvendt til dette formål og ikke 
til administration og markedsføring af formidlingsordningen. 

Note 1

1. Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Driftstilskud, Kulturministeriet 41.950.000 41.700.000 250.000 42.150.000

I alt 41.950.000 41.700.000 250.000 42.150.000

Note 2

2. Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Formidlingstilskud 4.091.197 3.700.000 391.197 4.035.100

I alt 4.091.197 3.700.000 391.197 4.035.100

Den specifikke beregning kan ses i nedenstående tabel. 

FORMIDLINGSTILSKUD  

  TOTAL Rabat total Rabat total 
 Antal incl moms Incl moms excl mom

Rabat til børn og unge under 25     26.884 1.803.885 5.445.200     4.356.160

Abonnementsrabat 14.628 2.960.585   1.583.385     1.266.708

Andre rabattyper i alt        6.279 1.011.768 653.617        522.894

Rabat i alt 47.791 5.776.238   7.682.202     6.145.762
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Aalborg Teater 

Den specifikke beregning kan ses i nedenstående tabel. 

Tilskud fra EU til Theatron-projektet t.DKK 47 viser en afvigelse på t.DKK 103, da det er beregnet ud 
fra resterende tilgodehavende beløb af den oprindelige Theatron-bevilling. Det forventes, at den 
totale bevilling fra Theatron til AAT forøges i forbindelse med endelig EU-godkendelse af projektet.  

Formidlingstilskud

Rabat til børn og unge under 25
Abonnementsrabat
Andre rabat typer i alt

Rabat i alt

Rabat total Rabat excl moms
Antal Beløb incl moms incl moms

26.884     1.803.885 5.445.200   4.356.160     
14.628     2.960.585 1.583.385   1.266.708     

6.279        1.011.768 653.617      522.894        

47.791     5.776.238 7.682.202   6.145.762     

TOTAL

Note 3

3. Andre tilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Projekt "Det Ny Teater" 0 0 0 7.500
Region Nordjylland, Improfestival 50.000 0 50.000 0
Theatron 46.849 150.000 -103.151 252.572

I alt 96.849 150.000 -53.151 260.072

NOTER
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Mindreindtægter på billetsalg på t.DKK 1.027 på baggrund af vigende billetsalg i sæson 2016/17. 

Merudgifter på Cafétilbud på t.DKK 44, dette beløb er dog 50 % mindre end sæson 2015/16. 

Mindre indtægt på t.DKK 70 på kundegebyrer grundet lavt billetsalg. 

I sæson 2016/17 havde teatret 6 hovedsponsorer, 7 kernesponsorer og 47 erhvervssponsorer samt 1 fore-
stillingssponsor.  

Der er ansøgt i alt 8 forskellige projekter hos 14 forskellige fonde, stat, kommune og region, der er givet til-
sagn om delvis støtte til 7 forskellige projekter. 

Af den samlede indtægt fra sponsorer og fonde udgør billetværdien t.DKK 360.

Note 4

4. Billetindtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Billetsalg 7.073.806 8.100.000 -1.026.194 7.259.920
Cafétilbud -43.613 0 -43.613 -96.188
Kundegebyrer 530.200 600.000 -69.800 567.280
Egne gavekort m.m. -3.464 0 -3.464 5.068

I alt 7.556.929 8.700.000 -1.143.071 7.736.080

Note 5

5. Øvrige indtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Leje + forpagtningsafgift, café 150.000 150.000 0 150.000
Sponsorater 1.481.000 1.500.000 -19.000 1.302.000
Gaver fra fonde 375.000 350.000 25.000 360.000
Andre indtægter 80.981 150.000 -69.019 184.344

I alt 2.086.981 2.150.000 -63.019 1.996.344
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Mindreudgift på forfatter- og oversætterrettigheder på t.DKK 157 på baggrund af færre publikumsindtægter. 
Difference på produktionsomkostninger til debat mm., skyldes at disse i stedet er forbrugt som lønudgifter. 
Mindre forbrug på lysdrift, skyldes større anskaffelser hvorfor udgifterne er flyttet til inventarinvestering.  

