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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 01.07.11 – 30.06.12 for Aalborg Teater.  
 
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 om økonomi-
ske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt 
retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 
16. april 2008. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og 
passiver, den finansielle stilling pr. 30.06.12 samt resultat af institutionens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 01.07.11 – 30.06.12.  
 
Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis. 
 
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-
relse for de forhold, beretningen omhandler. 
 
Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturministeriet. 
 
 
Daglig ledelse 
 
 
Morten Kirkskov Marianne Lund Jespersen 
Teaterchef Administrationschef 
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Formand Næstformand 
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Til bestyrelsen for Aalborg Teater  
 
 
 
Påtegning på årsregnskabet  

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for perioden 01.07.11 – 30.06.12, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og 
noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturmini-
steriet samt retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formid-
lingsordningen af 16. april 2008. 
 
  
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 administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt ret-
ningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 
16. april 2008. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig 
regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn-
dighederne.  
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-
gåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 
 
Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revisi-
on. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigs-
revisorloven samt bekendtgørelse nr. 1701 §§ 15 – 20 samt retningslinjer for budget, regn-
skab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april 2008. Dette kræver, 
at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vur-
dering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for teatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets inter-
ne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-
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praksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet.  
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og in-
terne kontroller, der understøtter, 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.  
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
  
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  
 
 
Konklusion  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30.06.12 samt af resultatet af teatrets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 01.07.11 – 30.06.12 i overensstemmelse med bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modta-
gere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt retningslinjer for budget, regnskab og re-
vision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april 2008. Det er ligeledes vores op-
fattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 
 
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 

Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelse og tilhørende noter, hvor-
for vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 
 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  

Vi har i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og ad-
ministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst le-
delsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte re-
vision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i le-
delsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
 

 

Aalborg, den 6. november 2012 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
 
Jens Rytter Andersen 
Statsaut. revisor 
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KUNSTNERISK RESULTAT 

KUNSTNERISK var sæsonen præget af hele otte Danmarks-premierer fordelt på de tre 
scener, Store Scene, Lille Scene og Transformator. I alt havde teatret 11 regulære egen-
produktioner.  
  
I øvrigt en meget bred sæson rent repertoiremæssigt, helt i overensstemmelse med Aal-
borg Teaters forpligtelser ifølge Teaterloven.  En sæson kendetegnet af en del tungere 
drama som Familien, Bavian og Begravelsen, men det blev også til komedier og musikal-
ske forestillinger som Geden – eller hvem er Sylvia, Anne Linnet Teaterkoncerten, Jeg er 
jo lige her, og Vi som er 100. Og ikke mindst skole- og børneforestillingen Pippi Lang-
strømpe – verdens stærkeste pige.  
 
Udover det obligatoriske repertoire har der været en række andre arrangementer på teat-
ret, bl.a.: 
 
• Caroline Henderson jazzkoncert på Store Scene. 
• Gæstespil fra Det Kongelige Teaters Eventministerium med Mordets Melodi. 
• Reading af Festen af Thomas Vinterberg. 
• Reading af RED på og i samarbejde med KUNSTEN. 
• Torsdagstricks (andre teaterrelaterede arrangementer) på Transformator. 
 
Aalborg Teater blev i sæsonen nomineret til to Reumertpriser, en for bedste instruktør 
(Thomas Bendixen) og en for bedste mandlige birolle (Andreas Jebro), begge for Den 
Gyldne Drage. 
 
Der blev i samarbejde med Torben Vejs Fond indstiftet et skuespillerlegat på DKK 20.000, 
Årets skuespiller i Nordjylland, som i slutningen af sæsonen blev tildelt Marianne Høgs-
bro. 
 
Sæsonen 2011/12 var selvfølgelig præget af chefskifte, ikke bare repertoiremæssigt. Det 
viste sig også på flere punkter; blandt andet kan nævnes: 
 
Ny sammensætning i skuespillerensemblet med en udskiftning, der betød, at 8 nye skue-
spillere kom til, og at antallet af fastansatte skuespillere blev reduceret til 21, af hensyn 
til budgettet og teatrets likviditet og på baggrund af underskud i sæson 2008/09 og sæson 
2009/10. 
 
Teatret har fået et nyt grafisk ansigt via en udbudsrunde blandt lokale grafiske designere. 
Det Obelske Familiefond blev ansøgt om og bevilgede penge til udviklingen og implemen-
teringen af designet. 
 
I pr-afdelingen skete der udskiftninger og reorganisering, hvilket betød, at teatret pr. ja-
nuar 2012 fik en sponsorchef. Sponsorindtægterne er allerede nu væsentligt forøget. 
 
Desuden blev der blev iværksat en lang række vedligeholdelsesarbejder, ikke mindst på 
den noget slidte administrationsbygning: Restaurering af garderober, maling af hele ad-
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ministrationsbygningen indvendig m.m., dertil ny brolægning i store og lille gård, nye 
vinduer og maling af bygningerne mod Jernbanegade. 
 
Endelig blev der taget initiativ til en undersøgelse af muligheden for en større ombygning 
af hele teatret, evt. et helt nyt teater. Et konkret resultat var et samarbejde med Arkitek-
tur og Design på AAU, hvoraf nogle af 12 grupper af studerendes opgaver vises på en ud-
stilling i Utzon Center fra 4. – 18. oktober 2012 under titlen ”Det ny Aalborg Teater.” 
 
 
AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT 

Sæson 2011/12 stiller således Aalborg Teater i et generelt positivt lys med et højt aktivi-
tetsniveau, mangfoldighed i repertoiret og en generelt stor publikumsinteresse.  
 
I alle forestillinger på Store Scene blev publikum præsenteret for teaterdramatik som ik-
ke tidligere har været vist i Danmark, spændende fra amerikansk nutidsdrama over ny 
dansk dramatik til en nyudvikling af ”Jeg er jo lige her” en Anne Linnet Teaterkoncert.  
 
Sæsonens forestillinger har været gennemført som planlagt, og det er ledelsens vurde-
ring, at Teaterlovens krav til repertoirets sammensætning også er opfyldt. 
 
De seneste sæsoner har vist, at der kommer en større og større efterspørgsel på forestil-
linger på Lille Scene. 
 

Store Scene  
 Familien Danmarkspremiere, amerikansk nutidsdrama 
 Jul i Piletræerne Danmarkspremiere, familie-musikforestilling 
 Begravelsen Danmarkspremiere, ny dansk dramatik, tragedie 
 Jeg er jo lige her, Anne  
 Linnet Teaterkoncert  

Danmarkspremiere 

Lille Scene  
 Bavian Danmarkspremiere, moderne dansk drama 
 Den gyldne drage Magisk realisme, moderne tysk drama 
 Geden – eller hvem er Sylvia Komedie 
 Det store ædegilde Danmarkspremiere, komedie 

Transformator   
 Invasion Danmarkspremiere, moderne drama 
 Vi som er 100 Danmarkspremiere, moderne drama 

Skolescenen   
 Pippi Langstrømpe Skole/børne-forestilling 

Øvrige  
 Jeg er min egen kone Monolog 
 Mordets melodi Gæstespil fra Det Kgl Teater. 
 Caroline Hendersson  Koncert 
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PUBLIKUM 

Publikumsmæssigt levede 2011/12 ikke helt op til det budgetterede mål med knap 83.000 
publikummer mod budgetteret 86.000. Specielt på Store Scene i efteråret 2011 var der 
færre publikummer end budgetteret. 
 
Men med en gennemsnitlig belægningsprocent på 85 og en værdibelægning på 61% leve-
de sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk op til budgetforventningerne. 
 
Udover publikum på scenerne havde Aalborg Teater 42 solgte rundvisninger med i alt 
1.271 publikummer. 
 

Antal    
opførelser Antal Belægning  
uden for- billetter Værdi Pladser Indtægt 

 

premiere solgt % % DKK 

      
Familien 29 8.395 42 68 1.025.524 
Jul i Piletræerne 29 8.819 31 69 753.266 
Begravelsen 30 10.974 53 84 1.318.341 
Anne Linnet 35 13.346 60 87 1.738.063 
Mordets Melodi (gæstespil) 2 792 77 90 128.428 
Caroline Henderson (gæstespil) 1 460 92 100 76.700 

Store Scene i alt 126 42.786 49 79 5.040.322 

Bavian 30 3.141 49 95 252.258 
Den Gyldne Drage 25 1.912 32 63 138.310 
Geden 30 3.228 66 92 338.294 
Det Store Ædegilde 30 2.585 50 83 257.496 

Lille Scene i alt 115 10.866 51 86 986.358 

Invasion 21 730 19 77 18.400 
Vi som er 100 22 691 21 68 21.578 
Transformatortricks 44 1.587 83 71 29.360 
Festen – reading 1 249 36 83 3.888 

Transformator i alt 88 3.257 23 71 73.226 

Pippi Langstrømpe 54 24.121 96 97 1.140.064 

Skoleforestillingen i alt 54 24.121 96 97 1.140.064 

Ebbe Trenskow oplæsning 1 13 50 25 792 
Naja Maria Aidt 1 134 25 31 5.796 

Øvrige aktiviteter i alt 2 147 27 30 6.588 

Jeg er min egen kone  
 (Gæstespil Riddersalen)  1.491    

Total 385 82.668 63 85 7.246.558 
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Fordelt på billettyper oplevede teatret et fald i antallet af solgte abonnementsbilletter. Til 
gengæld fastholdt teatret det høje antal af børn og unge. Antallet af fribilletter blev redu-
ceret med knap 1.500 billetter til 5.000. 
 

