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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 

01.07.17 – 30.06.18 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 teaterets aktiver og passiver, 

den finansielle stilling pr. 30.06.18 samt resultatet 

af institutionens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.07.17 – 30.06.18. 

Aalborg, den 27. november 2018 

 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 Kulturmi-

nisteriet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen for Aalborg Teater

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater 
for regnskabsåret 01.07.17 - 30.06.18, 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 teaterets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30.06.18 samt af resultatet af 
teaterets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.17 - 
30.06.18 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 
standarderne for offentlig revision, idet revisi-
onen udføres på grundlag af bestemmelserne i 
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. 
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af teateret i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer 

(IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 
og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis 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 ned-
bringelse af billetpriser. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere teaterets evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at ud-
arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere teateret, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af  
årsregnskabet 
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 standarderne for offentlig revision, jf. be-
kendtgørelse 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, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-
dan 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 Dan-
mark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 
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, 
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 oplysnin-
ger, 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 væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om instituti-
onens evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-
dificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidi-
ge begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
institutionen ikke længere kan fortsætte 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 ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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. de-
cember 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 overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de midler og driften af de virksomheder, der 
er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer og pro-
cesser, der understøtter sparsommelighed, produk-
tivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner 
i overensstemmelse med standarderne for offentlig 
revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprø-
ver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte relevante bestemmelser 
i bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores for-
valtningsrevision vurderer vi med høj grad af sik-
kerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske 
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 i denne 
udtalelse. 

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

Aalborg, den 27. november 2018

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen  
Statsaut. revisor  

Thomas Skou Jacobsen 
Statsaut. revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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BERETNING

Aalborg Teater (AAT) er i disse år igennem en 
større transformation for at imødekomme på den 
ene side nedskæringen af driftstilskud gennem 
omprioriteringsbidraget og på den anden side nye 
publikumsmønstre, hvor både et nyt medie-, under-
holdnings- og kulturforbrug og en enorm forandring i 
Aalborg karakteriserer udfordringerne.

Samtidig har teateret også en interesse i at skærpe til-
gangen til sit kunstneriske virke og udviklingen af ikke 
bare teaterkunsten men også de konkrete produkti-
oner, som ser dagens lys som de første realiseringer 
efter en innovativ proces.

Derfor har sæson 2017/18 været præget af afprøvnin-
ger på en række områder i præsentations- og produk-
tionsformen og ikke mindst afprøvninger af teaterets 
profil kunstnerisk, kommunikativt, organisatorisk og 
indholdsmæssigt. Afprøvninger, der vil danne grund-
lag for de kommende års turn-around på teateret.

Dette har samlet set ikke i sig selv haft væsentlige 
konsekvenser for publikumstilstrømningen i forhold 
til sæson 2016/17. Faldet i publikummer på teateret 
skyldes i stedet primært et fald i teaterets brug af 
fribilletter og et væsentligt fald af børnepublikum til 
teaterets skoleforestillinger, hvor en årsag kan findes i 
nedskæringerne på folkeskoleområdet.

Kunstnerisk beretning 
AAT gennemførte i sæson 2016/17 en række stør-
re kunstneriske ændringer, som er fortsat i sæson 
2017/18. Det var derfor anden sæson, hvor vi arbejde-
de efter vores nye strategi, sådan som den er formule-
ret i rammeaftalen med Kulturministeriet. Strategien 
har som hovedambition, at teateret 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 
mødested, hvor meninger brydes, nye ideer opstår, 
og hvor publikum og borgere kan træde ind i et 
refleksionsrum og mødes på tværs af sociale og kul-

turelle 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 spid-
sen for en proaktiv formidling, og via en strategisk 
kommunikations- og marketingsindsats at tegne 
en tydeligere kunstnerisk profil, der gør AAT til ”top 
of the mind” hos den enkelte kulturforbruger.

Sæsonen 2017/18 var derfor en sæson med store 
kunstneriske satsninger med mange stærke forestil-
linger som resultat. Efter en del udskiftninger i ensem-
blet fandt mange af skuespillerne i denne sæson en 
ny ro og et nyt fokus, som løftede niveauet væsentligt. 
Strukturelle omlægninger gav større fleksibilitet og 
dermed plads til flere gæstespil, og derved blev den 
kunstneriske spændvidde større. 

AAT åbnede sæsonen 2017/18 ligesom sæsonen 
forinden med Shakespeare, nemlig Romeo og Julie i 
teaterdirektør Hans Henriksens instruktion. Iscene-
sættelsen tog udgangspunkt i den grundlæggende 
foruroligende stemning i det Verona, hvor intrigen 
og dens voldelige konflikt mellem to rige familier 
udspiller sig. Forestillingen vandt derved stor klarhed 
i sit greb, men tabte måske noget af den romantik, 
som store dele af publikum forbinder med titlen. For 
første gang afprøvede vi med denne iscenesættelse 
at spille repertoirelignende, idet den blev spillet både 
i september-oktober 2017 og igen tre gange i marts 
2018. Værket blev kun bedre af at ligge til modning i et 
halvt år. På Lille Scene gjorde vi samtidig et eksperi-
ment, idet vi lod den unge og kunstnerisk ambitiøse 
og grænsesøgende instruktør Anja Behrens iscene-
sætte den klassiske farce Larm i Kulissen. Resultatet 
blev en udfordrende, underholdende og overrumplen-
de forestilling, som dog også her gik så hårdt op imod 
den traditionelle publikumsforventning, at mange 
blev overraskede. 

Familieforestillingen op mod jul var en norsk-ru-
mænsk import i form af Rockulven, som oprindeligt 
er en rumænsk-sovjetisk-fransk filmatisering og 
gendigtning af Brdr. Grimms eventyr om Ulven 
og de syv Gedekid. Filmen er i Norge blevet til en 
elsket familiemusical, som også i iscenesættelsen 
på Aalborg Teater gjorde stor glæde. Lille Scene var 
samtidig hjemsted for ny dansk dramatik. Julie Maj 
Jakobsens Aftenlandet udspiller sig på et motorvejsca-
feteria, som omringes af flygtninge – i Tue Bierings 
iscenesættelse gjort uhyggeligt nærværende af en 
flok virkelige asylansøgere fra centre i Nordjylland. En 
stor kunstnerisk og publikumsmæssig succes, som 
indbragte både dramatiker og instruktør en Reu-
mert-pris ved Årets Reumert.

Tidligt i 2018 havde AAT hele fire forestillinger at byde 
på. Skoleforestillingen var Astrid Lindgrens Karlsson 
på Taget, som husinstruktør Martin Nyborg instrue-
rede. På Lille Scene var både den østrigske nobelpris-
vinder Elfriede Jelineks Skygge (Eurydike siger) – en 
diskursiv og feministisk overskrivning af Orfeusmyten 
for tre kvindelige skuespillere iscenesat af praktikant 
fra Den Danske Scenekunstskole, Anna Maltzer, samt 
den amerikanske nyklassiker Kærestebreve med Hen-
rik Weel og Marianne Høgsbro. Teksten er født som 
en reading, og Hans Henriksen iscenesatte teksten, 
der ikke kun blev en rørende kærlighedshistorie, men 
også en tragedie om klasseskel i USA. Et kunstnerisk 
højdepunkt i sæsonen var den russiske stjerneinstruk-
tør Yuri Butusovs iscenesættelse af Cyrano på Store 
Scene. Martin Ringsmose spillede titel- og hovedrolle 
i en forestilling, der undersøgte og beskrev, hvordan 
kunstneren bliver kvalt af samfundssystemet, når han 
gennem sin kunst siger sandheden.