Mindre forbrug på kunstnerisk scenepersonale t.DKK 66. 

Merforbrug på t.DKK 225 på scenetekniskpersonale, dels på grund af sygdom, dels på baggrund af behov for 
forøget teknisk personale på visse produktioner.  

Merforbrug på t.DKK 57 på ledelse, primært i forhold til Teaterdirektør. 

Note 6

6. Direkte produktionsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Musik, noder, rollehæfter 177.798 170.000 -7.798 170.696
Dekorationer, kostumer, møbler m.m. 3.146.763 3.150.000 3.237 3.043.781
Fofatter- og oversætter rettigheder 1.143.050 1.300.000 156.950 2.276.030
Direkte produktionsomk., debat m.m. 0 200.000 200.000 0

Fordelte produktionsomk. i alt 4.467.611 4.820.000 352.389 5.490.507

Lastbil, truck m.m. 45.223 50.000 4.777 52.827
Småanskaffelser 127 20.000 19.873 305
Lys, drift 106.879 150.000 43.121 160.137
Lyd, drift 101.927 100.000 -1.927 122.330

Fælles produktionsomk. i alt 254.156 320.000 65.844 335.599

I alt 4.721.767 5.140.000 418.233 5.826.106

Note 7

7. Personaleomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Kunstnerisk scenepersonale 17.068.967 17.135.000 66.033 17.638.428
Sceneteknisk personale 12.739.675 12.515.000 -224.675 13.007.689
Bygningsdrift 1.943.591 1.980.000 36.409 2.156.562
Bestyrelseshonorar 285.406 330.000 44.594 298.987
Ledelse i øvrigt 2.942.478 2.885.000 -57.478 2.908.297
Administrativt personale 3.112.368 3.030.000 -82.368 2.971.317
Salgspersonale 2.831.888 2.955.000 123.112 2.755.383
Regulering af feriepengeforpligtelse -337.785 150.000 487.785 45.000

I alt 40.586.588 40.980.000 393.412 41.781.663
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Merforbrug på administrativt personale på t.DKK 82, dette skyldes opsigelse af kantinepersonale, hvilket 
har medført udbetaling af såvel feriepenge som godtgørelse. 

Mindre forbrug på salgspersonale på t.DKK 123, på baggrund af reduktion i såvel bemanding som åbningsti-
der. 

Positiv afvigelse på regulering af feriepengeforpligtigelse på t. DKK 488, da der i sæson 2016/17 dels har væ-
ret færre fastansatte skuespillere, dels har den store besparelse betydet nedlæggelse af i alt 8 stillinger i lø-
bet af året, hvorfor feriepengene er blevet udbetalt i forbindelse med fratræden.  

Samlet set er der et mindreforbrug på personale på i alt t.DKK 393. 
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Merforbrug på i alt t.DKK 199, t.DKK 50 ekstrabevilling til HAMLET markedsføringskampagne samt t.DKK 149 
merforbrug til forestillingsmarkedsføring. 

Merforbrug på vagt, alarm og Falck på t.DKK 40 primært på baggrund af omlægning af portvagtopgaver, 
alarm og rundering i forbindelse med gennemførte besparelser. 

Mindreforbrug på rengøring og kantine, primært i forbindelse med udskiftning af leverandør. 

Mindreforbrug på småanskaffelser samt reparation og vedligehold på baggrund af besparelser. 

Merforbrug på lejemål på t.DKK -256, primært relateret til ekstra udgifter på kortere lejemål i forbindelse 
med flere kunstneriske gæster, samt en forøgelse af lagerlokaler i forbindelse med overgang til repertoire 
teater. 