Billet salg, antal 
 Regnskab   

2010/11 
Regnskab 

2011/12 
Budget   

2011/12 Afvigelse 

     
Abonnement 29.879 24.179 30.000 -5.821 
Unge 8.557 7.992 8.000 -8 
Børn 20.332 20.504 18.000 2.504 
Løssalg 20.123 20.281 17.000 3.281 
Fribilletter 6.448 5.016 5.000 16 
Gæstespil/turne 2.069 2.743 2.000 743 
Øvrige 707 1.953 6.000 -4.047 

 I alt 88.115 82.668 86.000 -3.332 

 

 
ØKONOMISK RESULTAT 

Det økonomiske resultat for sæson 2011/12 viser et overskud på t.DKK 1.589 mod budget-
teret t.DKK 830. 
 
Baggrunden for den positive afvigelse er primært større driftstilskud end budgetteret på 
t.DKK 1.150. Samtidigt har teatret i perioden fastholdt et konstant fokus på omkostninger 
og på bedst mulig udnyttelse af teatrets ressourcer. 
 
Teatret har derudover fået bevilliget DKK 1,7 mio. fra Kulturministeriet til akutte ind- og 
udvendige renoveringsopgaver. En forudsætning for modtagelse af dette ekstra ordinære 
tilskud har været, at tilskuddet i sæson 2011/12 blev afholdt til en konkret række ansøgte 
renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. 
 
Kulturministeriet har desuden besluttet at eftergive Aalborg Teaters gæld på DKK 10 mio. 
til staten iht. gældsbrev. Den tekniske regulering vil ske som et led i vedtagelsen af til-
lægsbevillingsloven for 2012 (TB 2012). Eftergivelsen af gælden vil ikke påvirke Aalborg 
Teaters driftstilskudsbevilling, men teatret skal afskrive gælden i passiverne i sit først-
kommende regnskab for 2011/12 
 
Egenkapitalen udgør således pr. 30.06.12 t.DKK 14.717. 
 
Feriepengeforpligtigelsen er indført i regnskabet med t.DKK 4.327. 
 
Årets resultat fremgår af nedenstående tabel.  
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

Indtægter 11.333 12.275 11.990 285
Særlige tilskud 0 1.700 0 1.700
Driftstilskud 42.500 42.550 41.400 1.150

Indtægter i alt 53.833 56.525 53.390 3.135

Omkostninger 51.963 53.513 50.960 -2.553

Resultat før afskrivninger 1.870 3.012 2.430 582

Afskrivning 1.121 1.048 1.200 152

Resultat før finansiering 749 1.964 1.230 734

Finansiering -492 -375 -400 25

Resultat 257 1.589 830 759

 
SÆSON 2012/13  

Den nye sæson er kommet godt i gang med en forrygende underholdende og godt sæl-

gende ”Jeppe på Bjerget” på Store Scene, en udsolgt ”Inden jeg fylder 67” på Lille Scene og 

ligeledes næsten udsolgt ”Ødipus på Kreta” på Transformator. 
 
Forberedelserne til resten af sæsonen går godt, og de første ekstra arrangementer har 
fundet sted eller finder snart sted: Åbningen af Transformator på Store Scene med 300 
publikummer til en improviseret udgave af ”Romeo og Julie”, og lige om lidt koncert med 
Cæcilie Norby, og til november readings af Ingmar Bergmans Scener fra et ægteskab. 
 
 
RAPPORTERING I HENHOLD TIL RESULTATAFTALE 2008-11 OG RAMMEAFTALE 2012-15 

Aalborg Teater skal i henhold til bekendtgørelsen om Landsdelsscenerne bidrage til at 
dække teaterbehovet i Nordjylland ved opførelse af et alsidigt og kvalitetspræget reper-
toire, bestående af såvel ældre som nye dramatiske værker med særlig hensyntagen til 
værker af danske dramatikere. Endvidere skal Aalborg Teater som led i sin virksomhed 
medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige 
initiativer. Endelig skal Aalborg Teater, når det er påkrævet af hensyn til landsdelens be-
hov for musikdramatiske opførsler, give plads for opera- og balletforestillinger, der gen-
nemføres i samarbejde med andre teatre eller institutioner. Aalborg Teaters repertoire-
mæssige og kunstneriske resultater har igen i denne sæson levet op til denne målsæt-
ning.  
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Aalborg Teater har foruden de forpligtigelser, der ligger i lov og bekendtgørelse i sæson 
2011/12 dels arbejdet inden for rammerne af ”Resultataftale 2008 – 2011” og dels af 
”Rammeaftale 2012 – 2015”. Da sæson 2011/12 har været den afsluttende sæson for den 
4-årige periode, der har været dækket af ”Resultataftale 2008 – 2011”, vil der være en kort 
afrapportering af de fastlagte mål for hele resultataftaleperioden, ligesom der vil være en 
kort afrapportering i forhold til de nye mål, der ligger i ”Rammeaftale 2012 – 2015” 
 
I det nedenstående afsnit kan afrapportering i henhold til resultataftale for perioden 
2008 – 2011 samt rammeaftalen for 2012 – 2015. 
 
 
Resultataftale for perioden 2008 – 2011 

Mål 1+ 6 
Aalborg Teater ønsker fortsat at have et tæt samarbejde med landsdelsscenerne og øvri-
ge teatre – herunder den nordjyske landsdels teatre samt øvrige kulturudbydere.  
Aalborg Teater har gennem hele resultataftaleperioden haft et tæt samarbejde med såvel 
den nordjyske landsdels teatre som de øvrige landsdelsscener. I alt har der i perioden 
været samarbejde med andre teatre omkring 6 produktioner.  
 
 
Mål 2 
Aalborg Teater skal have et alsidigt, kvalitetspræget repertoire til alle alders- og befolk-
ningsgrupper og fortsætte teatrets tradition med at producere kvalitetsbørneteater på et 
kunstnerisk og teknisk højt niveau.  
Gennem hele resultatkontraktperioden har AT haft meget bredt favnende repertoire, og 
har i hver sæson prioriteret opsætning og afvikling af en skolesceneproduktion på Store 
Scene.  

 
 
Mål 3+4 
Aalborg Teater vil videreudvikle teaterkunsten bl.a. med mere nyskreven dansk drama-
tik og ved at udvikle forestillinger på Aalborg Teater specielt for Aalborg Teaters publi-
kum. Aalborg Teater planlægger 1-2 nyskrevne stykker i hver sæson.  
 
Stort udbud af nyskevet dramatik i perioden. I alt 16 stykker: 
 
• ”Fucking Aalborg” sæson 2007/08 
• ”Jeg vil kraftedeme ikke dø på dato” sæson 2008/09 
• ”Den grimme mand” sæson 2008/09 
• ”24- en anerledes julekalender” sæson 2008/09 
• ”Cimbertyrens nosser” sæson 2008/09 
• ”23.40” sæson 2008/09 
• ”Fakiren fra Bilbao” sæson 2009/10 
• ”Midtvejs” sæson 2009/10 
• ”De andres drømme” sæson 2009/10 
• ”Jeppe på toppen” sæson 2009/10 
• ”Dansk design” sæson 2010/11 
• ”Aalborg – jeg elsker dig” sæson 2010/11 
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• ”Nordkraft” sæson 2010/11 
• ”Hjem til jul” sæson 2010/11 
• ”Bavian” sæson 2011/12 
• ”Jeg er jo lige her” sæson 2011/12 
 
 
Mål 5 
Aalborg Teater vil udvikle nye produktionsformer såvel kunstnerisk som teknisk bl.a. 
gennem samarbejde med relaterede kunstarbejder som moderne dans, musik og billed-
kunst. 
Et af de mere markante kendetegn for kontraktperioden har været etablering af Transfor-
matorscenen, der efterfølgende er blevet kopieret i andre landsdele. Transformator har 
været karakteriseret ved at være den scene, hvor nyudvikling og eksperimenter har væ-
ret et krav.  
 
”Dansk Design” Dokumentaristisk teater, hvor virkeligheden leverer det dramatiske 
brændstof og sættes på scenen uden filter. I denne produktion medvirkede fem nyaal-
borgensere, der fortalte deres egen autentiske historie på scenen sammen med syv skue-
spillere. 
 
”23.40”, hvor forestillingen hver dag blev improviseret fra bunden med faste figurer i et 
givet grundkoncept. 
 