I sæsonens sidste fase spillede vi på Store Scene en 
musical, nemlig The Sound of Music. I Rolf Heims isce-
nesættelse og ikke mindst Christian Albrechtsens sce-
nografi blev musikteaterklassikeren både overdådig 
og charmerende nutidig. Anderledes grusomt gik det 
til på Lille Scene, hvor Egill Palsson iscenesatte Eu-
gene O’Neills familiedrama Lang Dags Rejse Mod Nat. 
Endelig sammensatte Martin Nyborg og skuespiller 

Marie Knudsen Fogh på Mindste Scene en monolog 
om fænomenet porno. Pornografi for begyndere var 
en montage af dokumentariske indslag fra nordjyske 
borgere og en fiktiv historie om en kvinde der opda-
ger, at hendes afdøde far var pornofilmsinstruktør. 

De kunstneriske udviklinger i egenproduktionerne 
blev sæsonen igennem suppleret af andre udtryk i 
form af gæstespil. Fra Folketeateret kom den bredt 
appellerende farce, Komedien, hvor alt går galt, der var 
dans fra Uppercut Danseteater med Tro/Just Blazin’, 
politisk satire med Skattesagens Helte og fransk chan-
son med Edith Piaf.

Med disse kunstneriske produktioner fik teateret 
mulighed for at udfordre og afprøve publikums 
forventninger, hvilket vil skabe bedre baggrund for 
planlægningen af de kommende års kunstneriske 
linje. Desuden har afprøvningerne givet væsentlige 
svar på udfordringerne i arbejdet med genopsætnin-
ger, gæstespil og det at spille i repertoire. Alt i alt en 
sæson, der har givet betydelig viden til den udvikling, 
som AAT mener, er absolut nødvendig for at bringe 
teateret videre som et visionært teater i god dialog 
og tæt kontakt med et stort og bredt publikum i både 
regionen og i resten af Danmark.

Aktivitetsmæssigt resultat 
Sæsonen 2017/18 bød på i alt 13 egenproduktioner, 
fordelt på 305 opførsler. Det er 2 egenproduktioner 
mere end foregående sæson, som havde 11. Der-
udover har AAT præsenteret 7 gæstespil samt 6 
arrangementer af anden type end teater med i alt 42 
opførelser. Samlet set 27 forskellige tilbud fordelt over 
347 opførelser med i alt 71.375 publikummer. Årets 
aktiviteter har været præget af en større omlægning af 
organisation og aktiviteter for dels at styrke kunst-
nerisk udvikling og kvalitet, dels at imødekomme re-
duktion i bevilling fra statens side, og dermed den nye 
økonomiske virkelighed. Da det er en stor omlægning, 
som kræves, forventes det ligeledes at få betydning for 
sæson 2018/19, inden den fulde effekt bliver synlig i 
sæson 2019/20. 

BERETNING
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Billetsalg, antal og værdibelægning

Antal Antal Indtægt Belægning Belægning
Opførsler billetter incl. moms Værdi Pladser

% %
STORE SCENE
Romeo og Julie 27              7.278              951.545      32 61
Rockulven 37              11.121             1.308.720   31 69
Cyrano 15              4.183              656.363      39 63
The Sound of Music 37              15.919             3.213.521   65 96

116            38.501             6.130.148   46 78

LILLE SCENE
Larm i kulissen 20              1.741              235.020      43 76
Aftenlandet 30              2.485              325.720      52 92
Skygge (Eurydike siger) 24              1.681              178.695      28 61
Lang dags rejse mod nat 21              1.741              248.220      44 72
Kærestebreve 14              639                 76.695       21 40

109            8.287              1.064.350   41 74

MINDSTE SCENE
Porno for begyndere 23              544                 31.885       23 53
46+1 6                282                 25.565       69 96

29              826                 57.450       39 67

SKOLESCENEN
Karlsson på taget 51              17.762             1.178.195   65 77

51              17.762             1.178.195   65 77

GÆSTESPIL
Vil en kummefryser være noget 3                140                 24.720       33 41
The Last Tempest 3                147                 -             0 109
Komedien, hvor alt går galt 6                2.238              435.925      66 85
Tro/Just Blazin' 1                192                 27.700       26 44
Skattesagens helte 1                180                 26.970       26 41
Edith Piaf 4                1.307              276.480      66 75

18              4.204              791.795      59 77

IMPRO TEATER
Improfestival 2                134                 20.050       48 58
3. Stop fra Gug 3                246                 12.100       31 71

5                380                 32.150       37 67

ØVRIGE AKTIVITETER
Larsens teatersuppe 8                541                 44.800       82 85
AATDialog 7                251                 11.560       59 51
Fra alle os børn på flugt 1                253                 44.070       52 58
#Metoo 1                70                   -             0 0
Censur og selvcensur 1                261                 -             0 59
Mandegruppen 1                39                   1.900         84 87

19              1.415              102.330      54 65

TOTAL 347            71.375             9.356.418   51 77
 

 

Billetsalg, antal

Regnskab Regnskab
2017/18 2016/17

Børn under 15 år 17.619             20.904             
Unge under 25 år 6.596               5.980               
Abonnementsrabat 14.150             14.628             
Andre rabatter 8.265               7.751               
Fribilletter 6.458               7.738               
Sponsorbilletter 2.186               2.997               
Øvrige billetter 16.101             15.604             

I alt 71.375 75.602

Billetsalg, antal

BERETNING

Publikumsmæssigt resultat 
Publikumsmæssigt nåede sæsonen 2017/18 ikke sin 
målsætning. I alt 71.375 besøgte Aalborg Teater til 
forestillinger og debataktiviteter. Sammenholdt med 
forrige sæsons resultat på 75.602 besøgende, er der tale 
om et fald på 4.227 tilskuere.

En væsentlig årsag til dette fald er, at AAT formåede at 
reducere antallet af fribilletter med knap 17 %, svaren-
de til 1.300 billetter, så teateret i sæson 2017/18 brugte 
i alt 6.458 fribilletter i markedsførings- og sponsorøje-
med.

Den anden væsentlige årsag til nedgangen af gæster 
i teateret er, at AAT samlet set har haft færre børn og 
unge i teateret. Det er udelukkende antallet af børn, 
der her gør sig gældende i negativ retning, hvilket 
sandsynligvis skyldes reduktioner i folkeskolernes 
finansiering, og dermed skolernes muligheder for at 
tilbyde aktiviteter for eleverne på kulturinstitutioner-
ne. Hvor antallet af børn er faldet med 16 %, svarende 
til 3.300 børn, er antallet af unge under 25 år derimod 
steget med 10 %, svarende til i alt 600 unge under 25.

I alt udgør gruppen af børn og unge 34 % af det totale 
antal publikum i sæson 2017/18, hvoraf børn under 
15 tegner sig for 17.619 billetter, mens unge under 25 
tegner sig for 6.596 billetter, i alt 24.215 billetter imod 
sidste sæsons 26.884 billetter.

AAT har i sæson 2017/18 stort set fastholdt antallet af 
abonnenter. Det betragter AAT som positivt set i lyset 
af tidens tendens med vigende abonnementssalg. AAT 
solgte i alt 14.150 abonnementsbilletter mod 14.650 i 
sæson 2016/17.

Sponsorbilletter udgør 3 % i sæson 2017/18 svarende 
til 2.186 billetter. I indeværende sæson andrager spon-
sorbilletternes værdi kr. 280.595, jf. værdiansættelse i 
forhold til SKAT.

Den gennemsnitlige sædebelægning var på 77 %, mens 
værdibelægningen var på 51 %. Faldet i værdibelæg-
ningen fra sidste sæsons 62 % skyldes bl.a. faldet af 
publikummer til skoleforestillingerne, da et barn til 
disse forestillinger betaler fuld pris, mod en rabatteret 
børnepris til eksempelvis familieforestillinger. Priserne 
i salen til skoleforestillinger er ganske enkelt sænket til 
niveau med en børnerabat til ordinære forestillinger, 
hvilket betyder fuld værdibelægning på salg af disse 
børnebilletter.

Udover publikum på scenerne til forestillinger og an-
dre aktiviteter, havde Aalborg Teater 48 rundvisninger 
med i alt 1.227 gæster.