Note 8

8. Salgsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Annoncer 1.147.734 800.000 -347.734 1.076.792
Plakater og brochurer 389.190 650.000 260.810 462.097
Fotografering 272.652 200.000 -72.652 128.458
Billetnet gebyr 379.982 400.000 20.018 380.968
Øvrige salgsomkostninger 1.123.147 1.020.000 -103.147 989.014
Refusion, kørsel skoleforestilling 115.869 180.000 64.131 154.194
Arbejdstøj / uniformer 50.214 30.000 -20.214 15.944

I alt 3.478.788 3.280.000 -198.788 3.207.467

Note 9

9. Ejendomsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Forsikring, bygning 131.785 130.000 -1.785 129.752
El, vand, varme, kloak, renovation 938.620 945.000 6.380 929.504
Vagt, Alarm, Falck 169.864 130.000 -39.864 142.696
Rengøring og kantine 139.315 200.000 60.685 173.444
Reparation og vedligehold af 

bygninger 562.023 600.000 37.977 566.136
Småanskaffelse inventar 144.168 225.000 80.832 212.609
Lejemål, lager og lejligheder 1.176.963 920.000 -256.963 1.206.982

I alt 3.262.738 3.150.000 -112.738 3.361.123

NOTER
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Mindreforbrug på rejser på t.DKK 64. 

Merforbrug på repræsentation på t.DKK 20 samt gaver/blomster på t.DKK 12. 

Note 10

10. Rejseomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Tjenesterejser 219.722 220.000 278 319.798
Studierejser 15.877 80.000 64.123 22.481

I alt 235.599 300.000 64.401 342.279

Note 11

11. Repræsentationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Repræsentation 110.196 90.000 -20.196 78.761
Gaver, blomster m.v. 32.904 20.000 -12.904 20.509

I alt 143.100 110.000 -33.100 99.270

NOTER
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Merforbrug på småanskaffelser, reparation og vedligehold af IT på t.DKK 61. 

Merforbrug på konsultativ assistance t.DKK 487, heraf er de t.DKK 304 relateret til afslutning af Theatron-
projektet, det forventes, at der kommer et tilsvarende bevillingsløft på dette område. Desuden et merfor-
brug på coaching/ledelseskonsulent samt konsulentassistance i forbindelse med udarbejdelse af nyt narra-
tiv.  

Mindreforbrug på forsikring t.DKK 15. Mindreforbrug på kontorhold t.DKK 36, personalesundhed på t.DKK 
42 samt på kursusudgifter på t.DKK 72. Mindre forbrug primært på baggrund af tilbageholdenhed på grund 
af den økonomiske situation. 

Mindreforbrug på t.DKK 161. På baggrund af den økonomiske situation blev der i starten af sæsonen 
taget beslutning om at foretage færre anskaffelser i sæson 2016/17. Desuden er årets afskrivning påvirket 
af, at der er foretaget revurdering af restværdier på anlægsaktiver, hvilket betyder, at årets afskrivning er 
t.DKK 135 lavere end den ellers ville have været.

Note 12

12. Administrationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Forsikring, personale 194.853 210.000 15.147 191.844
Kontingenter og abonnementer 93.204 100.000 6.796 96.303
Kontorhold 73.602 110.000 36.398 97.687
Telefon og Internet 175.782 180.000 4.218 186.014
Porto, fragt og gebyrer 44.359 55.000 10.641 52.443
Småansk., rep. og vedligehold, IT 180.879 120.000 -60.879 81.065
Konsulentass., økonomi og personale 786.810 300.000 -486.810 357.516
Personale, sundhed m.m. 207.505 250.000 42.495 205.866
Arbejdstøj og uniformer 32.842 30.000 -2.842 22.819
Kursusudgift 77.889 150.000 72.111 74.774
Diverse 3.043 0 -3.043 -1.640

I alt 1.870.768 1.505.000 -365.768 1.364.691

Note 13

13. Afskrivninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Afskrivninger, bygning 540.123 500.000 -40.123 506.679
Afskrivninger, driftsmidler 548.107 750.000 201.893 488.910

I alt 1.088.230 1.250.000 161.770 995.589

NOTER
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Færre renteindtægter end budgetteret på t.DKK 18. Færre renteudgifter end budgetteret på t.DKK 6. 