”RED” Reading-samarbejde mellem Aalborg Teater og KUNSTEN. Med skuespillerne An-
dreas Berg og teaterchef Morten Kirkskov og lydbilleder af Christian Skjødt. 
 
 
Mål 7 
Aalborg Teaters mål er at videreudvikle det kunstneriske miljø i Aalborg. Aalborg Teater 
ønsker gennem samarbejde med forskellige kunstnere og kulturfællesskaber i Aalborg og 
Nordjylland at stimulere dette miljø. 
Af samarbejde i Nordjylland ud over de traditionelle forestillinger kan nævnes: 
 
Klub Kost, et samarbejde med Jyske Musikkonservatorium. ”klub KOST” - er en koncert-
serie med unge musikere og helt nykomponeret musik på Transformator i Aalborg. 
 
Biffen Art Cinema, begrebet ”Fy og Biffen Night” opfundet af Transformator, hvor skue-
spillere fra ensemblet lavede livedubbing af forskellige film i samarbejde med ”Biffen art 
Cinema” i Nordkraft.  
 
”KUNSTEN Museum of modern Art”, flere forskellige samarbejdsprojekter, bl.a. er KUN-
STENs amfiscene blevet brugt til ”3. stop fra Gug”, og der har været et fælles projekt med 
readingen ”RED” afholdt på KUNSTEN. 
 
Operafestivalen har et fast samarbejde med Aalborg Teater, og der har i alle kontraktår 
været arrangementer på Aalborg Teater i forbindelse med Operafestivalen. 
 
Kulturnatten har også været brugt til at åbne scene op for andre nordjyske kunstnere, 
bl.a. Vokalensemblet ”Mundus Vocalis”, SMS ønskekoncert, operasang   



 

Beretning 

 

Aalborg Teater 

14

Mål 8  
Aalborg Teater vil fastholde et stort fast ensemble gennem såvel kontinuitet som for-
nyelse samt ved at invitere flere af landets fremmeste scenekunstnere på gæstespil til 
glæde for publikum og stimulering af teatrets faste personale.  
Trods reduktion i seneste sæson har Aalborg Teater i resultatkontraktperioden været det 
teater med det største antal faste skuespillere i landet. 
 
 
Mål 10  
Aalborg Teater vil bl.a. gennem formidlingstilskuddet udbygge kontakten og yde rabatter 
til børn og unge samt til de grupper, som sjældent kommer i teatret.  
Aalborg Teater har i hele perioden i stor udstrækning anvendt formidlingsordningen til 
at sikre børn en mulighed for at komme i teatret. Aalborg Teater har en mangeårig tradi-
tion for at afholde skoleforestillinger for en meget stor del af Nordjyllands 0. – 4. klasser. 
Mellem 20-25.000 gæster hvert år skoleforestillingen på Aalborg Teater. 
 
Endvidere anvendes formidlingsordningen til den etablerede abonnementsordning, samt 
til en ungdomsordning, der omfatter unge under 25 år og alle studerende. 
 
En væsentlig del af Aalborg Teaters publikum køber fortsat billetter gennem abonne-
mentsordningen, og ordningen er af stor betydning for teatret, når der skal opnås høj be-
lægning på alle ugens spilledage. 
 
Formidlingstilskuddet er i hele perioden alene blevet anvendt til børn, unge og abonnen-
ter. 
 
 
Mål 11  
Det er Aalborg Teaters mål at sikre alle medarbejdere et godt arbejdsmiljø og videre-
udvikle kompetencerne hos hver enkelt medarbejder.  
Aalborg Teater opretholder et godt miljø både arbejdsmæssigt, kunstnerisk og socialt. 
Dette sker blandt andet gennem repertoirevalg og sammensætning af den enkelte pro-
duktion, hvor teatret forsøger at sikre gode og varierende opgaver, et alsidigt og kvali-
tetspræget repertoire og skift mellem genrer. 
 
I hele kontraktperioden er der arbejdet intenst på at forbedre såvel det fysiske som det 
psykiske arbejdsmiljø. Der er i perioden i stadigt større omfang anvendt midler til kurser 
og efteruddannelse for medarbejderne. 
 
Endvidere er der indført kvartårlige informationsmøder med alle medarbejdere for at sik-
re dialog mellem medarbejdere og ledelse og for at styrke informationsniveauet hos alle. 
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Mål 12 
Aalborg Teater skal fortsat virke som et attraktivt uddannelsessted for scenekunsten i 
Danmark og være kompetenceskabende inden for alle faggrupper.  
Aalborg Teater modtager skuespillerelever i praktik fra Odense og Aarhus Teater samt fra 
Statens Teaterskole. Teateret samarbejder endvidere med de øvrige uddannelser på Sta-
tens Teaterskole, og teatret har samarbejdsaftale med Det Danske Musicalakademi i Fre-
dericia. På Aalborg Teater uddannes endvidere løbende sceneteknikere og skræddere. 
 
I kontraktperioden har der i alt været følgende elever, praktikanter mm.: 
 
• Teaterteknikeruddannelsen, 3 elever 
• Teaterskrædder, 2 elever 
• Skuespillerpraktikanter, 14 
• Instruktørpraktikanter, 2 
• Det danske musicalakademi, 8 praktikanter. 
 
Endelig har der været flere ulønnede praktikanter på kortere og længere praktikophold 
på teatret, blandt andet fra dramaturgistudiet i Aarhus. 
 
 
Mål 13, 14 og 15 
Aalborg Teater vil videreudvikle samarbejdet mellem kultur, offentlige organisationer og 
erhverv og øge samarbejdet med Aalborg by om at promovere Aalborg som kultur- og 
kongresby. Aalborg Teater vil desuden øge samarbejdet med de øvrige nordjyske kom-
muner og Nordjylland som landsdel om at promovere Nordjylland som kultur- og kon-
greslandsdel. Gennem samarbejde med offentlige institutioner vil Aalborg Teater bidrage 
til, at Nordjylland bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig i og/eller besøge samt bi-
drage til at fremme den økonomiske vækst i Nordjylland.  
Aalborg Teater har sammen med de øvrige kulturelle institutioner i Region Nord indgået 
i samarbejde om at få defineret en ny Kulturaftale for Nordjylland. 
 
Turneforestilling på virksomheder og institutioner i Nordjylland. 
 
 
Mål 16 
Aalborg Teater vil samarbejde med landsdækkende medier m.h.p. udbredelse af kend-
skabet til Nordjylland i hele landet.  
Teateret har i dele af perioden haft samarbejde med Have PR med henblik på at øge syn-
ligheden i de landsdækkende medier. Teatret har forsøgt forskellige måder på at tiltræk-
ke de landsdækkende medier i forbindelse med premierer. 
 
 
Mål 17 
Aalborg Teater vil forsat rationalisere og effektivisere teatrets drift. 
Har i resultatkontraktperioden vendt to store underskud i sæson 2008/09, og 2009/10 til 
overskud i 2010/11 og 2011/12. 
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Mål 18 
Aalborg Teater vil fortsat arbejde på at sikre en bedre tilskudsøkonomi som muliggør en 
videreudvikling af Aalborg Teater i takt med omverdenen samt forbedre teatrets økono-
mi bl.a. gennem øget sponsorering. 
Aalborg Teater har i hele perioden arbejdet intenst på at skabe opmærksomhed på til-
skudsvilkår, samt udarbejdet forslag til alternative metoder til tilskudsbevilling med 
henblik på en udligning af tilskud. 
 
I sæson 2011/12 har Aalborg Teater omstruktureret PR-afdelingen og ansat en ny spon-
sorchef, hvilket allerede på nuværende tidspunkt har givet nye aftaler og dermed forøge-
de sponsorindtægter fra sæson 2012/13. 
 
Generelt er det Aalborg Teaters opfattelse, at teatret til fulde har indfriet de aftaler der er 
indgået i resultataftalen for perioden 2008 – 2011. 
 
 
Rammeaftale 2012 – 2015 

I sæson 2011/12 er der arbejdet intensivt på at etablere en ny rammeaftale gældende for 
perioden 2012 – 2015, rammeaftalen er nu godkendt og er dermed de nye mål for teatret. 
Rammeaftalen knytter sig op på i alt 10 strategiske punkter, fordelt i 4 hovedgrupper, 
som vil blive afrapporteret i det efterfølgende. 
 
 
KUNSTNERISK UDVIKLING 

Mål 1 
Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst, med et kunst-
nerisk niveau på højde med de store scener i resten af Norden. 
 
Aalborg Teater har også i sæson 2011/12 produceret teater på højt professionelt plan, og 
Aalborg Teater er stadig regionens største producent af scenekunst. Vi sammenligner os 
med scener i f.eks. København, Århus, Odense, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Oslo, Ber-
gen – repertoiremæssigt og som ensemblebaseret teater. 
 