AAT indførte i sæson 2016/17 med stor succes intro-
duktioner til alle forestillinger. Dette tilbud fortsatte i 
2017/18, hvor i alt 337 deltog i introduktionsarrange-
menter til 14 forskellige forestillinger på teateret.
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Økonomisk resultat 
Sæson 2017/18 var præget af omlægning foranlediget 
af den nye bevillingssituation. Den fortsatte udrul-
ning af 2 % besparelserne har bl.a. betydet, at teateret 
generelt har hævet billetpriserne. Samtidig har der 
været lagt vægt på andre indtægter end indtægter fra 
billetsalg, ligesom den fulde effekt fra personalereduk-
tionen i sæson 2016/17 nu har haft effekt.

Trods publikumsnedgang med deraf følgende ned-
gang i billetindtægterne kommer teateret ud af sæson 
2017/18 med et positivt resultat på t.DKK 132. Udover 
at overskuddet blev gjort muligt pga. den tidligere 

sæsons personalereduktioner, skyldes det positive 
resultat primært manglende pl-regulering i budgette-
ring af driftstilskud, øget formidlingstilskud i forhold 
til budget samt ikke-budgetterede tilskud til projek-
ter, som AAT gennemførte og havde været en del af, 
ligesom den gennemsnitlige billetpris er steget med 
DKK 8,56 pr. solgte billet. Trods betydeligt vigende 
billetindtægter lykkedes det derfor AAT at gennemfø-
re sæson 2017/18 med et positivt sæsonresultat.

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.18 t.DKK 14.406, heraf 
er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning mens 
den frie reserve udgør t.DKK 6.208.

 
 
ØKONOMISK RESULTAT 
Sæson 2017/18 var præget af omlægning foranlediget af den nye bevillingssituation. Den fortsatte udrulning af 2 % 
besparelserne har bl.a. betydet, at teatret generelt har hævet billetpriserne. Samtidig har der været lagt vægt på 
andre indtægter end indtægter fra billetsalg, ligesom den fulde effekt fra personalereduktionen i sæson 2016/17 nu 
har haft effekt. 
 
Trods publikumsnedgang med deraf følgende nedgang i billetindtægterne kommer teatret ud af sæson 2017/18 med 
et positivt resultat på t.DKK 132. Udover at overskuddet blev gjort muligt pga. den tidligere sæsons 
personalereduktioner, skyldes det positive resultat primært manglende pl-regulering i budgettering af driftstilskud, 
øget formidlingstilskud ift. budgetteret, samt ikke-budgetterede tilskud til projekter, som AAT gennemførte og havde 
været en del af, ligesom den gennemsnitlige billetpris er stedet med DKK 8,56 pr. solgte billet. Trods betydeligt 
vigende billetindtægter lykkedes det derfor AAT at gennemføre sæson 2017/18 med et positivt sæsonresultat. 
 
Egenkapitalen udgør pr. 30.06.18 t.DKK 14.406, heraf er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning mens den frie 
reserve udgør t.DKK 6.208 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 
 
Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produktionsomkostningerne udgør 64 % af de samlede 
omkostninger, salgsomkostninger udgør 11 %, ejendomsomkostninger udgør 11 % og 
administrationsomkostninger udgør 13,5 %. I forhold til sidste sæson er der tale om en mindre forskydning 
fra administrationsomkostninger til produktionsomkostninger. 

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i t.DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Indtægter 13.695 14.750 -1.055 13.735
Særlige tilskud 406 0 406 97
Driftstilskud 41.850 41.350 500 41.950

Indtægter i alt 55.951 56.100 -149 55.782

Omkostninger 54.290 54.075 -215 54.299

Resultat før afskrivninger 1.661 2.025 -364 1.483

Afskrivning 1.167 1.250 83 1.088

Resultat før finansiering 494 775 -281 395

Finansiering -362 -190 -172 -183

Resultat 132 585 -453 212

Økonomisk resultat

BERETNING

Aktivitetsopdelt resultat
Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produk-
tionsomkostningerne udgør 64 % af de samlede 
omkostninger, salgsomkostninger udgør 11 %, 
ejendomsomkostninger udgør 11 % og admini-
strationsomkostninger udgør 13,5 %. I forhold 
til sæson 2016/17 er der tale om en mindre 
forskydning fra administrationsomkostninger 
til produktionsomkostninger.

 
 
 
  

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Tilskud 46.143.128 45.050.000 1.093.128 46.138.046

Billetindtægter 8.050.366 8.900.000 -849.634 7.916.929
Lejeindtægter 150.000 150.000 0 150.000
Øvrige indtægter 1.607.855 2.000.000 -392.145 1.576.981

Egenindtægter i alt 9.808.221 11.050.000 -1.241.779 9.643.910

Indtægter i alt 55.951.349 56.100.000 -148.651 55.781.956

Fordelte produktionsomkostninger 5.116.008 4.970.000 -146.008 4.467.611
Fælles produktionsomkostninger 322.092 320.000 -2.092 254.156
Kunstnerisk scenepersonale 17.139.789 17.635.000 495.211 16.731.182
Sceneteknisk personale 13.145.993 12.885.000 -260.993 12.739.675

Produktionsomkostninger i alt 35.723.882 35.810.000 86.118 34.192.624

Salgsomkostninger 6.156.451 5.940.000 -216.451 6.310.676
Ejendomsomkostninger 6.106.979 6.435.000 328.021 6.294.559
Administrationsomkostninger 7.469.857 7.140.000 -329.857 8.589.719
Finansieringsomkostninger 362.478 190.000 -172.478 182.578

Omkostninger i alt 55.819.647 55.515.000 -304.647 55.570.156

Resultat 131.702 585.000 -453.298 211.800

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
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SÆSON 2017/18 
Rapportering i henhold til  
rammeaftale 2016-20 

I denne del af beretningen for sæsonen 2017/18 vil 
de opstillede rammeaftalemål blive vurderet ud fra 
nedenstående kriterier opstillet af Slots- og Kultursty-
relsen:

• fuldt indfriet/opfyldt

• overvejende indfriet/opfyldt

• delvist indfriet/opfyldt

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

Mål 1 – 2017/18 KUNSTNERISK UDVIKLING

1.1  Vil være en markant meningsproducent der 
sætter fokus på aktuelle dilemmaer og udfor-
dringer

Fra sæson 2017/18 har AAT intensiveret arbejdet med 
dialogskabende arrangementer, for at udvikle den del 
af vores strategi, som vi har kaldt ”For borgerne”, hvor 
teateret i højere grad også skal være en platform for 
aktivitet og borgerinddragelse.

AAT havde en række dialogarrangementer mellem 
Teaterdirektøren og forskellige publikumsgrupper, 
ligesom andre arrangementstyper blev skabt i relation 
til aktuelle emner som eksempelvis #Metoo.

Der blev afholdt i alt 19 arrangementer, der skabte 
dialog mellem publikum og teateret på en anden 
måde end gennem teateropførelser, ligesom der yder-
mere blev skabt forestillinger i dialog med publikum 
som bl.a. Porno for begyndere.

Der blev desuden udbudt forestillingsintroduktioner 
på alle voksenforestillinger.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

1.2  Vil gennem kunstneriske valg sikre udvikling 
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 2017/18 har AAT prioriteret at have ur-
premiere og Danmarkspremiere på ny dramatik. For-
målet med dette valg er at sikre udvikling og fornyelse.

Urpremiere på Aftenlandet

Danmarkspremiere på Rockulven

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

 
 
Mål 2 – 2017/18 PUBLIKUMSUDVIKLING

2.1 Fastholde de eksisterende kundegrupper, og 
udvide med nye grupper der ikke traditionelt 
kommer i teateret og dermed søge at øge publi-
kumstallet over aftaleperioden

AAT opnåede en betydelig publikumsstigning i 
antallet af unge under 25 på 10 %. Desværre mistede 
teateret en del børn under 15 som følge af et fald i 
tilslutning til teaterets skoleforestilling.