Der er i indeværende år foretaget investering i ejendommen, ombygning af foyer, lydstudie. 

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 1.114 og består af: 
 Lydstudieudstyr
 Bevægelamper
 Truck
 Foyerinventar
 Spots/lys
 Drejescener
 Facade skiltning
 Indretning lager (lejede lokaler)
 Indretning lejligheder (lejede lokaler)

Note 14

14. Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Renteindtægter 1.173 20.000 -18.827 1.978
Renteudgifter -183.751 -190.000 6.249 -198.021

I alt -182.578 -170.000 -12.578 -196.043

Note 15

15. Anlægsaktiver

Drifts-
Beløb i DKK Ejendomme midler I alt

Kostpris primo 31.129.622 5.688.021 36.817.643
Årets tilgang 557.402 1.114.458 1.671.860
Årets afgang 0 0 0

Kostpris ultimo 31.687.024 6.802.479 38.489.503

Opskrivninger primo 8.197.700 0 8.197.700

Opskrivninger ultimo 8.197.700 0 8.197.700

Afskrivninger primo 12.440.782 4.204.931 16.645.713
Årets afskrivninger 540.123 548.107 1.088.230
Afskrivninger vedr. afgang 0 0 0

Afskrivninger ultimo 12.980.905 4.753.038 17.733.943

Regnskabsmæssig værdi 26.903.819 2.049.441 28.953.260

NOTER
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Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af frie reserver på 
t.DKK 6.077. Egenkapitalen udgør således i alt t.DKK 14.274.

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 prak-
sis og Staten har derfor overtaget denne del af lånet. 

Note 16

16. Egenkapital

Reserve for Overført
Beløb i DKK opskrivning resultat I alt

Saldo pr. 30.06.15 8.197.700 6.861.602 15.059.302
Årets resultat 2015/16 0 -996.635 -996.635

Saldo pr. 30.06.16 8.197.700 5.864.967 14.062.667
Årets resultat 2016/17 0 211.800 211.800

Saldo pr. 30.06.17 8.197.700 6.076.767 14.274.467

Note 17

17. Lån, kreditinstitutter

30.06.17 30.06.16
DKK DKK

Lån, Nykredit 5.160.022 5.571.147
Heraf forfald indenfor 1 år -433.973 -423.090

Langfristet del af gæld til kreditinstitutter 4.726.049 5.148.057

Forfald senere end 5 år 3.420.587 3.888.930

Note 18

18. Lån, offentlige

30.06.17 30.06.16
DKK DKK

Staten (Tidl. Nordjyllands Amt) 2.886.608 2.886.608

I alt 2.886.608 2.886.608

NOTER
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Note 19

19. Det Ny Teater

30.06.17 30.06.16
DKK DKK

Modtagne tilskud 2.250.000 0
Udgifter -1.994.298 0

I alt 255.702 0

20. Leasing- og lejeforpligtelser

Der er indgået leasingaftaler om 3 kopimaskiner. Aftalerne udløber hhv. den 30.09.18 og 31.12.19. 
Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 45 (heraf forfalder t.DKK 23 indenfor 1 år).