 
Mål 2 
Aalborg Teater vil vedvarende lave underholdende og udfordrende teater, bl.a. ved at 
bringe de nye scenekunstneriske udtryksformer til Aalborg og engagere de rette kombi-
nationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dramaturger 
og skuespillere.  
 
Teatret blander "nye" genrer som reading, stand-up, performance (Det store ædegilde) 
ind i en ellers traditionel teatersammenhæng, dels i det obligatoriske repertoire, dels 
som særarrangementer, på alle scener. Teatret har i sæsonen engageret såvel indenland-
ske som udenlandske instruktører, scenografer og koreografer, og det har været muligt at 
tiltrække præcis de personer, som teatret har ønsket i forhold til det planlagte repertoire.  
 
 



 

Beretning 

 

Aalborg Teater 

17

Mål 3 
Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted, 
hvor publikum altid får andet og mere end de forventer.  
Aalborg Teater har i sæsonen arbejdet på en ny og større synlighed for teatret i Nordjyl-
land og hos det nordjyske publikum. Endvidere har teatret vægtet at forestillingerne til 
stadighed bringer virkeligheden og dagligdagen ind på teatret blandt andet ved brug af 
aktuelle referencer i gamle klassikere og ved fysisk at benytte/inddrage eksterne parter i 
forestillingerne. For eksempel ved anvendelse af den i Nordjylland kendte kok – Morten 
Kok i forestillingen ”Det store ædegilde” og ved brug af en indvandrer (statist) i forestil-
lingen ”Invasion”. 
 
 
Mål 4 
Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og målrettet for videreudvikling af teaterkunsten.  
Teatret sætter udviklingen af ny dansk og udenlandsk dramatik højt, hvilket blandt an-
det ses ved at teatret havde 8 danmarkspremierer sidste år. Teatret opsøger nye former, 
som skrevet ovenfor, nye publikummer, bl.a. via Theatron. 
 
 
PUBLIKUM 

Mål 5 
Aalborg Teater vil tilstræbe, at publikumssammensætningen i højere grad afspejler re-
gionens befolkningssammensætning.  
Aalborg Teater er påbegyndt et samarbejde med Boligforeningen Himmerland omkring et 
projekt med Aalborg Øst, hvor beboerne i Aalborg Øst skal involveres i et teater projekt. 
 
Aalborg Teater har gennem de seneste år intensiveret samarbejde med de nordjyske 
gymnasier, og det har trods publikumsnedgang været muligt at fastholde andelen af un-
ge teater gæster. 
 
Ligeledes har teatret i større og større udstrækning samarbejdet med Aalborg Universitet.  
 
 
Mål 6 
Aalborg Teater vil indgå i et international EU-projekt der skal afdække nye måder at til-
trække nye publikumsgrupper til teatret, hovedsageligt nye unge og mennesker af anden 
etnisk herkomst end dansk. 
Aalborg Teater har sammen med Odense Teater og Aarhus Teater initieret et EU-projekt 
omkring udvikling af publikumsgrupper på teatrene. I Theatron-samarbejdet deltager i 
alt 11 partnere fra 7 andre lande. Projektet går ud på at undersøge mulighederne for en 
publikumsudvikling med henblik på at få nye grupper i teatret. Samlet har partnerne fået 
2,5 mio. EUR og skal selv skyde 2,5 mio. EUR ind i projektet. Aalborg Teater har budgette-
ret med DKK 400.000 årligt over 5 år. Aalborg Teater har forpligtet sig til at lave tilpas-
ning/adaption af to af de andre partneres forestillinger/projekter, bl.a. en ny form for tea-
ter, ”Bürgerbühne”, hvor borgerne bliver involveret i at udvikle og spille forestillinger.  
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SAMARBEJDE MED ANDRE TEATRE, HERUNDER TURNÉSAMARBEJDE, SAMT MED 
KUNSTNERISKE UDDANNELSESINSTITUTIONER 

 
Mål 7 
Aalborg Teater vil åbne sig over for andre teatre og projektteatre uden egen scene. 
I sæson 2011/12 har Aalborg Teater haft forestillingen ”Jeg er min egen kone” på turné på 
Riddersalen i København. Og i samme sæson har teatret indgået en samarbejdsaftale om 
en tilpasset co-produktion på forestillingen ”Cykelmyggen Egon”, som skal afvikles på 
Aalborg Teater i indeværende sæson.  
 
 
 
Mål 8 
Aalborg Teater kan samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger.  
Enkelte muligheder for samarbejde har været drøftet, men det er ikke udmøntet i noget 
konkret samarbejde for sæson 2011/12 eller sæson 2012/13. 
 
 
Mål 9 
Aalborg Teater vil afdække og udnytte mulighederne for samarbejde med de kunstne-
riske uddannelser.  
Ud over et generelt samarbejde med teaterskolerne i forhold til etablering af praktikplad-
ser, har teatret samarbejdet med Arkitektur og Design AAU omkring ”Det Ny Aalborg Te-
ater”, samt med Dramatikeruddannelsen i forhold til produktionen ”Ind under jul”, der 
afvikles i indeværende sæson. 3 dramatikerelever skriver hver deres 1-akt-forestilling, 
som opsættes og afvikles på Aalborg Teater som et helt ordinært produktionsforløb. End-
videre har teatret et fast samarbejde med Jysk Musikkonservatorium b.la. i forbindelse 
med Klub KOST. 
 
 
AALBORG TEATER SOM VIRKSOMHED (FORRETNINGSUDVIKLING) 
 
Mål 10 
Aalborg Teater vil skabe rum for kunstneriske satsninger gennem en bæredygtig økono-
mi. 
AT har gennem fokus på omkostningsniveau og nedsættelse af aktivitetsniveau forøget 
teaterets egenkapital og likviditet, og har derigennem skabt det økonomiske fundament 
for nye kunstneriske satsninger. 
 
Der har blandt andet været fokus på udarbejdelse af ny og gennemsigtig organisations-
plan, funktionsbeskrivelser for alle medarbejdere, fokus på omkostningsniveauet ved alle 
indkøb, nyt økonomiopfølgningssystem og nyt billetsalgssystem. Alle tiltag er elementer 
i en succesfuld genopretning af teatrets økonomi. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

1 Driftstilskud 42.500.000 42.550.000 41.400.000 1.150.000

2 Formidlingstilskud 3.000.000 3.100.000 3.100.000 0
3 Andre tilskud 0 1.700.000 0 1.700.000
4 Billetindtægter 7.239.001 7.741.388 7.800.000 -58.612
5 Øvrige indtægter 1.093.952 1.433.133 1.090.000 343.133

Egenindtægter i alt 11.332.953 13.974.521 11.990.000 1.984.521

Indtægter i alt 53.832.953 56.524.521 53.390.000 3.134.521

Fordelte produktionsomkostning 2.917.973 4.311.361 4.200.000 -111.361
Fællesproduktionsomkostninger 240.519 365.873 300.000 -65.873

6 Direkte produktionsomk. i alt 3.158.492 4.677.234 4.500.000 -177.234

Kunstnerisk scenepersonale 19.772.959 16.526.983 16.850.000 323.017
Sceneteknisk personale 11.853.288 12.150.793 12.480.000 329.207
Bygningsdrift 1.726.196 2.040.669 2.700.000 659.331
Ledelse 3.073.675 2.880.540 3.640.000 759.460
Administrativt personale 2.049.552 2.175.321 3.630.000 1.454.679
Salgspersonale 2.765.569 2.790.806 0 -2.790.806
Regulering af feriepengeforpligtelse 206.000 -377.000 0 377.000

7 Personaleomkostninger i alt 41.447.239 38.188.112 39.300.000 1.111.888

8 Salgsomkostninger 3.088.019 3.245.972 2.800.000 -445.972
9 Ejendomsomkostninger 2.378.410 5.103.985 2.475.000 -2.628.985

10 Rejseomkostninger 257.001 204.640 290.000 85.360
11 Repræsentationsomkostninger 184.784 124.869 140.000 15.131
12 Administrationsomkostninger 1.448.913 1.967.897 1.455.000 -512.897

Øvrige omkostninger i alt 7.357.127 10.647.363 7.160.000 -3.487.363

Resultat før afskrivninger 1.870.095 3.011.812 2.430.000 581.812

13 Afskrivninger 1.121.091 1.047.982 1.200.000 152.018

Resultat før finansiering 749.004 1.963.830 1.230.000 733.830

14 Finansiering -492.113 -374.802 -400.000 25.198

Resultat 256.891 1.589.028 830.000 759.028
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AKTIVER
30.06.11 30.06.12

Note DKK DKK

Ejendomme 28.408.362 27.935.065
Driftsmidler 1.241.529 1.613.152

15 Anlægsaktiver i alt 29.649.891 29.548.217

Tilgodehavende moms 528.333 608.661
Andre tilgodehavender 282.731 392.916
Forudbetalte omkostninger 1.040.749 698.352