I forhold til Skolescenen har undersøgelser tidligere 
vist en stor veneration for og lyst til at anvende AAT, 
dog med økonomien som den største enkeltudløsen-
de faktor for et reduceret brug. I sæson 2017/18 har 
vi set, at netop økonomien har sat væsentlige spor 
i besøgstallet for børn under 15. Grundet teaterets 
reducerede økonomiske og personalemæssige 
ressourcer har teateret endnu ikke haft muligheder 
for at imødekomme dette og dermed fastholde og få 
børnene tilbage i teateret trods fortsatte reduktio-
ner i folkeskolens finansiering. Kræfterne har derfor 
primært været brugt til stabilisering fremfor udvikling 
af de øvrige publikumsgrupper udover de unge under 
25. 
Det har bl.a. betydet en opbremsning af abonne-

ROMEO OG JULIE
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Markus Karner

ROCKULVEN
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Dagny Drage Kleiva

MEDVIRKENDE:
Christian Gade Bjerrum

Camilla Gjelstrup
Nanna Skaarup Voss

Bolette Nørregaard Bang
Ferdinand Falsen Hiis

Steffen Berenthz Eriksen

Marion Reuter
Maria Henriksen
Jacob Moth Poulsen
Rasmus Peter Skaarup*
Stanley Bakar
Sebastian Henry Aagaard-Williams

MEDVIRKENDE:
Stanley Bakar

Nanna Skaarup Voss
Christian Gade Bjerrum

Jørgen W. Larsen
Lars Topp Thomsen

Sebastian Henry Aagaard-Williams
Ferdinand Falsen Hiis
Martin Ringsmose
Marion Reuter
Kathrine Høj Andersen

* Praktikant fra Statens 
Scenekunstskole Aarhus
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mentsflugten, som ellers karakteriserer dansk teater 
i disse år, ligesom fremgangen af unge under 25 år 
blandt publikum på AAT har været markant.

OVERVEJENDE INDFRIET/OPFYLDT

2.2  Tilvejebringe grundlaget for nye rammer for 
Aalborg Teater for at skabe en bæredygtig 
fremtid for teateroplevelser i Nordjylland, 
der sikrer publikum et teater af høj kvalitet og 
tiltrækningskraft og med national gennem-
slagskraft

AAT modtog i efteråret 2016 tilsagn om støtte på 3 
mio. kr. til forundersøgelse af projekt: Det NY 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 er ved at være afsluttet 
og skal danne et kvalificeret beslutningsgrundlag for 
udarbejdelsen af et endeligt konkurrenceprogram 
samt udgøre et professionelt materiale til fundraising. 
Der er etableret en professionel styregruppe, og ar-
bejdet i forbindelse med forundersøgelsen er næsten 
afsluttet. Kontakter til fonde og bevilligende myndig-
heder er igangsat.

OVERVEJENDE INDFRIET/OPFYLDT

Mål 3 – 2017/18 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

3.1  Udvikle nye kunstneriske udtryksformer i 
samarbejde med andre teatre

I sæsonen 2017/18 har Aalborg Teater igen medvirket 
til gennemførelse af en international impro-festival i 
samarbejde med Wilma Walther-Hansen og Aalborg 
Universitet. I festivalen deltog artister og studerende 
fra både ind- og udland samt studerende fra en række 
forskellige 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 derudover også rum til udvikling og 
refleksion.

Desuden skal her nævnes samarbejdet med Aarhus 
Teater om forestillingen West Side Story, der havde 
premiere på Aarhus Teater i sæson 2017/18 og åbner 
sin spilleperiode på AAT i begyndelsen af sæson 
2018/19. Dette samarbejde er ikke en del af ”at udvikle 
nye kunstneriske udtryksformer”, som nævnt i ram-
meaftalen. Samarbejdet om forestillingen vil derimod 
være et løft, en fornyelse og udvikling i forhold til 
musicalgenren, som den hidtil er blevet præsenteret 
på Aalborg Teater. Aalborg Teater har til hensigt at 
skabe sin egen tradition og forvaltning af denne genre 
fremadrettet. Vi antager, at vejen frem for denne genre 
ligger i samarbejder med andre teatre og teaterprodu-
center, hvilket vi afprøvede med denne produktions-
form.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

3.2.  Udvikle nye aktivitetstyper i samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere

I samarbejde med Aalborg Kommune og andre kul-
turudbydere i Aalborg er AAT fortsat med i projektet 
”Kulturvitaminer”. Kulturvitaminer er et ti-ugers 
forløb, der på forsøgsbasis tilbydes lettere depres-
sive samt stressramte 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 vil over 3 år i hold af 10 personer 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 teateret 
i andre sammenhænge end traditionelt, samt sætte 
teaterets værdi på den politiske dagsorden.

BERETNING CYRANO
Instruktør Yuri Butusov
Scenograf Aleksander Shishkin

THE SOUND OF MUSIC
Instruktør Rolf Heim
Scenograf Christian Albrechtsen

MEDVIRKENDE:
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Vi har derudover haft vores Dialog-arrangementer, 
som ligger spredt over hele sæsonen, med deltagel-
se af 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 
8 kernesponsorer 
46 erhvervssponsorer

Øvrige indtægter er faldet med t. DKK 130 fra sæson 
2016/17 til sæson 2017/18. Over de sidste to år er det 
dog lykkedes at fastholde niveauet på indtægterne fra 
fonde og sponsorer, selvom en stor del af ressourcerne 
er blevet brugt på arbejdet med Aalborg NY Teater.

Da regnskabet i rammeaftaleperiodens år 0 (2015/ 
2016) blev opgjort ud fra andre præmisser, er indtæg-
ter fra sponsorer og fonde ikke sammenlignelige. 

I regnskabet for næste sæson (2019/2020) vil der 
fremkomme sammenlignelige tal der kan dokumen-
tere resultatet i rammeaftaleperioden.

KAN IKKE OPLYSES INDFRIET/OPFYLDT  
I DENNE SÆSON 

Mål 4 – 2017/18 INTERNATIONALISERING

4.1  Gøre visse forestillinger tilgængelige for uden-
landsk publikum

AAT valgte i år at tekste to forestillinger, Lang dags 
rejse mod nat samt Romeo og Julie, for at gøre forestil-
lingerne tilgængelig for et udenlandsk publikum.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

4.2  Søge at udvikle en international scenekunst-
festival 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 international 
biennale i Aalborg. Tanken er, at kunsten skal folde 
sig ud i byrummet, ligesom teater skal kunne opleves 
på KUNSTEN, og kunst skal indtage Musikkens 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  Give nye aspekter til de kunstneriske udtryks-
former og publikumsarbejdet gennem inter-
nationalt samarbejde

AAT fortsatte arbejdet og udviklingen af Borgersce-
nen, der oprindeligt blev skabt efter inspiration fra 
Staatsschauspiel Dresden, og en ny relation til pub-
likum i forbindelse med udviklingen af kunstneriske 
produktioner. Det skete dels gennem forestillingen 
46+1 og Aftenlandet. Desuden fokuserede vi på et kon-
kret emne og relationsformer med publikum/byens 
borgere i forestillingen Porno for begyndere, der også 
i sin skabelsesproces stod for markant nytænkning 
af teaterformatet, som også og måske i særdeleshed 
havde bevågenhed langt udenfor teatersalen.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

4.4  Forøge diversiteten i det kunstneriske udtryk 
blandt andet gennem anvendelsen af interna-
tionale scenekunstnere

AAT har i sæsonen 2017/18 engageret en række 
internationale kunstnere i forskellige funktioner. Alt 
fra instruktører, scenografer, kostumedesignere 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 været med til at præge det udtryk AAT har haft 
gennem sæsonen og derved skabe en diversitet, der er 
afgørende for teaterets udvikling.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

AFTENLANDET
Instruktør Tue Biering
Scenograf Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Ena Spottag
Niels Anders Manley
Marie Knudsen Fogh
Kathrine Høj Andersen

LARM I KULISSEN
Instruktør Anja Behrens
Scenografi Nathalie Mellbye

MEDVIRKENDE:
Niels Anders Manley
Jacob Moth-Poulsen

Steffen Berenthz Eriksen
Jakob Hannibal

Caspar Juel Berg

Marie Knudsen Fogh
Ena Spottag
Kristine Elmedal Johansen
Bolette Nørregaard Bang

Jakob Hannibal
Lars Topp Thomsen
Jørgen W. Larsen
Asylansøgere fra nordjyske 
asylcentre
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Mål 5 – 2017/18 TALENTUDVIKLING

5.1  Sikre at teateret fortsat uddanner egne tekni-
kere

AAT har i sæson 2017/18 haft 2 elever, dels en teater-
teknikerelev og dels en skrædderelev.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

5.2  Sikre at teateret stiller praktikpladser til 
rådighed for alle typer af scenekunstnerisk 
personale

Igen i sæson 2017/18 har teateret givet mulighed for 
praktikanter fra de scenekunstneriske uddannelser.  
I alt har 2 skuespillerelever og 1 instruktørelev haft  
deres uddannelsespraktik på AAT. Desuden har tea-
teret haft en række praktikanter på hele det scenetek-
niske område samt flere praktikanter fra Dramaturgi-
studiet på Aarhus Universitet.