Note 21. Anvendt regnskabspraksis 

GENERELT 

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

Ifølge bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 skal årsregnskabet give et retvisende billede af til-
skudsmodtagerens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Årsregnskabsloven, som er den 
lovgivningsmæssige ramme for de fleste virksomheder, er ændret med blandt andet et krav om løbende re-
vurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Aalborg Teater har vurderet, at denne praksis også vil 
give et mere retvisende billede af teatrets aktiver og resultat og har derfor valgt at ændre regnskabspraksis 
således:  

Revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver 
Restværdier for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid er hidtil fastsat på aktivets anskaffelses-
tidspunkt. Der skal fremover foretages en årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. 
Restværdien af materielle anlægsaktiver revurderes første gang i regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 som en 
ændring i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Den ændrede 
regnskabspraksis indebærer en positiv påvirkning af årets resultat for regnskabsåret 01.07.16 - 30.0.17 på 
t.DKK 136. Pr. 30.06.17 forøges egenkapitalen og balancesummen med t.DKK 136.
Bortset fra ovennævnte område er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Note 20
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Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om øko-
nomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Ifølge bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 skal årsregnskabet give et retvisende billede af til-
skudsmodtagerens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Årsregnskabsloven, som er den 
lovgivningsmæssige ramme for de fleste virksomheder, er ændret med blandt andet et krav om løbende re-
vurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Aalborg Teater har vurderet, at denne praksis også vil 
give et mere retvisende billede af teatrets aktiver og resultat og har derfor valgt at ændre regnskabspraksis 
således:  

Revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver 
Restværdier for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid er hidtil fastsat på aktivets anskaffelses-
tidspunkt. Der skal fremover foretages en årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. 
Restværdien af materielle anlægsaktiver revurderes første gang i regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 som en 
ændring i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Den ændrede 
regnskabspraksis indebærer en positiv påvirkning af årets resultat for regnskabsåret 01.07.16 - 30.0.17 på 
t.DKK 136. Pr. 30.06.17 forøges egenkapitalen og balancesummen med t.DKK 136.
Bortset fra ovennævnte område er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Note 20
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Note 19

19. Det Ny Teater

30.06.17 30.06.16
DKK DKK

Modtagne tilskud 2.250.000 0
Udgifter -1.994.298 0

I alt 255.702 0

20. Leasing- og lejeforpligtelser

Der er indgået leasingaftaler om 3 kopimaskiner. Aftalerne udløber hhv. den 30.09.18 og 31.12.19. 
Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 45 (heraf forfalder t.DKK 23 indenfor 1 år).

Note 21. Anvendt regnskabspraksis 

GENERELT 

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

Ifølge bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 skal årsregnskabet give et retvisende billede af til-
skudsmodtagerens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Årsregnskabsloven, som er den 
lovgivningsmæssige ramme for de fleste virksomheder, er ændret med blandt andet et krav om løbende re-
vurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Aalborg Teater har vurderet, at denne praksis også vil 
give et mere retvisende billede af teatrets aktiver og resultat og har derfor valgt at ændre regnskabspraksis 
således:  

Revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver 
Restværdier for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid er hidtil fastsat på aktivets anskaffelses-
tidspunkt. Der skal fremover foretages en årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. 
Restværdien af materielle anlægsaktiver revurderes første gang i regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 som en 
ændring i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Den ændrede 
regnskabspraksis indebærer en positiv påvirkning af årets resultat for regnskabsåret 01.07.16 - 30.0.17 på 
t.DKK 136. Pr. 30.06.17 forøges egenkapitalen og balancesummen med t.DKK 136.
Bortset fra ovennævnte område er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Note 20

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

Ifølge bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
skal årsregnskabet give et retvisende billede af til-
skudsmodtagerens aktiver og passiver, økonomiske 
stilling samt resultat. Årsregnskabsloven, som er den 
lovgivningsmæssige ramme for de fleste virksomhe-
der, er ændret med blandt andet et krav om løbende 
revurdering af restværdier på materielle anlægsak-
tiver. Aalborg Teater har vurderet, at denne praksis 
også vil give et mere retvisende billede af teatrets 
aktiver og resultat og har derfor valgt at ændre regn-
skabspraksis således: 

Revurdering af restværdier på materielle 
anlægsaktiver
Restværdier for materielle anlægsaktiver med be-
grænset brugstid er hidtil fastsat på aktivets anskaf-
felsestidspunkt. Der skal fremover foretages en årlig 
revurdering af restværdier på materielle anlægsakti-
ver. Restværdien af materielle anlægsaktiver revur-
deres første gang i regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 
som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Der er 
ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Den 
ændrede regnskabspraksis indebærer en positiv på-
virkning af årets resultat for regnskabsåret 01.07.16 
- 30.0.17 på t.DKK 136. Pr. 30.06.17 forøges egenkapi-
talen og balancesummen med t.DKK 136.