Tilgodehavende i alt 1.851.813 1.699.929

 Kassebeholdning 8.587 7.015
Girobeholdning 2.329 588
Indestående i pengeinstitut 9.451.434 11.738.242

Likvide beholdninger i alt 9.462.350 11.745.845

Omsætningsaktiver i alt 11.314.163 13.445.774

Aktiver i alt 40.964.054 42.993.991
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PASSIVER
30.06.11 30.06.12

Note DKK DKK

Reserve for opskrivning 8.197.700 8.197.700
Overført resultat -5.458.494 6.130.534

16 Egenkapital i alt 2.739.206 14.328.234

17 Lån, Spar Nord 7.088.885 6.743.899
18 Lån, offentlige 12.886.608 2.886.608

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 19.975.493 9.630.507

17 Kortfristet del af lån, Spar Nord 279.000 345.000
 Forudbetalt tilskud 10.625.000 10.956.250

Feriepengeforpligtelse 4.704.000 4.327.000
Forudfaktureret 856.600 848.928

 Skyldige omkostninger 1.007.683 1.945.818
 Skyldig løn m.v. 777.072 612.254

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 18.249.355 19.035.250

Gældsforpligtelser i alt 38.224.848 28.665.757

Passiver i alt 40.964.054 42.993.991

19 Leasingforpligtelse
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2010/11 2011/12
DKK DKK

Årets resultat 256.891 1.589.028

Reguleringer:
Årets afskrivninger 1.121.091 1.047.982
Årets hensættelser -605.000 0
Forskydning i tilgodehavender 809.419 151.884
Forskydning i modtagne forudbetalinger 395.260 331.250
Forskydning i skyldige omkostninger m.v. 977.453 388.645

Driftens pengestrømme 2.955.114 3.508.789

Bygninger -220.000 0
Driftsmidler -542.516 -946.308

Investeringernes pengestrømme -762.516 -946.308

Afdrag på gæld -204.815 -278.986

Finansieringens pengestrømme -204.815 -278.986

Årets pengestrømme i alt 1.987.783 2.283.495

Likvide beholdninger primo 7.474.567 9.462.350

Likvide beholdninger ultimo 9.462.350 11.745.845
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Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kul-
turministeriet. 
 
I forhold til foregående år er den anvendte regnskabspraksis ændret således, at feriepen-
geforpligtelse nu indregnes som gældsforpligtelse. Herudover er den anvendte regn-
skabspraksis uændret i forhold til foregående år. 
 
 
Generelt 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen 
indregnes ligeledes 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 indreg-
ning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, 
inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på ba-
lancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSE 

Nettoomsætning 

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

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning 
over aktivernes forventede brugstid. For den selvejende institution er anvendt følgende 
brugstider og restværdier: 
 
 Brugstid Restværdi 

   
Bygninger 30 – 40 år 40% 
Driftsmateriel og inventar 3 – 5 år 0% 
 
Grunde afskrives ikke. 
 
Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under t.DKK 25 pr. stk. ind-
regnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Småaktiver der er en del af en større sam-
let enhed indregnes dog som aktiv og afskrives. 
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Finansielle poster 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregu-
lering af fremmed valuta. 
 
 
Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge 
af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af den selvejende insti-
tutions ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regel-
mæssigt. 
 
 
BALANCE 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger og med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er la-
vere.  
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-
sen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 
 
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi 
på salgstidspunktet. 
 
 
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 omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

 
Egenkapital 

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

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsfor-
holdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, 
hvor kurstab og låneomkostninger 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 gældens pålydende værdi. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne ind-
betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 
 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra 
driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten 
ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide drifts-
poster, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. 
 
Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for æn-
dringer i tilhørende tilgodehavender og gæld. 
 
Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til kapital-
ejere samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 
 
Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

1. Driftstilskud

Driftstilskud, Kulturministeriet 42.500.000 42.550.000 41.400.000 1.150.000

I alt 42.500.000 42.550.000 41.400.000 1.150.000

 
Driftstilskuddet fra Kulturministeriet udgør t.DKK 42.550 for 2011/12, hvilket er t.DKK 
1.150 over budget. I efteråret 2011 i forbindelse finanslovsforhandlingerne for 2012 blev 
der mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti indgået aftale om, at den tidligere tildelte særbevilling til 
Aalborg Teater på DKK 1,7 mio. årligt fastholdes i perioden 2012-2015. Endvidere er der 
foretaget en PL-fremskrivning som udgør t.DKK 250.  
 
Budgettering for sæson 2011/12 er foretaget ud fra de kendte vilkår fastsat på Finanslo-
ven for 2010, hvorfor hverken særbevilling eller PL-regulering har været medregnet i op-
rindeligt budget. 
 
 
 
 

Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

2. Formidlingstilskud

Formidlingstilskud 3.000.000 3.100.000 3.100.000 0

I alt 3.000.000 3.100.000 3.100.000 0

 
Aalborg Teater modtager tilskud til formidling og nedbringelse af billetpriser, jf. bkg. nr. 
365 af 26.04.06. 
 
Kulturstyrelsen har i skrivelse af 8. februar 2011 bevilliget t.DKK 3.100 til Aalborg Teater 
for sæsonen 2011/2012 ud fra den samlede beregnede ramme på DKK 24,5 mio. til lands-
delsscenerne og Københavns Teater. 
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Specificeret regnskab for formidlingstilskuddet 
 
Aalborg Teater har i alt i sæson 2011/12 anvendt t.DKK 4.837 til reduktion af billetpriser 
for udvalgte grupper, og således har Aalborg Teater anvendt yderligere t.DKK 1.737 til re-
duktion af billetpriser til udvalgte kundegrupper, jf. nedenstående regnskab for formid-
lingstilskuddet. 
 

 
Rabatter  

 
ekskl.  

 
moms Billetter 

  DKK stk. 

  
Abonnementsrabat 1.281.880 24.179 
Ungdomsrabat 860.825 7.970 
Rabat til børn 2.830.588 20.504 

Samlet rabat 4.973.293 52.653 

Formidlingstilskud 3.100.000  

Difference 1.873.293  

 
Administration og markedsføring af formidlingsordningen sker udelukkende med midler 
fra Aalborg Teaters driftsbudget. 
 
Aalborg Teater samarbejder med andre teatre og teaterforeninger i regionen i forbindelse 
med annoncering i diverse tryksager og brochurer. 
 
 
Abonnementsordning 

En væsentlig del af Aalborg Teaters ordinære publikum køber fortsat billetter gennem 
den etablerede abonnementsordning. Der ydes rabat til publikum, som tegner abonne-
ment til 3 eller flere forestillinger. Markedsføring af abonnementsordningen foregår i he-
le regionen og i samarbejde med lokale teaterforeninger, lokale teatre, aftenskoler og an-
dre kulturudbydere. Abonnementsordningen er meget vigtig for teatret, når der skal op-
nås en høj belægning på alle ugens spilledage. En fjernelse af rabatordningen vil påvirke 
Aalborg Teaters billetsalg og indtjening i negativ retning. 
 
 
Ungdomsbilletter 

Ungdomsordningen omfatter unge under 25 år og alle studerende. På den måde kan de 
se alle forestillingerne til 50% af prisen; de har desuden mulighed for at købe klippekort 
og dermed reducere prisen yderligere. Teatrets satsning på ungdomspublikum har båret 
frugt, og vi kan med glæde konstatere, at vi fastholder det store antal af unge, der ser vo-
res forestillinger. 
 
 
 
Børnebilletter 

Retter sig mod børn op til og med 14 år. Børnepublikum udgjorde i 2011/12 knap 25% af 
alle publikum på Aalborg Teater 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

3. Andre tilskud

Tilskud til renoverings- og vedlige-
holdelsesarbejde 0 1.700.000 0 1.700.000

Tilskuddet er anvendt således:
Udskiftning af vinduer 0 586.229 0 -586.229
Efterisolering, fugning og tætnings-
    lister 0 91.555 0 -91.555
Udskiftning af belægning i gårde 0 357.779 0 -357.779
Maling udvendig 0 436.761 0 -436.761
Maling indvendig og udskiftning af 
    sanitet 0 207.123 0 -207.123
Renovering af stole 0 61.160 0 -61.160
Reparation af vand- og fugtskader 0 54.709 0 -54.709

Omkostninger i alt 0 1.795.316 0 -1.795.316

 
Kulturministeriet har bevilliget AT et tilskud på t.DKK 1.700 til renoverings- og vedlige-
holdelses arbejder. Tilskuddet er bevilliget til udskiftning af vinduer i den gamle teater-
bygning, efterisolering, fugning og udskiftning af tætningslister samt maling af vinduer i 
administrationsbygningen, udskiftning af belægning i store og lille gård, indvendigt ved-
ligehold, maling af administrationsgang, teaterloft samt skuespillergarderober samt ud-
skiftning af sanitet der er fra byggeår, renovering af stole på Lille Scene, grundlæggende 
reparation af vand- og fugtskader i den gamle teaterbygning – udhuset. 
 
