Aalborg Teater – Regnskab 2007-08
Teatersæsonen 2007-08 var kendetegnet af en stor sæson såvel kunstnerisk, aktivitetsmæssigt
som økonomisk. Teatret havde en publikumsstigning på 15 %, en stigning i antal opførsler på 10 %
og et godt økonomisk resultat.
Årets økonomiske resultat
Aalborg Teaters regnskab for regnskabsåret 2007-08 (01.07.07-30.06.08) udviser et samlet
overskud på kr. 2.648.000 mod budgetteret kr. 650.000. Det bedre resultat skyldes regulering af
drifts- og anlægstilskud, øgede indtægter, herunder billetindtægter samt ekstraordinære
renteindtægter. Hertil kommer fritagelse for betaling af renter og afdrag vedr. lån i
Frigørelsesfonden.
Regnskab
2007-08

Budget

Afvigelse

2007-08

2007-08

Beløb i DKK
Indtægter inkl. formidlingstilskud
Driftstilskud
Anlægstilskud
I alt indtægter
Omkostninger
Resultat før afskrivning
Afskrivning
Resultat før finansiering
Finansiering
Renteindtægter
Renteudgifter
Årets resultat
som overføres til næste sæson

11.738.000
39.200.000
67.000
51.005.000
47.885.000
3.120.000
564.000
2.556.000

11.155.000

583.000

38.300.000

900.000

0

67.000

49.455.000

1.550.000

47.145.000

-740.000

2.310.000

810.000

0

-564.000

2.310.000

246.000

703.000
611.000
2.648.000

0
1.660.000

703.000
1.049.000

650.000

1.998.000

Aalborg Teater har i regnskabsåret 2007/08 ændret regnskabspraksis i overensstemmelse med
lovbekendtgørelse nr. 346, således at regnskabet er erlagt ud fra det i bekendtgørelsen forskrevne
periodiseringsprincip. Indtægter og omkostninger der kan henføres til en bestemt forestilling,
indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor den pågældende forestilling har premiere.
Ændringen til periodiseringsprincippet betyder, at der i balancen nu er indregnet tilgodehavender
og forudbetalte omkostninger som aktiver og forudbetalte tilskud, skyldige omkostninger samt
andre forpligtigelser som passiver. Herunder skal det bemærkes, at der nu er indregnet
feriepengeforpligtigelse vedr. teatrets fastansatte personale samt fratrædelsesforpligtigelse til
teaterchefen. Virkningen af de beskrevne ændringer i regnskabspraksis er vist neden for.
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Overført resultat pr. 30.06.07 jf. årsregnskab 2006/07
Korrektioner:
Feriepengeforpligtigelse
Fratrædelsesforpligtigelse
Skyldig afspadsering
Forudfaktureret til kunder
Forudbetalte omkostninger
Overført resultat pr. 01.07.07, jf. årsregnskab 2007/08
Resultat 2007/08, jf. årsregnskab
Overført resultat pr. 30.06.08, jf. årsregnskab

822
-3.540
-354
-202
-320
475

-3491
-3119
2648
-471

Efter indregningen af årets resultat for 2007/08 udgør det akkumulerede overskud således, ud fra
den ændrede regnskabspraksis, kr. - 471.000 og egenkapitalen udgøres således alene af
opskrivningen af bygningen. De foregående års resultater har således været væsentligt mindre
end hidtil rapporteret, når regnskabet omlægges efter periodiseringsprincippet.
Årets kunstneriske / aktivitetsmæssigt resultat
Sæson 2007-08 har været præget af et meget højt aktivitetsniveau med 10 egenproduktioner samt
kvalitet på et højt niveau med et stigende billetsalg.

Aktiviteter
Antal egenproduktioner
Antal øvrige aktiviteter
Antal opførelser, total
Antal
publikummer

Resultataftale Regnskab
Budget Afvigelser
2008-2011
2007-08
2007-08
10
10
10
0
5
1
4
325
358
325
33
91.000

96.000

91.000

5.000

I forhold til sæson 2006-07 har der været fremgang på 15 % på billetsalget til Store Scene, Lille
Scene en fremgang på 40 % og på Skolescenen en fremgang på 16 %. Det samlede billetsalg er
steget fra 83.732 til 96.287 billetter, hvilket er en stigning på 15 %.
Forestillingerne er blevet særdeles godt modtaget af såvel publikum som presse.
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Aalborg Teater og Jomfru Ane Teatret har i fællesskab udviklet et nyt stykke, "Fucking Aalborg".
Aalborg Teater har modtaget flere gæstespil i sæsonen, herunder gæstespil fra Limfjords Teatret,
samt samarbejdet med Aalborg Opera Festival om gæstespil på Aalborg Teaters Caféscene.
Aalborg Teater har deltaget i Kulturnat 2007. Aalborg Teater samarbejder med uddannelser på
Statens Teaterskole, og teatret modtager elever i praktik.

Forestillingskategori

Antal

Antal

opførelser
Musikforestillinger
Skuespil

publikummer
85
37.472

184

30.813

Børneteater

56

24.267

Gæstespil, egne

15

911

Gæstespil, øvrige

18

2.824

358

96.287

I alt
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Aalborg Teaters impro-gruppe "3.stop fra Gug" har også i 2007-08 haft aktiviteter på teatret.
Aalborg Teaters produktion af "Tal det er så mørkt" har været på gæstespil på Teater V i
København. Aalborg Teaters produktion af "X-periment" har forsøgsvis spillet på en institution.
Aalborg Teater har markeret Verdensteaterdagen. Der har på teatret været gennemført
firmaarrangementer og rundvisninger. Aalborg Teater har etableret en ny satelitscene
"Transformator" på den tidligere Mindste Scene.
Aalborg Teater har samarbejdet med skoler og uddannelsesinstitutioner, og teatret har udarbejdet
undervisningsmateriale til:
"Maria Stuart"
"En sælgers Død"
"Tre Søstre"
og "Fucking Aalborg"
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