Desuden har teateret haft 1 elev i virksomhedspraktik 
som kommunikationsmedarbejder med særlig fokus 
på udviklingen af en ny rammefortælling for teateret.

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 Skygge, der blev iscenesat af instruktør-
studerende Anna Maltzer som hendes sidste projekt 
som studerende på Den Danske Scenekunstskole.

Teateret ansatte i sæsonen 4 unge, nyuddannede 
skuespillere ved ensemblet, og 1 af dem, Ferdinand 
Falsen Hiis, fik en talentpris ved Årets Reumert.

AAT indledte desuden i sæson 2016/17 et samarbejde 
med fakultet for Art and Technology. Dette samar-
bejde fortsatte og resulterede i sæson 2017/18 i en 
iscenesat performance på Mindste Scene.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

BERETNING SKYGGE (EURYDIKE SIGER)
Instruktør Anna Andrea Malzer* 
Scenograf Ida Grarup

LANG DAGS REJSE MOD NAT
Instruktør Egill Pálsson
Scenograf Martin Eriksson

MEDVIRKENDE:
Henrik Birch

Lars Topp Thomsen
Ferdinand Falsen Hiis
Annika Johannessen

MEDVIRKENDE:
Ena Spottag

Nanna Skaarup Voss
Kathrine Høj Andersen

* Instruktørpraktikant fra Statens 
Scenekunstskole København
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PORNO FOR BEGYNDERE
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Ida Grarup

KARLSSON PÅ TAGET
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Frederikke Dalum

MEDVIRKENDE:
Marie Knudsen Fogh

Nordjyske pornobrugere

MEDVIRKENDE:
Jacob Moth-Poulsen

Jens Kepny Kristensen
Marie Knudsen Fogh

Allan Helge Jensen
Steffen Berenthz Eriksen
Amanda Bøgestrøm Isaksen*

* Praktikant fra Statens 
Scenekunstskole Odense

RESULTATOPGØRELSE

 
 

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

1 Driftstilskud 41.850.000 41.350.000 500.000 41.950.000

2 Formidlingstilskud 3.886.882 3.700.000 186.882 4.091.197
3 Andre tilskud 406.246 0 406.246 96.849
4 Billetindtægter 8.050.366 8.900.000 -849.634 7.916.929
5 Øvrige indtægter 1.757.855 2.150.000 -392.145 1.726.981

Egenindtægter i alt 14.101.349 14.750.000 -648.651 13.831.956

Indtægter i alt 55.951.349 56.100.000 -148.651 55.781.956

Fordelte produktionsomkostninger 5.116.008 4.970.000 -146.008 4.467.611
Fælles produktionsomkostninger 322.092 320.000 -2.092 254.156

6 Direkte produktionsomk. i alt 5.438.100 5.290.000 -148.100 4.721.767

Kunstnerisk scenepersonale 17.208.501 17.485.000 276.499 17.068.967
Sceneteknisk personale 13.145.993 12.885.000 -260.993 12.739.675
Bygningsdrift 1.773.433 1.820.000 46.567 1.943.591
Bestyrelse 309.028 330.000 20.972 285.406
Ledelse i øvrigt 3.015.475 2.910.000 -105.475 2.942.478
Administrativt personale 1.873.944 1.995.000 121.056 3.112.368
Salgspersonale 2.664.845 2.660.000 -4.845 2.831.888
Regulering af feriepengeforpligtelse -68.712 150.000 218.712 -337.785

7 Personaleomkostninger i alt 39.922.507 40.235.000 312.493 40.586.588

8 Salgsomkostninger 3.491.606 3.280.000 -211.606 3.478.788
9 Ejendomsomkostninger 3.166.783 3.365.000 198.217 3.262.738
10 Rejseomkostninger 255.459 300.000 44.541 235.599
11 Repræsentationsomkostninger 142.992 100.000 -42.992 143.100
12 Administrationsomkostninger 1.872.959 1.505.000 -367.959 1.870.768

Øvrige omkostninger i alt 8.929.799 8.550.000 -379.799 8.990.993

Resultat før afskrivninger 1.660.943 2.025.000 -364.057 1.482.608

13 Afskrivninger 1.166.763 1.250.000 83.237 1.088.230

Resultat før finansiering 494.180 775.000 -280.820 394.378

14 Finansiering -362.478 -190.000 -172.478 -182.578

Resultat 131.702 585.000 -453.298 211.800

Opsummering:
Indtægter i alt 55.951.349 56.100.000 -148.651 55.781.956
Omkostninger i alt -55.819.647 -55.515.000 -304.647 -55.570.156

Resultat 131.702 585.000 -453.298 211.800
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BALANCE

 
 
 

 

AKTIVER
30.06.18 30.06.17

Note DKK DKK

15 Ejendomme 26.363.695 26.903.819
15 Driftsmidler 2.173.350 2.049.441

Materielle anlægsaktiver under udførsel 126.288 0

Anlægsaktiver i alt 28.663.333 28.953.260

Tilgodehavende salg 206.154 4.440
Tilgodehavende moms 59.692 391.112
Andre tilgodehavender 317.145 904.882

20 Det Ny Teater 147.960 0
Forudbetalte omkostninger 1.240.435 1.652.235

Tilgodehavende i alt 1.971.386 2.952.669

 Kassebeholdning 3.030 12.214
Indestående i pengeinstitut 588.693 10.139.108

Likvide beholdninger i alt 591.723 10.151.322

Omsætningsaktiver i alt 2.563.109 13.103.991

Aktiver i alt 31.226.442 42.057.251

PASSIVER
30.06.18 30.06.17

Note DKK DKK

Reserve for opskrivning 8.197.700 8.197.700
Overført resultat 6.208.469 6.076.767

16 Egenkapital i alt 14.406.169 14.274.467

17 Lån, kreditinstitutter 0 4.726.049
18 Lån, offentlige 2.886.608 2.886.608

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.886.608 7.612.657

17 Kortfristet del af lån, kreditinstitutter 0 433.973
19 Gæld til pengeinstitutter 332.773 29.602
 Forudbetalt tilskud 3.790.000 10.625.000

Feriepengeforpligtelse 4.293.503 4.362.215
Forudfaktureret 3.175.419 2.357.382

20 Det Ny Teater 0 255.702
 Skyldige omkostninger 1.337.214 1.275.352
 Skyldig løn m.v. 1.004.756 830.901

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 13.933.665 20.170.127

Gældsforpligtelser i alt 16.820.273 27.782.784

Passiver i alt 31.226.442 42.057.251

21 Leasing- og lejeforpligtelser
22 Sikkerhedsstillelser

PENGESTRØMSOPGØRELSE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017/18 2016/17
DKK DKK

Årets resultat 131.702 211.800

Reguleringer:
Årets afskrivninger 1.166.763 1.088.230
Forskydning i tilgodehavender 981.284 -270.739
Forskydning i modtagne forudbetalinger -6.835.000 10.450.000
Forskydning i skyldige omkostninger m.v. 729.340 659.926