De udgifter til de ansøgte renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, der overstiger oven-
nævnte bevilling, er afholdt af teatret. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

4. Billetindtægter

Billetsalg 7.295.127 7.216.227 7.800.000 -583.773
Billetsalg, Transformator 42.643 29.640 50.000 -20.360
Cafétilbud -105.672 -113.678 -150.000 36.322
Kundegebyrer 2.297 578.104 50.000 528.104
Egne gavekort m.m. 4.606 31.095 50.000 -18.905

Billetindtægter i alt 7.239.001 7.741.388 7.800.000 -58.612

 
Billetindtægterne udgør t.DKK 7.741 hvilket er t.DKK 58 mindre end budgetteret 
 
Der er en forskydning mellem det budgetterede billetsalg og kundegebyrer – dette hand-
ler alene om en ny opdelingspraksis i forbindelse med overgangen til ny billetleverandør. 
 
Der er tale om en indtægtsfremgang på t.DKK 500, svarende til 7% i forhold til sæson 
2010/11. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

5. Øvrige indtægter

Leje + forpagtningsafgift, cafe 90.102 74.034 130.000 -55.966
Sponsorater 491.600 551.800 600.000 -48.200
Gaver fra fonde 450.000 590.000 260.000 330.000
Indtægter metal, flasker, kostumer m.m. 62.250 217.299 100.000 117.299

Øvrige indtægter i alt 1.093.952 1.433.133 1.090.000 343.133

 
Mindre indtægt på t.DKK 56 på leje + forpagtningsafgift. Afregnes pr. finansår. Mindre-
indtægten skyldes primært publikumstab på Store Scene i 1. og 2. bølge, hvor der har væ-
ret væsentligt færre publikummer end budgetteret. 
 
Mindreindtægt på sponsorater på t.DKK 48. 
 
Gaver fra fonde, merindtægt på t.DKK 330, stammer dels fra ekstraordinær støtte til æn-
dret PR profil fra Det Obelske Familiefond og dels t.DKK 50 til støtte til ekstraordinære 
udgifter i forbindelse med forestillingen ”Det store ædegilde” fra Torben Vejs Fond.  
 
Øvrige indtægter fra salg af metal, flasker, kostumer m.m. på t.DKK 117. 
 
Disse merindtægter stammer fra t.DKK 25 bevilliget af Aalborg Kommune til støtte for 
samarbejdsprojektet RED med KUNSTEN Museum of Modern Art. 
 
Merindtægt fra SKAT på t.DKK 105 som følge af genoptagelse af sag om momsfradrag for 
bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden som følge 
af en EU-dom.  
 
Elevpuljen, Danske Teaters Fællesråd og Dansk Skuespiller Forbund indtægt på t.DKK 34. 
Puljen er etableret med det formål at udjævne den økonomiske belastning, der kan være 
ved at ansætte skuespillerelever væk fra uddannelsesområdet.  
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

6. Direkte produktionsomk. i alt

Musik, noder, rollehæfter 111.576 103.300 50.000 -53.300
Dekorationer, kostumer, møbler m.m. 2.177.019 3.060.964 3.000.000 -60.964
Fofatter- og oversætter rettigheder 629.378 1.147.097 1.150.000 2.903

Fordelte produktionsomkostninger i alt 2.917.973 4.311.361 4.200.000 -111.361

Lastbil, truck m.m. 27.954 50.751 50.000 -751
Småanskaffelser 0 3.306 0 -3.306
Lys, drift 94.614 147.041 125.000 -22.041
Lyd, drift 117.951 164.775 125.000 -39.775

Fællesproduktionsomkostninger i alt 240.519 365.873 300.000 -65.873

 
Merudgift på t.DKK 177. Merudgiften vedrører dels t.DKK 111, der relaterer sig til de for-
delte produktionsudgifter, og de t.DKK 66, der relaterer sig til fælles produktionsudgifter.  
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

7. Personaleomkostninger

Kunstnerisk scenepersonale 19.772.959 16.526.983 16.850.000 323.017
Sceneteknisk personale 11.853.288 12.150.793 12.480.000 329.207
Bygningsdrift 1.726.196 2.040.669 2.700.000 659.331
Ledelse 3.073.675 2.880.540 3.640.000 759.460
Administrativt personale 2.049.552 2.175.321 3.630.000 1.454.679
Salgspersonale 2.765.569 2.790.806 0 -2.790.806
Regulering af feriepengeforpligtelse 206.000 -377.000 0 377.000

Personaleomkostninger i alt 41.447.239 38.188.112 39.300.000 1.111.888

 
Kontering af de personalemæssige omkostninger er ændret i forbindelse med ensretning 
af afrapportering fra de tre landsdelsscener til Kulturstyrelsen. De forskellige faggrupper 
er blevet delt i flere hovedgrupper; derfor er der generelle forskydninger mellem de en-
kelte konti. 
 
I alt er der en mindre omkostning på lønomkostninger på t.DKK 1.112. Dette stammer 
primært fra følgende tre områder: Dels er der en teknisk omkontering på t.DKK 449 på 
kunstnerisk scenepersonale, idet huslejeudgifter til gæsteskuespillere, instruktører, sce-
nografer, koreografer m.m. tidligere har været konteret som ”øvrige omkostninger” under 
lønninger; disse er nu konteret under ejendomsudgifter. Dels har der været en større re-
fusion end budgetteret i hele medarbejdergruppen grundet sygdom, barsel og fleksjob, og 
endelig er der indtægtsført t.DKK 377 som regulering af feriepengeforpligtigelsen som 
følge af en reduktion i medarbejdergruppen. 
 
Ledelsesomkostningerne dækker løn og honorarer til bestyrelse, teaterchef, administra-
tionschef, produktionschef og PR-chef. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

8. Salgsomkostninger

Annoncer 729.650 794.710 1.100.000 305.290
Plakater og brochurer 445.360 862.789 460.000 -402.789
Fotografering 288.980 218.214 100.000 -118.214
Øvrige tjenesteydelser, grafisk assistance, 

hjemmeside m.m. 870.757 841.753 600.000 -241.753
Billetnet, afregninger 572.691 337.644 340.000 2.356
Refusion, kørsel skoleforestil 180.581 162.087 200.000 37.913
Arbejdstøj / uniformer 0 28.775 0 -28.775

Salgsomkostninger i alt 3.088.019 3.245.972 2.800.000 -445.972

 
Meromkostninger på t.DKK 445. Primært på grund af at nyt grafisk udtryk såvel trykt som 
elektronisk har været mere udgiftskrævende end budgetteret. 
 
Den interne fordeling mellem de forskellige PR-konti forvaltes suverænt af PR-
afdelingen. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der en mindre udgift på t.DKK 235 i afregning til billet-
systemleverandør. Dette skyldes, at billetsystemleverandør blev udskiftet i forbindelse 
med sæson 2011/12. Der er indgået en femårig aftale med den nye billetsystemleveran-
dør. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

9. Ejendomsomkostninger

Forsikring, bygning 148.319 144.539 150.000 5.461
El, vand, varme, kloak, renovation 800.039 938.123 765.000 -173.123
Vagt, Alarm, Falck 224.841 154.159 75.000 -79.159
Rengørings- og kantineartikler, tjeneste-
    ydelser 169.350 182.249 135.000 -47.249
Reparation og vedligehold af 
    bygninger 492.842 2.707.115 750.000 -1.957.115
Småanskaffelse inventar 344.716 328.665 400.000 71.335
Lejemål, lager og lejligheder 198.303 649.135 200.000 -449.135

Ejendomsomkostninger i alt 2.378.410 5.103.985 2.475.000 -2.628.985

 
Merudgifter på t.DKK 173 på el, vand, varme, kloak, renovation. Merudgiften relaterer sig 
primært til forøgede eludgifter og merudgifter til renovation. 
 
Merudgift på t.DKK 79 på vagt, alarm.  
 
Merudgift på t.DKK 47 på kantine og rengøring dels på rengøringsartikler, dels på pole-
ring af gulve. 
 
Merudgift på t.DKK 1957 på reparation og vedligehold af bygninger. Af disse er de t.DKK 
1.700 disponeret i forhold til ekstraordinær vedligeholdelsespulje jf. note 3 side 28. 
 
Mindre udgift på t.DKK 71 til småanskaffelser af inventar. 
 
Merudgift på t.DKK 449 på lejemål; dette er udtryk for en ændret konteringspraksis, hvor 
udgifter til bolig i forbindelse med gæsteskuespillere, instruktører, scenografere, koreo-
grafer og musikere tidligere har været konteret under lønomkostninger. 
 