Bortset fra ovennævnte område er den anvendte 
regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, 
at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde den 

selvejende institution, og aktivets værdi kan måles 
pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når 
de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første 
indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som 
beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsige-
lige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnska-
bet 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. Netto-
omsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

Direkte produktionsomkostninger
Direkte produktionsomkostninger omfatter årets 
direkte omkostninger til produktion af forestillinger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt 
øvrige personalerelaterede omkostninger

Øvrige omkostninger
Øvrige omkostninger omfatter omkostninger til salg 
og reklame m.v., ejendomsdrift og administration.

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at 
der sker systematisk afskrivning over aktivernes for-
ventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger 
baseret på følgende brugstider og restværdier: 

 Brugstid Restværdi

Bygninger 30 – 40 år 40%

Driftsmateriel  
og inventar 3 – 5 år 0 - 50%

Grunde afskrives ikke.

Note 22 – Anvendt regnskabspraksis

21. Sikkerhedsstillelse

Til sikkerhed for gæld til Nykredit t.DKK 4.726 er givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 26.904.
Til sikkerhed for gæld til Nykredit t.DKK 4.726 er givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 26.904.

Teatret har desunden indgået aftaler om leje af lager og lejligheder.  
Den årlige leje udgør t.DKK 646. Lejemålene har 3-6 måneders opsigelse.
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Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fra-
trukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. 
Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med 
eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdi-
en fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurde-
res årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages 
efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet 
”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter 
og renteomkostninger samt kursregulering af frem-
med valuta.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger ved-
rørende finansielle forpligtelser indregnes løbende 
som finansiel omkostning.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og byg-
ninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til 
kostpris, dog for grunde og bygninger med tillæg af 
opskrivninger til dagsværdi med indregning i egen-
kapitalen under reserve for opskrivninger, og med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  Ved 
beregning af dagsværdien for grunde og bygninger 
anvendes en individuelt fastsat diskonteringsfaktor 
ved en kapitalisering af et markedsbaseret driftsaf-
kast af ejendommen. Der er ikke anvendt en valuar i 
forbindelse med fastsættelse af dagsværdien.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere 
fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.

Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate be-
standdele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden 
på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på 
brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet 
”Af- og nedskrivninger”

Nedskrivning af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der 
ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikati-
oner på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes 
ved afskrivning.

Hvis teatrets realiserede afkast af et aktiv eller en 
gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette 
som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, 
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 kapitalværdi. Kapital- 
værdien opgøres som nutidsværdien af de forven-
tede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet 
eller aktivgruppen samt forventede nettopenge-
strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter 
endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for 
nedskrivningen ikke længere består.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til pålydende 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.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under 
aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bank-
konti samt kontante beholdninger.

Egenkapital
Opskrivning af ejendom indregnes under egenkapi-
talen i reserve for opskrivning.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på 
tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneop-
tagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til 
amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkost-
ninger fordeles over løbetiden på grundlag af den 
beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse 
af gældsforholdet. 

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til 
amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under 
forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger ved-
rørende indtægter i de efterfølgende år.

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

Pengestrømme fra driften opgøres som årets 
resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter 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 kapitaejere samt optagelse 
af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sam-
mensætter sig af likvide beholdninger.

 

Note 22 – Anvendt regnskabspraksis Note 22 – Anvendt regnskabspraksis
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Aalborg Teater 

Statiske nøgletal og oversigter - Antal prod.

Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Store scene
Antal produktioner 4 4 0 4 produktioner
Antal opførelser 118 122 -4 110 opførelser
Belægningsgrad 83 85 -2 85 %
Værdibelægning 50 53 -3 53 %
Billetsalg 43.008 45.706 -2.698 41.524 billetter
Billetpris, A 280 - 370 280 - 370 0 280 DKK
Billetpris, B 230 - 270 230 - 270 0 230 DKK
Billetpris, C 130 - 170 130 - 170 0 130 DKK
Billetpris, D (børn) 80 80 0 80 DKK

Lille scene
Antal produktioner 4 4 0 4 produktioner
Antal opførelser 92 107 -15 98 opførelser
Belægningsgrad 75 85 -10 90 %
Værdibelægning 37 50 -13 45 %
Billetsalg 7.326 8.988 -1.662 10.138 DKK
Billetpris, B 230 230 0 230 DKK

Skolescenen
Antal produktioner 1 1 0 1 produktioner
Antal opførelser 53 58 -5 51 opførelser
Belægningsgrad 100 90 10 99 %
Værdibelægning 89 90 -1 91 %
Antal billetter 21.540 23.281 -1.741 21.434 billetter
Billetpris, børn 70 70 0 70 DKK
Billetpris, voksne 130 - 170 130 - 170 0 130 DKK

Mindste scene
Antal produktioner 1 1 0 2 produktioner
Antal opførelser 26 22 4 52 opførelser
Belægningsgrad 92 84 8 86 %
Værdibelægning 62 50 12 52 %
Antal billetter 1.205 924 281 2.114 billetter
Billetpris, C 120 130 -10 120 DKK

Gæstespil fra Aalborg Teater
Antal opførelser 0 0 0 0 opførelser
Antal billetter 0 0 0 3.000 billetter

Gæstespil til Aalborg Teater
Antal opførelser 5 1 4 7 opførelser
Belægningsgrad 61 84 -23 99 %
Værdibelægning 48 53 -5 82 %
Antal billetter 888 375 513 714 billetter

STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER
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Aalborg Teater 

5 ÅRSOVERSIGT MED STATISTISKE NØGLETAL

Følgende oversigt er udfyldt med numeriske regnskabstal og er derfor ikke korrigeret for prisniveau og infla-
tion. Det betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, men ikke desto mindre giver tabellen et over-
blik over, hvordan udviklingen har været. 

Statiske nøgletal og oversigter

Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Øvrige aktiviteter (se beretning)
Antal opførelser 19 16 3 14 opførelser
Antal billetter 1.635 1.025 610 1.130 billetter

Antal egenproduktioner 0 11
Antal opførelser 313 326 -13 332 opførelser
Antal billetter 75.602 80.299 -4.697 80.054 billetter
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Aalborg Teater 

 
 
 
 
 

Statistiske nøgletal og oversigter - Årsoversigt

Årsoversigt med statistiske nøgletal

Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
Beløb i t.DKK 2016/17 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Omkostninger 54.465 54.299 55.983 56.362 55.789 53.546
Afskrivninger 1.250 1.088 996 1.087 1.158 1.215
Indtægter 14.700 13.832 14.028 14.100 15.082 12.926
Driftstilskud 41.700 41.950 42.150 42.900 42.700 42.800
Anlægstilskud / særlige tilskud 0 50 0 300 0 0
- heraf modregnet i anlægsaktiver 0 0 0 -300 0 0

Finansiering
Renteindtægter 20 1 2 45 64 54
Renteudgifter 190 184 198 211 227 345

Årets resultat 515 262 -997 -615 672 674

Driftstilskud Kulturministeriet 41.700 41.950 42.150 42.900 42.700 42.800
Egenindtægt 14.700 13.832 14.028 14.100 15.082 12.926
heraf formidlingstilskud 3.700 4.091 4.035 4.131 3.751 3.300

Antal opførelser 327 313 332 341 374 367
Antal egenproduktioner 10 10 11 11 11 13
Antal publikummer