Driftens pengestrømme -3.825.911 12.139.217

Bygninger 0 -557.402
Driftsmidler -750.549 -1.114.458
Anlægsaktiver under udførsel -126.288 0

Investeringernes pengestrømme -876.837 -1.671.860

Afdrag på gæld (netto) -5.160.022 -411.125

Finansieringens pengestrømme -5.160.022 -411.125

Årets pengestrømme i alt -9.862.770 10.056.232

Likvide beholdninger primo 10.121.720 65.488

Likvide beholdninger ultimo 258.950 10.121.720

Likvide beholdninger sammensætter sig således:

Kontante beholdninger 3.030 12.214
Indeståender i kreditinstitutter 588.693 10.139.108
Gæld til kreditinstitutter -332.773 -29.602

I alt 258.950 10.121.720
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NOTER

 
 
 

 
 
 

1. Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Driftstilskud, Kulturministeriet 41.850.000 41.350.000 500.000 41.950.000

I alt 41.850.000 41.350.000 500.000 41.950.000

Driftstilskud er t.DKK 100 lavere end sidste år, men t.DKK 500 højere end budgetteret, da regulering som følge af ændring 
i pris- og lønforudsætninger (pl-regulering) ikke var indregnet i budgettet.

2. Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Formidlingstilskud 3.886.882 3.700.000 186.882 4.091.197

I alt 3.886.882 3.700.000 186.882 4.091.197

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede principper, i sæson 2017/18 har
minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 32 ekskl. Moms.

Den ydede rabat beregnes således:

Formidlingstilskud

TOTAL Rabat total Rabat total
Antal incl. moms incl. moms excl. moms

Rabat til børn og unge under 25 24.179 1.625.860 3.532.371 2.825.897
Abonnementsrabat 13.056 2.829.515 677.550 542.040
Andre rabat typer 3.898 409.015 381.599 305.279

Rabat i alt 41.133 4.864.390 4.591.520 3.673.216

Fald i formidlingstilskud i forhold til sidste år på baggrund af en tilbagegang i publikumsantallet fra 2015/16 til 2016/17. Det 
opnåede formidlingstilskud er dog t.DKK 187 højere end budgetteret.

T.DKK 214 er anvendt til administration og markedsføring af ordningen, herunder i særlig grad udviklingen af nye 
kommunikative relationsformer til unge.

NOTER

 
 
 

3. Andre tilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Improfestival 120.000 0 120.000 50.000
Theatron 286.246 0 286.246 46.849

I alt 406.246 0 406.246 96.849

Beløb i DKK

Materialer, leje af lokaler og udstyr m.v. 39.863
Løn og honorarer 104.712
Transport 26.171
Evaluering og formidling 7.095
Øvrige omkostninger 22.888

Omkostninger i alt 200.729

Tilskud, Region Nordjylland, Kulturpuljen 90.000
Tilskud, Aalborg Kommune 30.000
Egenfinansiering, Aalborg Teater 80.729

Finansiering i alt 200.729

Der er modtaget ekstra bevilling vedrørende det afsluttede Theatron projekt. Den ekstra bevilling skyldes, at nogle teatre i 
projektet ikke havde opfyldt de forventede mål og deres bevilling blev fordelt mellem de teatre, der havde leveret mere end 
forventet, heriblandt Aalborg Teater.

Der er modtaget tilskud fra henholdsvis Region Nordjylland og Aalborg Kommune til afholdelse af Improfestival, tilskuddet 
er anvendt således:

Der er desuden modtaget tilskud t.DKK 1.023 til anskaffelse af LED lysanlæg. Heraf er t.DKK 1.000 særbevilling fra 
Kulturministeriet og t.DKK 23 er tilskud fra energiselskab. Tilskuddet er modregnet i årets tilgang på driftsmidler. Den 
samlede investering udgør t.DKK 1.824, hvoraf t.DKK 293 er indregnet i tilgang på driftsmidler i 2016/17. 
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NOTER

 
 
 

 
 
 

4. Billetindtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Billetsalg 7.517.558 8.300.000 -782.442 7.433.806
Cafétilbud -32.578 0 -32.578 -43.613
Kundegebyrer 565.386 600.000 -34.614 530.200
Egne gavekort m.m. 0 0 0 -3.464

I alt 8.050.366 8.900.000 -849.634 7.916.929

I billetindtægter indgår værdi af sponsorbilletter med t.DKK 244 i 20178 og t.DKK 360 i 2016/17.

Realiserede billetindtægter incl. gebyrer m.v. er t.DKK 850 lavere end budgetteret som følge af et lavere antal 
publikummer. 

5. Øvrige indtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Leje + forpagtningsafgift, café 150.000 150.000 0 150.000
Sponsorater 1.034.670 1.500.000 -465.330 1.121.000
Gaver fra fonde 331.000 350.000 -19.000 375.000
Andre indtægter 242.185 150.000 92.185 80.981

I alt 1.757.855 2.150.000 -392.145 1.726.981

Gaver fra fonde er modtaget dels til teatrets generelle drift, dels til specifikke aktiviteter.

I sæson 2017/18 havde teatret 6 hovedsponsorer, 8 kernesponsorer og 46 erhvervssponsorer. Mindreindtægt i forhold til 
budget skyldes delvist, at værdi af sponsorbilletter t.DKK 244 er indregnet i billetindtægter. 

Under andre indtægter er indregnet t.DKK 127 vedrørende ikke indløste gavekort, hvilket er den primære årsag til 
stigningen i forhold til sidste år og merindtægt i forhold til budget.

NOTER

 
 
 

6. Direkte produktionsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Musik, noder, rollehæfter 91.087 170.000 78.913 177.798
Dekorationer, kostumer, møbler m.m. 3.169.640 3.150.000 -19.640 3.146.763
Fofatter- og oversætter rettigheder 1.649.316 1.450.000 -199.316 1.143.050
Direkte produktionsomk., debat m.m. 205.965 200.000 -5.965 0

Fordelte produktionsomk. i alt 5.116.008 4.970.000 -146.008 4.467.611

Lastbil, truck m.m. 63.222 70.000 6.778 45.223
Småanskaffelser 51.467 0 -51.467 127
Lys, drift 108.343 150.000 41.657 106.879
Lyd, drift 99.060 100.000 940 101.927

Fælles produktionsomk. i alt 322.092 320.000 -2.092 254.156

I alt 5.438.100 5.290.000 -148.100 4.721.767

Merudgifter på forfatter og oversætterrettigheder på t.DKK 199 skyldes primært øget royalty-betaling i forbindelse med den 
store publikumstilstrømning til Sound of Music. En del af dette merforbrug skyldes dog også en forskydning fra musik, 
noder, rollehæfter. Mindreforbruget her udligner t.DKK 79 af merforbruget til forfatter- og oversætterrettigheder.

Mindre forbrug i fælles produktionsomkostninger på t.DKK 49. Meromkostning vedrørende drift af lastbil m.v på t.DKK 13 
og mindre forbrug på drift af lys og lyd på i alt t.DKK 43.
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7. Personaleomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Kunstnerisk scenepersonale 17.208.501 17.485.000 276.499 17.068.967
Sceneteknisk personale 13.145.993 12.885.000 -260.993 12.739.675
Bygningsdrift 1.773.433 1.820.000 46.567 1.943.591
Bestyrelseshonorar 309.028 330.000 20.972 285.406
Ledelse i øvrigt 3.015.475 2.910.000 -105.475 2.942.478
Administrativt personale 1.873.944 1.995.000 121.056 3.112.368
Salgspersonale 2.664.845 2.660.000 -4.845 2.831.888
Regulering af feriepengeforpligtelse -68.712 150.000 218.712 -337.785

I alt 39.922.507 40.235.000 312.493 40.586.588

Positiv afvigelse på regulering af feriepengeforpligtelse på t:DKK 219 i forhold til budget.

Mindre forbrug på kunstnerisk scenepersonale på t.DKK 276 skyldes primært bedre udnyttelse af teaterets i forvejen 
ansatte ensemble og øvrige personale.