På baggrund af forsikringsudbuddet indgik Aalborg Teater pr. 01.01.11 en forsikringsafta-
le med Top Danmark. Denne aftale løber frem til 01.01.16 og omfatter følgende elemen-
ter: 
 
• Erhvervsforsikring 
• Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
• EDB-forsikring 
• Maskinforsikring 
• Løsøreforsikringer 
• Driftstabsforsikring for meromkostninger 
• Ejendomsforsikring 
• Glasforsikring 
• Arbejdsskadeforsikring 
• Motorkøretøjsforsikring 
• Arbejdsmaskineforsikringer 
• Bestyrelsesansvarsforsikring 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

10. Rejseomkostninger

Tjenesterejser 218.369 173.561 260.000 86.439
Studierejser 38.632 31.079 30.000 -1.079

Rejseomkostninger i alt 257.001 204.640 290.000 85.360

 
Mindre udgifter på t.DKK 86 til tjenesterejser. 
 
 
 
 

Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

11. Repræsentationsomkostninger

Repræsentation 151.762 107.612 110.000 2.388
Gaver, blomster m.v. 33.022 17.257 30.000 12.743

Repræsentationsomkostninger i alt 184.784 124.869 140.000 15.131
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

12. Administrationsomkostninger

Forsikring, personale 145.088 218.777 160.000 -58.777
Kontingenter og abonnementer 62.496 78.051 70.000 -8.051
Kontorhold 88.755 101.348 110.000 8.652
Telefon og Internet 172.743 233.207 120.000 -113.207
Porto, fragt og gebyrer 82.654 76.914 40.000 -36.914
Småansk., rep. og vedligehold, IT 133.065 120.256 120.000 -256
Konsulentass., økonomi og personale 517.183 479.572 450.000 -29.572
Personale, sundhed m.m. 147.886 283.548 300.000 16.452
Arbejdstøj og uniformer 17.404 47.245 25.000 -22.245
Kursusudgift 82.585 200.023 60.000 -140.023
Diverse -946 128.956 0 -128.956

Administrationsomkostninger i alt 1.448.913 1.967.897 1.455.000 -512.897

 
Merudgift på t.DKK 59 til lovpligtig arbejdsmiljøforsikring. Udvidelse således at forsikrin-
gen også omfatter timelønnede og periodeansatte medarbejdere. 
 
Merudgift på t.DKK 113 i forbindelse med etablering af IP telefon på teatret. Det vil frem-
adrettet give en besparelse på telefoni. Aftalen er indgået inder SKI rammeaftalen. 
 
Merudgift på t.DKK 39 til porto og fragt der vedrører salg og pr. 
 
Merudgift på t.DKK 30 til diverse konsulentassistance. Merudgift på t.DKK 22 til nye ar-
bejdsuniformer som følge af ændret grafisk design.  
 
Merudgift på t.DKK 140 til kursusudgifter, udtryk for en opprioritering af kurser og ud-
dannelse til medarbejdere. 
 
Merudgift til diverse på t.DKK 128, afsat til udgifter i forbindelse med arbejdsmiljøsag. 
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Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

13. Afskrivninger

Afskrivninger, bygning 513.079 473.297 570.000 96.703
Afskrivninger, driftsmidler 608.012 574.685 630.000 55.315

Afskrivninger i alt 1.121.091 1.047.982 1.200.000 152.018

 
Mindre forbrug på t.DKK 152. Ved sæsonstart var det endnu ikke besluttet, at teatret ville 
få godkendt særbevilling på t.DKK 1.700 over en 4-årig periode, hvorfor teatret i starten af 
sæsonen var tilbageholdende med investeringer. En del investeringer er først foretaget i 
foråret, hvorfor det ikke belaster sæson 2011/12 regnskabet i særlig stort udstrækning. 
 
Endvidere er en række bygningsvedligeholdelsesudgifter afholdt i henhold til særlig be-
villing, og belaster derfor ikke regnskabet afskrivningsmæssigt. 
 
 
 
 

Regnskab Regnskab Budget Afvigelse
Beløb i DKK 2010/11 2011/12 2011/12 2011/12

14. Finansiering

Renteindtægter 32.441 116.243 50.000 66.243
Renteudgifter -524.554 -491.045 -450.000 -41.045

Finansiering i alt -492.113 -374.802 -400.000 25.198

 
Mindre udgifter på t.DKK 25 som følge af renteforhandlinger. 
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15. Anlægsaktiver
Drifts-

Ejendomme midler I alt
DKK DKK DKK

Kostpris primo 30.191.366 2.580.973 32.772.339
Årets tilgang 0 946.308 946.308

Kostpris ultimo 30.191.366 3.527.281 33.718.647

Opskrivninger primo 8.197.700 0 8.197.700

Opskrivninger ultimo 8.197.700 0 8.197.700

Afskrivninger primo 9.980.704 1.339.444 11.320.148
Årets afskrivninger 473.297 574.685 1.047.982

Afskrivninger ultimo 10.454.001 1.914.129 12.368.130

Regnskabsmæssig værdi 27.935.065 1.613.152 29.548.217

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 946 og vedrører trådløst lydanlæg, lysanlæg,   
lysbord, klangsystem, pladesav og telefonanlæg.
 
 
 
 
16. Egenkapital

Reserve for Overført
Beløb i DKK opskrivning resultat I alt

Saldo pr. 30.06.10 8.197.700 -1.217.385 6.980.315
Ændring regnskabspraksis, feriepengeforpligtelse -4.498.000 -4.498.000
Årets resultat 2010/11 0 256.891 256.891

Saldo pr. 30.06.11 8.197.700 -5.458.494 2.739.206
Gældseftergivelse, Staten, Frigørelsesfonden 10.000.000 10.000.000
Årets resultat 2011/12 0 1.589.028 1.589.028

Saldo pr. 30.06.12 8.197.700 6.130.534 14.328.234

 
Egenkapitalen udgør pr. 30.06.12 t.DKK 14.328. 
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30.06.11 30.06.12
DKK DKK

17. Lån, Spar Nord

Erhvervslån 7.367.885 7.088.899
Heraf forfald indenfor 1 år -279.000 -345.000

Langfristet del af erhvervslån 7.088.885 6.743.899

Forfald senere end 5 år 6.337.000 6.120.000

 
 
 
 

30.06.11 30.06.12
DKK DKK

18. Lån, offentlige

Staten (Nordjyllands Amt) 2.886.608 2.886.608
Staten, Frigørelsesfonden (Nordjyllands Amt) 10.000.000 0

I alt 12.886.608 2.886.608

 
Kulturministeriet har besluttet at eftergive Aalborg Teaters gæld på DKK 10 mio. til sta-
ten iht. gældsbrev. Den tekniske regulering vil ske som et led i vedtagelsen af tillægsbe-
villingsloven for 2012 (TB 2012). Eftergivelsen af gælden vil ikke påvirke Aalborg Teaters 
driftstilskudsbevilling, men teatret skal afskrive gælden i passiverne i sit førstkommende 
regnskab for 2011/12 
 
Lånet på de t.DKK 2.887 er halvdelen af et rente- og afdragsfrit lån, der blev givet af sta-
ten og Nordjyllands Amt i forbindelse med nybygning på teatret i 1978. Staten har jf. van-
lig praksis nedskrevet sin del af lånet til DKK 0, men grundet sammenfald med kommu-
nalreformen kunne Nordjyllands Amt ikke følge denne praksis.  
 
 
 
 
19. Leasingforpligtelse

Der er indgået leasingaftaler om 3 kopimaskiner. Aftalerne udløber den 30.09.15. Den 
årlige leasingydelse udgør t.DKK 31.
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Billetsalg, belægning og værdibelægning på forestillinger uden forpremiere 

 

Antal Antal 
Værdi- 

belægning Belægning 
SCENER opførelser billetter % % 

  
Familien 29 8.395 42 68 
Jul i Piletræerne 29 8.819 31 69 
Begravelsen 30 10.974 53 84 
Anne Linnet Teaterkoncert "Jeg er jo lige her" 35 13.346 60 87 
Mordets Melodi (gæstespil) 2 792 77 90 
Caroline Henderson (gæstespil) 1 460 92 100 

Store Scene totalt 126 42.786 49 79 

      
Bavian 30 3.141 49 95 
Den Gyldne Drage 25 1.912 32 63 
Geden 30 3.228 66 92 
Det Store Ædegilde 30 2.585 50 83 

Lille Scene totalt 115 10.866 51 86 

  
Invasion 21 760 19 77 
Vi som er 100 22 691 21 68 
Transformatortricks 44 1.587 83 72 
Festen - reading 1 249 36 56 

Transformator totalt 88 3.257 23 71 

  
Pippi Langstrømpe 54 24.121 96 97 

Skole scenen totalt 54 24.121 96 97 

      
Ebbe Trenskow oplæsning 1 13 50 25 
Naja Maria Aidt 1 134 25 31 

Øvrige aktiviteter, belægningsprocenter 2 147 27 30 

  
Jeg er min egen kone (Gæstespil Riddersalen) 1.491 

  
Publikum, forestillinger og belægnings-
procenter i alt  385 82.668 63 85 
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Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener 