(afrundet) 80.000 76.000 80.000 79.000 87.000 85.000
Vægtet belægningsprocent 84 84 84 84 88 88
Vægtet værdibelægning 55 62 60 56 63 59
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK) 696 729 712 727 655 644
Samlet driftstilskud pr. 

tilskuer (DKK) 521 552 527 543 491 503
Samlet offentligt tilskud pr. 

tilskuer (DKK) 568 606 577 599 534 542

STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER PERSONALEOVERSIGT
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Aalborg Teater 

 
 

Personaleoversigt

Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

stillings- Fast- Årsværk, stillings- Fast- Årsværk,
ansat ansat faste ansat ansat faste

KUNSTNERISK SCENEPERSONALE

Dramaturg 0,50 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00
Instruktører 10,00 0,50 0,50 8,00 1,00 1,00
Scenografer 14,00 12,00
Koreografer 2,00 4,00
Skuespillere 15,00 14,00 19,00 19,00
Gæsteskuespillere 22,00 12,00
Kor, ballet, statister 13,00 12,00
Musikere 12,00 14,00

I alt 73,50 17,50 16,50 63,00 22,00 22,00

SCENETEKNISK PERSONALE

Produktionsleder 1,00 1,00 1,00 1,00
Lysteknikere 1,00 6,00 5,50 4,00 6,00 5,50
Lydteknikere 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Sceneteknikere 2,00 10,00 10,00 2,00 10,00 10,00
Sufflører 0,50 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00
Regissører 1,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00
Frisør 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00
Skræddere 4,00 4,00 4,00 4,00
Påklædere 1,00 2,00 1,25 4,00 2,00 1,25
Malere 2,00 2,00 2,00 2,00

I alt 12,50 37,00 35,75 16,00 37,00 35,75

SERVICEPERSONALE

Bygningsdrift 2,00 2,00 2,00 2,00
Inspektør og kontrol 15,00 20,00
Portvagt 2,00 2,00 2,00 2,00
Kantine 3,00 4,00 2,50 3,00 4,00 2,50
Rengøring 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

I alt 20,00 10,00 8,50 25,00 10,00 8,50

2016/17 2015/16
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Aalborg Teater 

5 ÅRSOVERSIGT MED STATISTISKE NØGLETAL

Følgende oversigt er udfyldt med numeriske regnskabstal og er derfor ikke korrigeret for prisniveau og infla-
tion. Det betyder, at tallene ikke er direkte sammenlignelige, men ikke desto mindre giver tabellen et over-
blik over, hvordan udviklingen har været. 

Statiske nøgletal og oversigter

Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2016/17 2016/17 2016/17 2015/16

Øvrige aktiviteter (se beretning)
Antal opførelser 19 16 3 14 opførelser
Antal billetter 1.635 1.025 610 1.130 billetter

Antal egenproduktioner 0 11
Antal opførelser 313 326 -13 332 opførelser
Antal billetter 75.602 80.299 -4.697 80.054 billetter
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Aalborg Teater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personaleoversigt

Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

stillings- Fast- Årsværk, stillings- Fast- Årsværk,
ansat ansat faste ansat ansat faste

ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE

Ledelse 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00
Billetkontor 3,00 2,75 3,00 2,75
Kontorpersonale 5,00 4,75 5,00 5,00
PR, salg, marketing 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00
Bestyrelse 6,00 6,00

I alt 7,00 15,00 14,50 8,00 15,00 14,75

Personale i alt 113,00 79,50 75,25 112,00 84,00 81,00

2016/17 2015/16

PERSONALEOVERSIGT
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FIND AALBORG TEATER PÅ

AALBORGTEATER.DK

JERNBANEGADE 9-11 
POSTBOKS 1710 
9000 AALBORG

ADMINISTRATION 96 31 60 10

BILLETSERVICE 96 31 60 20

HOVEDSPONSORER