Merforbrug på ledelse på t.DKK 105 skyldes primært medarbejderudskiftning i stillingen som økonomi- og 
administrationschef.

Mindre forbrug på administrativt personale på t.DKK 121 og et fald i forhold til 2016/17 på t.DKK 1.238, hvilket primært 
skyldes besparelse på kantinepersonale, da ekstern forpagter har overtaget driften af kantinen.

Merforbrug på t.DKK 261 på sceneteknisk personale. Merforbruget skyldes blandt andet ekstra skrædderassistance i 
forbindelse med Sound of Music.

8. Salgsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Annoncer 1.348.286 800.000 -548.286 1.147.734
Plakater og brochurer 253.627 650.000 396.373 389.190
Fotografering 226.220 200.000 -26.220 272.652
Billetnet gebyr 402.628 400.000 -2.628 379.982
Øvrige salgsomkostninger 1.127.961 1.020.000 -107.961 1.123.147
Refusion, kørsel skoleforestilling 116.455 180.000 63.545 115.869
Arbejdstøj / uniformer 16.429 30.000 13.571 50.214

I alt 3.491.606 3.280.000 -211.606 3.478.788

Merforbrug på i alt t.DKK 212 skyldes primært ekstraomkostninger til salg og annoncering af forlænget spilleperiode mv af 
Sound of Music.

NOTER

 
 
 

 
 
 

9. Ejendomsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Forsikring, bygning 141.009 130.000 -11.009 131.785
El, vand, varme, kloak, renovation 824.473 975.000 150.527 938.620
Vagt, Alarm, Falck 191.602 170.000 -21.602 169.864
Rengøring og kantine 132.263 165.000 32.737 139.315
Reparation og vedligehold af 
    bygninger 473.669 600.000 126.331 562.023
Småanskaffelse inventar 249.021 225.000 -24.021 144.168
Lejemål, lager og lejligheder 1.154.746 1.100.000 -54.746 1.176.963

I alt 3.166.783 3.365.000 198.217 3.262.738

Merforbrug på forsikring t.DKK 11 og vagt og alarm t.DKK 22.

Mindre forbrug på reparation og vedligeholdelse af bygninger samt småanskaffelser på netto t.DKK 102. 

Merforbrug på lejemål på t.DKK 55, som primært vedrører ekstra udgifter på kortere lejemål i forbindelse med flere 
kunstneriske gæster.

Mindre forbrug på el og varme på t.DKK 151 i forhold til budget og et fald på t.DKK 115 i forhold til 2016/17.  Det vurderes 
at en stor del af besparelsen på el skyldes teatrets investering i LED lysudstyr.

Mindre forbrug på rengøring og kantine på t.DKK 33, dels på grund af ekstern forpagters overtagelse af kantinedriften og 
dels på grund af udskiftning af leverandør i 2016/17.

10. Rejseomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Tjenesterejser 243.548 220.000 -23.548 219.722
Studierejser 11.911 80.000 68.089 15.877

I alt 255.459 300.000 44.541 235.599

Mindre forbrug på rejser på t.DKK 45. Samlet set er rejse- og repræsentationsomkostninger som budgetteret.
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11. Repræsentationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Repræsentation 113.978 80.000 -33.978 110.196
Gaver, blomster m.v. 29.014 20.000 -9.014 32.904

I alt 142.992 100.000 -42.992 143.100

Merforbrug på repræsentation på t.DKK 43. Samlet set er rejse- og repræsentationsomkostninger som budgetteret.

12. Administrationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Forsikring, personale 199.363 210.000 10.637 194.853
Kontingenter og abonnementer 118.705 100.000 -18.705 93.204
Kontorhold 63.329 110.000 46.671 73.602
Telefon og Internet 168.372 180.000 11.628 175.782
Porto, fragt og gebyrer 30.074 55.000 24.926 44.359
Småansk., rep. og vedligehold, IT 193.240 120.000 -73.240 180.879
Konsulentass., økonomi og personale 659.834 300.000 -359.834 786.810
Personale, sundhed m.m. 318.341 250.000 -68.341 207.505
Arbejdstøj og uniformer 35.185 30.000 -5.185 32.842
Kursusudgift 89.671 150.000 60.329 77.889
Diverse -3.155 0 3.155 3.043

I alt 1.872.959 1.505.000 -367.959 1.870.768

Merforbrug på konsultativ assistance t.DKK 360. Heraf vedrører  t.DKK 196 omkostninger i forbindelse med ansættelse af 
økonomi- og administrationschef. Det øvrige merforbrug skyldes primært assistance i forbindelse med repositionering af 
AAT.

Merforbrug på personaleudgifter t.DKK 68 samt på arbejdstøj t.DKK 5 og mindre forbrug på kursusudgifter t.DKK 60 og 
personaleforsikringer på t.DKK 11 betyder, at personaleomkostninger totalt set er som budgetteret.

Mindre forbrug vedrørende kontorhold t.DKK 47 og telefon t.DKK 12 skyldes delvist effekten af forbedrede leverandøraftaler 
indgået tidligere år.

Merforbrug vedrørende småanskaffelser m.v. af IT udstyr på t.DKK 73 på grund af nedslidt udstyr og foranstaltninger 
vedrørende den nye persondataforordning (GDPR).

NOTER

 
 
 

 
 
 

13. Afskrivninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Afskrivninger, bygning 540.123 500.000 -40.123 540.123
Afskrivninger, driftsmidler 626.640 750.000 123.360 548.107

I alt 1.166.763 1.250.000 83.237 1.088.230

Afskrivninger er t.DKK 83 lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at der i 2016/17 blev ændret regnskabspraksis 
således, at der løbende foretages en revurdering af restværdier og brugsperioder på anlægsaktiver. Denne nye praksis var 
ikke indarbejdet i budgettet.

14. Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Renteindtægter 0 0 0 1.173
Renteudgifter -236.488 -190.000 -46.488 -183.751
Kurstab -125.990 0 -125.990 0

I alt -362.478 -190.000 -172.478 -182.578

Finansieringsomkostninger er påvirket negativt af kurstab og andre omkostninger ved indfrielse af lån med i alt t.DKK 190. 
Teatret har ultimo 2017/18 omlagt sin finansiering med henblik på at imødekomme varslede ændringer i renten på indlån 
hos kreditinstitut. 
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15. Anlægsaktiver

Drifts-
Beløb i DKK Ejendomme midler I alt

Kostpris primo 31.687.023 6.802.479 38.489.502
Årets tilgang 0 750.549 750.549
Årets afgang 0 0 0

Kostpris ultimo 31.687.023 7.553.028 39.240.051

Opskrivninger primo 8.197.700 0 8.197.700

Opskrivninger ultimo 8.197.700 0 8.197.700

Afskrivninger primo 12.980.905 4.753.038 17.733.943
Årets afskrivninger 540.123 626.640 1.166.763
Afskrivninger vedr. afgang 0 0 0

Afskrivninger ultimo 13.521.028 5.379.678 18.900.706

Regnskabsmæssig værdi 26.363.695 2.173.350 28.537.045

 - LED lysanlæg
 - Billetscannere
 - Lysbom og kran til lystræk
 - Drejescene
 - Lysbord

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 751 efter modregning af modtaget tilskud t.DKK 1.023. Årets tilgang omfatter:

16. Egenkapital

Reserve for Overført
Beløb i DKK opskrivning resultat I alt

Saldo pr. 30.06.15 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
Årets resultat 2017/18 0 131.702 131.702

Saldo pr. 30.06.18 8.197.700 6.208.469 14.406.169

Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af frie reserver på t.DKK 6.208.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

17. Lån, kreditinstitutter

30.06.18 30.06.17
DKK DKK

Lån, Nykredit 0 5.160.022
Heraf forfald indenfor 1 år 0 -433.973

Langfristet del af gæld til kreditinstitutter 0 4.726.049

Forfald senere end 5 år 0 3.420.587

18. Lån, offentlige

30.06.18 30.06.17
DKK DKK

Staten (Tidl. Nordjyllands Amt) 2.886.608 2.886.608

I alt 2.886.608 2.886.608

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

19. Gæld til pengeinstitutter

30.06.18 30.06.17
DKK DKK

Spar Nord, driftskredit, maks t.DKK 5.400 299.348 0
Spar Nord, mastercard 33.425 29.602

Gæld til pengeinstitut i alt 332.773 29.602

20. Det Ny Teater

30.06.18 30.06.17
DKK DKK

Modtagne tilskud 2.500.000 2.250.000
Udgifter -2.647.960 -1.994.298

I alt -147.960 255.702

Omkostninger vedrører forundersøgelser af mulige alternativer for et nyt Aalborg Teater.