Regnskab Regnskab Budget Afvigelse   
 2010-11 2011-12 2011-12 2011 -12  

       
Store Scene       
Antal produktioner  4 4 4 0  produktioner 
Antal opførelser  113 123 128 -5  opførelser 
Belægningsgrad  74 79 84 -5  % 
Værdibelægning  45 48 52 -4  % 
Billetsalg  39.755 41.534 47.416 -5.882  billetter 
Billetpris, A 260 275 275 0  DKK 
Billetpris, B 210 225 225 0  DKK 
Billetpris, C 130 125 125 0  DKK 
Billetpris, D (børn) 90 65 65 0  DKK 

Lille Scene        
Antal produktioner  6 4 4 0  produktioner 
Antal opførelser  144 115 126 -11  opførelser 
Belægningsgrad  93 86 84 2  % 
Værdibelægning  55 51 50 -1  % 
Billetsalg  14.230 10.866 10.584 282  billetter 
Billetpris, B 210 225 225 0  DKK 

Skolescenen        
Antal produktioner  1 1 1 0  produktioner 
Antal opførelser  59 54 65 -11  opførelser 
Belægningsgrad  92 97 90 7  % 
Værdibelægning  91 96 73 23  % 
Antal billetter  24.100 24.121 24.219 -98  billetter 
Billetpris, børn  60 65 65 0  DKK 
Billetpris, voksne  95 125 125 0  DKK 

Mindste scene        
Antal produktioner  1 2 2 0  produktioner 
Antal opførelser  12 43 30 13  opførelser 
Belægningsgrad  95 73 84 -11  % 
Værdibelægning  60 20 40 -20  % 
Antal billetter  613 1.421 1260 161  billetter 
Billetpris, C 130 125 125 0  DKK 

Øvrige aktiviteter       
Samarbejdsproduktioner        
Antal produktioner  1 0 0 0  produktioner 
Antal opførelser  36 0 0 0  opførelser 
Antal billetter  4.012 0 0 0  billetter 

Gæstespil fra Aalborg Teater        
Antal opførelser  17  0   opførelser 
Antal billetter  1.830 1.491 0 1.491  billetter 

Gæstespil til Aalborg Teater        
Antal opførelser  2 3 2 1  opførelser 
Belægningsgrad  99 94 90 4  % 
Værdibelægning  54 83 100 -17  % 
Antal billetter  239 1252 806 446  billetter 
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Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener 

Regnskab Regnskab Budget Afvigelse   
 2010-11 2011-12 2011-12 2011 -12  

       
Transformator tricks       
Antal opførelser  46 44 40 4   
Belægningsgrad  99 72 84 -12  % 
Værdibelægning  31 83 40 43  % 
Antal billetter  2.269 1.587 1.680 -93  billetter 

Øvrige aktiviteter        
Antal opførelser  2 3 0 3  opførelser 
Antal billetter  631 396 0 396  billetter 

Total        
Antal produktioner  13 11 11 0  produktioner  
Antal opførelser  384 385 386 1  opførelser 
Antal billetter  88.292 82.668 86.000 3.382  billetter 

Rundvisninger        
Antal rundvisninger  47 42    gange 
Antal publikummer  1.696 1.271    publikummer 

 
Ovenstående tabel viser, at der ikke blev solgt det budgetterede antal billetter på Store 
Scene, men at det i stor udstrækning blev opvejet af et større salg på gæstespil, de min-
dre scener, samt øvrige aktiviteter.  
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Årsoversigt med statistiske nøgletal 

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

Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 
Beløb i t.DKK  2011/12 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007-08 

      
Omkostninger  50.960 53.512 51.963 53.327 52.977 47.973 
Afskrivninger 1.200 1.048 1.121 994 817 564 
Indtægter  11.990 12.274 11.333 10.340 10.430 11.738 
Driftstilskud  41.400 42.550 42.500 42.600 41.500 39.200 
Anlægstilskud/særlige til-
skud 

0 1.700 0 0 0 67 

       Finansiering        
Renteindtægter  50 116 32 56 334 703 
Renteudgifter  450 491 524 639 706 611 

Årets resultat  830 1.589 256 -1.964 -2.234 2.560 

       
Driftstilskud Kulturministe-
riet  

41.400 42.550 42.500 42.600 41.500 39.200 

Egenindtægt  11.990 12.274 11.333 10.340 10.431 11.738 
heraf formidlingstilskud  3.100 3.100 3.000 2.600 2.800 2.800 

        
Antal opførelser  386 388 384 415 370 358 
Antal egenproduktioner  11 11 12 17 13 10 
Antal publikummer  
 (afrundet) 

 
86.000 

 
83.000 

 
88.000 

 
92.000 

 
84.000 

 
96.000 

Vægtet belægningsprocent  84 85 84 79 81 90 
Vægtet værdibelægning  52 63 62 45 54 59 
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK) 607 657 603 590 640 506 
Samlet driftstilskud pr. til- 
 skuer (DKK) 

 
481 

 
513 

 
482 

 
463 

 
494 

 
408 

 
Nettoudgift jf. tilskuer er i 2011/12 påvirket af ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. 
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2011/12 2010/11 

Timeløn/ Timeløn/

  
forestillings- Fast- Årsværk, forestillings- Fast- Årsværk, 

    ansat ansat faste ansat ansat faste 

     
  

  KUNSTNERISK SCENEPERSONALE 
 

  
  

     
  

  
Dramaturg - 2 1,25 - 1 1,00 
Instruktører 8 1 1,00 12 - - 
Scenografer 9 1 1,00 5 1 1,00 
Koreografer 3 - - 2 - - 
Skuespillere - 22 20,0 - 29 28,50 
Gæsteskuespillere 7 - - 5 - - 
Kor, ballet, statister 8 - - 9 - - 
Musikere 13 1 1,00 10 1 1,00 

I alt 48 27 24,25 43 32 31,50 

     
  

  SCENETEKNISK PERSONALE 
  

  
  

     
  

  
Produktionsleder - 1 1,00 - 1 1,00 
Lysteknikere 3 3 3,00 2 3 3,00 
Lydteknikere 1 3 3,00 3 3 2,50 
Sceneteknikere - 12 11,50 - 12 12,00 
Sufflører 2 3 2,50 1 2 2,00 
Regissører - 4 3,50 1 4 4,00 
Frisør 2 1 1,00 - 1 1,00 
Skræddere - 3 3,00 - 4 3,50 
Påklædere 2 2 1,75 1 2 1,75 
Malere 1 4 3,00 1 2 2,00 

I alt 11 36 33,25 9 34 32,75 

     
  

  SERVICEPERSONALE 
  

  
  

     
  

  
Bygningsdrift - 2 2,00 - 2 2,00 
Inspektør og kontrol 20 - - 12 - - 
Portvagt - 2 2,00 - 2 2,00 
Kantine 5 4 3,50 3 4 3,25 
Rengøring 1 2 2,00 - 2 2,00 

I alt 26 10 9,50 15 10 9,25 

  
ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE  
  

Ledelse - 4 4,00 - 5 4,50 
Billetkontor - 3 2,75 - 4 3,50 
Kontorpersonale - 4 3,25 1 3 3,50 
PR, salg, marketing 1 4 3,00 - 3 2,50 
Bestyrelse 8 - - 7 - - 

I alt 9 15 13,00 8 15 14,00 

Personale i alt 94 88 80,00 75 91 87,50 

 
For sæson 2011/12 er medregnet 4 i fleksjob samt 1 elev i antallet af fastansatte. I antallet 
af timelønnede/forestillingsansatte er medregnet 4 skuespillerelever og 1 instruktørelev. 
 
Udviklingen fra sæson 2010/11 til sæson 2011/12 er mest markant indenfor kunstnerisk 
scenepersonale, hvor der er et mindre antal fastansatte, men til gengæld et større antal 
timelønnede/forestillingsansatte.
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Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
Regnskab Regnskab Budget

2010/11 2011/12 2011/12

Tilskud 45.500.000 47.350.000 44.500.000

Billetindtægter 7.239.001 7.741.388 7.800.000
Lejeindtægter 90.102 74.034 130.000
Øvrige indtægter 1.003.850 1.359.099 960.000

Egenindtægter i alt 8.332.953 9.174.521 8.890.000

Indtægter i lat 53.832.953 56.524.521 53.390.000

Fordelte produktionsomkostninger 2.917.973 4.311.361 4.200.000
Fælles produktionsomkostninger 240.519 365.873 300.000
Kunstnerisk scenepersonale 19.978.959 16.149.983 16.850.000
Sceneteknisk personale 11.853.288 12.150.793 12.480.000

Produktionsomkostninger i alt 34.990.739 32.978.010 33.830.000

Salgsomkostninger 5.853.588 6.036.778 2.800.000

Ejendomsomkostninger 5.225.697 8.192.636 6.375.000

Administrationsomkostninger 7.013.925 7.353.267 9.155.000

Finansieringsomkostninger 492.113 374.802 400.000

Omkostninger i alt 53.576.062 54.935.493 52.560.000

Resultat 256.891 1.589.028 830.000

 

 
 
 