Der resterer pr. 30.06.18 at blive udbetalt t.DKK 250 af de samlede meddelte bevillinger. De samlede omkostninger 
forventes at komme til at modsvare indtægterne.

NOTER

 

 

20. Det Ny Teater

30.06.18 30.06.17
DKK DKK

Modtagne tilskud 2.500.000 2.250.000
Udgifter -2.647.960 -1.994.298

I alt -147.960 255.702

Omkostninger vedrører forundersøgelser af mulige alternativer for et nyt Aalborg Teater.

Der resterer pr. 30.06.18 at blive udbetalt t.DKK 500 af de samlede meddelte bevillinger. De samlede omkostninger 
forventes at komme til at modsvare indtægterne.
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21. 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 22 (heraf forfalder t.DKK 16 indenfor 1 år).

Teatret har desuden indgået aftaler om leje af lager og lejligheder. Den årlige leje udgør
t.DKK 645. Lejemålene har 3 - 6 måneders opsigelse.

22. Sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 7.000, der giver pant i grunde og bygninger.
Ejerpantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter i øvrigt.

NOTER NOTER

23. Anvendt regnskabspraksis 

GENERELT 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økono-
miske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
 
Generelt om indregning og måling 

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 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSE 

Nettoomsætning 

Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler indregnes i resultatopgørelsen i den sæson, de vedrører. 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 forven-
tede 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% 
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23. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  - 

Grunde afskrives ikke. 
 
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. Afskrivnings-
grundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdien fastsættes, når 
aktivet er klar til brug, og revurderes årligt. 
 
Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Ned-
skrivning af anlægsaktiver”. 
 
 
Finansielle poster 

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af fremmed 
valuta. 
 
Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes løbende som fi-
nansiel omkostning. 
 
 
BALANCE 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger 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 egenkapitalen 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 driftsafkast 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. Modtagne tilskud er 
modregnet i kostprisen. 
 
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, 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 indikationer 
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. 
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23. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  - 
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23. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

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 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 kapitalejere samt optagelse af
og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 

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

23. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  - 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien op-
gøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
samt forventede nettopengestrømme 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 tilgodeha-
vender. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter 

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

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger. 
 
 
Egenkapital 

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

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låneoptagel-
sen). 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 på-
lydende værdi. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter 

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

NOTER NOTER
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Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2017/18 2017/18 2017/18 2016/17

Store scene
Antal produktioner 4 4 0 4 produktioner
Antal opførelser 116 128 -12 118 opførelser
Billetsalg 38.501 41.322 -2.821 43.008 billetter
Billetpris, A 280 - 370 280 - 370 0 280 - 370 DKK
Billetpris, B 230 - 270 230 - 270 0 230 - 270 DKK
Billetpris, C 130 - 170 130 - 170 0 130 - 170 DKK
Billetpris, D (børn) 80 80 0 80 DKK

Lille scene
Antal produktioner 5 4 1 4 produktioner
Antal opførelser 109 111 -2 92 opførelser
Billetsalg 8.287 9.435 -1.148 7.326 DKK
Billetpris, B 230 230 0 230 DKK

Skolescenen
Antal produktioner 1 1 0 1 produktioner
Antal opførelser 51 54 -3 53 opførelser
Antal billetter 17.762 21.773 -4.011 21.540 billetter
Billetpris, børn 70 70 0 70 DKK
Billetpris, voksne 130 - 170 130 - 170 0 130 - 170 DKK

Mindste scene
Antal produktioner 2 2 0 1 produktioner
Antal opførelser 29 34 -5 26 opførelser
Antal billetter 826 1.560 -734 1.205 billetter
Billetpris, C 130 130 0 120 DKK

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

Gæstespil til Aalborg Teater
Antal opførelser 18 9 9 5 opførelser
Antal billetter 4.204 3.412 792 888 billetter

Øvrige aktiviteter (se beretning)
Antal opførelser 24 7 17 19 opførelser
Antal billetter 1.795 2.654 -859 1.635 billetter

Antal egenproduktioner 13 10 3 11
Antal opførelser 347 343 4 313 opførelser
Antal billetter 71.375 80.156 -8.781 75.602 billetter

STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER

 

Årsoversigt med statistiske nøgletal

Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
Beløb i t.DKK 2017/18 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Omkostninger 54.075 54.290 54.299 55.983 56.362 55.789
Afskrivninger 1.250 1.167 1.088 996 1.087 1.158
Indtægter 14.750 13.695 13.832 14.028 14.100 15.082
Driftstilskud 41.350 41.850 41.950 42.150 42.900 42.700
Anlægstilskud / særlige tilskud 0 1.429 50 0 300 0
- heraf modregnet i anlægsaktiver 0 -1.023 0 0 -300 0

Finansiering
Renteindtægter 0 0 1 2 45 64
Renteudgifter 190 362 184 198 211 227

Årets resultat 585 132 262 -997 -615 672

Driftstilskud Kulturministeriet 41.350 41.850 41.950 42.150 42.900 42.700
Egenindtægt 14.750 13.695 13.832 14.028 14.100 15.082
heraf formidlingstilskud 3.700 3.887 4.091 4.035 4.131 3.751

Antal opførelser 364 347 313 332 341 374
Antal egenproduktioner 10 13 10 11 11 11
Antal publikummer

(afrundet) 80.000 71.000 76.000 80.000 79.000 87.000
Vægtet belægningsprocent 85 77 84 84 84 88
Vægtet værdibelægning 54 51 62 60 56 63
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK) 692 781 729 712 727 655
Samlet driftstilskud pr. 

tilskuer (DKK) 517 589 552 527 543 491
Samlet offentligt tilskud pr. 

tilskuer (DKK) 563 664 606 577 599 534
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Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

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

KUNSTNERISK SCENEPERSONALE

Dramaturg 0,00 2,00 2,00 0,50 2,00 2,00
Instruktører 8,00 1,00 1,00 10,00 0,50 0,50
Scenografer 12,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
Koreografer 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Skuespillere 15,00 18,00 17,00 22,00 15,00 14,00
Kor, ballet, statister 20,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
Musikere 16,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

I alt 73,00 21,00 20,00 73,50 17,50 16,50

SCENETEKNISK PERSONALE

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

I alt 10,50 36,00 34,75 12,50 37,00 35,75

SERVICEPERSONALE

Bygningsdrift 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00
Inspektør og kontrol 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Portvagt 0,00 2,00 1,00 0,00 2,00 2,00
Kantine 0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 2,50
Rengøring 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

I alt 17,00 6,00 5,00 20,00 10,00 8,50

2017/18 2016/17

PERSONALEOVERSIGT PERSONALEOVERSIGT

 

Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

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

ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE

Ledelse 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00
Billetkontor 0,00 2,00 2,00 0,00 3,00 2,75
Kontorpersonale 0,00 4,00 4,00 0,00 5,00 4,75
PR, salg, marketing 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00
Bestyrelse 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

I alt 8,00 13,00 13,00 7,00 15,00 14,50

Personale i alt 108,50 76,00 72,75 113,00 79,50 75,25

2017/18 2016/17



FIND AALBORG TEATER PÅ

AALBORGTEATER.DK

JERNBANEGADE 9-11 
POSTBOKS 1710 
9000 AALBORG

ADMINISTRATION 96 31 60 10

BILLETSERVICE 96 31 60 20

HOVEDSPONSORER


