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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 

01.07.18 - 30.06.19 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. 30.06.19 samt resultatet 

af institutionens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.07.18 - 30.06.19.

Aalborg, den 22 . november 2019 

 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.

Daglig ledelse 

Hans Pitzschker Henriksen Hans Christian Gimbel 
Teaterdirektør Administrations-, økonomi- & souschef

Bestyrelse

Inger Askehave Jakob Axel Nielsen 
Formand Næstformand

 
 

Anne-Dorte Krog Katrien Verwilt

 

 

Jesper de Neergaard Erik Lund
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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 01.07.18 - 30.06.19, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter 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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af teaterets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30.06.19 samt af resultatet af 
teaterets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.18 - 
30.06.19 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 formidlingstilskud 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 revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgø-
relse 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 formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-
påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af teateret i over-
ensstemmelse 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 grund-
lag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt 
regnskabspraksis
Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet 
er udarbejdet 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 nedbringelse 
af billetpriser og ikke efter en regnskabsmæssig 
begrebsramme som generelt formål.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisio-
nen
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 budgettal 
som sammenligningstal i årsregnskabet. Budgettal-
lene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold hos modtagere af driftstilskud fra Kulturmi-
nisteriet samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. decem-
ber 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af 
billetpriser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere teaterets evne til at fortsætte 
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat 
drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
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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 årsregn-
skabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
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 internatio-
nale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for 
offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december om økonomiske og administrative forhold 
hos modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 
om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge 
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomi-
ske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 
grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørel-
se 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 formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser, foretager vi faglige vur-
deringer og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
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 fejlinforma-
tion forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændigheder-
ne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af institutionens interne kontrol.

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 
er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 
som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er 
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-
res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige 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 no-
teoplysningerne, 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 tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisi-
onsmæssige observationer, herunder eventuelle be-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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tydelige 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 for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent-
ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 
indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-
retningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold hos modtagere 
af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgø-
relse nr. 1261 af 13. december 2012 om formidlingstil-
skud til nedbringelse af billetpriser.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse 
med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010 om økonomiske og administrative forhold 
hos modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet 
samt bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012 for 
formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesbe-
retningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og for-
valtningsrevision
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 forvaltningen af de 
midler og driften af de virksomheder, der er omfattet 
af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse an-

svar for at etablere systemer og processer, der under-
støtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 
vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overens-
stemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj 
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de un-
dersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf-
læggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre 
forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad 
af sikkerhed, 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 konklude-
rer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærk-
ninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

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

Aalborg, den 22. november 2019

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen  
Statsaut. revisor  

Thomas Skou Jacobsen 
Statsaut. revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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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. Desuden har 
teateret sat fokus på at nå en større gruppe af unge 
mellem 15-25 år, da denne gruppe tidligere har været 
underrepræsenteret blandt publikum på Aalborg 
Teater.

Kunstnerisk er teateret også i gang med at skærpe 
tilgangen til sit virke gennem både udviklingen af 
teaterkunsten i mere bred forstand og de konkrete 
produktioner, der ser dagens lys som de første realise-
ringer efter en innovativ proces.

Ligesom sæson 2017/18 har sæson 2018/19 derfor 
været præget af afprøvninger på en række områder 
i planlægnings-, præsentations- og produktionsfor-
men. Desuden har teateret arbejdet med og afprø-
vet nye tiltag ift. teaterets profil både kunstnerisk, 
kommunikativt, organisatorisk og indholdsmæssigt. 
Afprøvninger, der danner grundlag for de kommende 
sæsoners produktionsmetoder, planlægning, præ-
sentationsformer og kommunikationstiltag, hvor 
det at spille i repertoire efter en Aalborgmodel bliver 
implementeret.

I sæson 2018/19 har afprøvningerne materialiseret 
sig i væsentligt flere udbudte og ikke mindst solgte 
billetter. Teateret tangerede således de seneste 10 års 
rekord med mere end 90.000 teatergæster. Det er dog 
for tidligt at tale om et øget billetsalg som blivende 
konsekvens af omstillingen til repertoireteater, bl.a. 
fordi en af årsagerne til det gode billetsalg skyldes en 
stor og omkostningsfuld satsning ifm. årets skolefore-
stilling, som teateret selvfølgelig også fremadrettet 
skal have økonomiske ressourcer til at løfte. Her viste 
det sig nemlig, at den tidligere nedgang i antallet af 
publikummer til teaterets skoleforestillinger skyldtes 
manglende ressourcer på skolerne efter nedskærin-
gerne på folkeskoleområdet. Dette kompenserede 
teateret for i sæson 2018/19 gennem gratis busser, 
hvorved publikumstallet ændrede sig bemærkelses-
værdigt i positiv retning.

Ift. omkostningsniveauet på teateret kan det kon-
stateres, at kravet til teaterets egenfinansiering er 
væsentligt højere i dag end tidligere, hvis bredden af 
teateroplevelser og udbuddet af billetter skal fasthol-
des. Dette er en væsentlig årsag til, at billetpriserne 
over de seneste 10 år er steget fra gennemsnitlig kr. 
74,53 i sæson 2009/10 til gennemsnitlig kr. 119,81 i 
denne sæson. En prisstigning på kr. 45,28 svarende til 
knap 61%, eller indeksreguleret kr. 34,87 svarende til 
43%.

Kunstnerisk beretning 
2018/19 var tredje sæson, hvor vi arbejdede efter 
den strategi, som er formuleret i rammeaftalen med 
Kulturministeriet. Strategien har som hovedambition, 
at teateret skal arbejde:

1) ”for kunsten”, med et større fokus på indhold og 
kunstnerisk udvikling. Derfor har teateret et fokus på 
italesættelse af ambitioner, mål og rammer.

2) ”for borgerne”, fordi AAT ønsker at skabe det 
mødested, hvor publikum og borgere kan træde ind i 
et refleksionsrum og mødes på tværs af sociale og kul-
turelle skel. AATs mål er således at blive et mødested, 
hvor fællesskab og sammenhængskraft vokser frem. 
Derfor har teateret et fortsat fokus på bl.a. billetpri-
ser og kunstnerisk diversitet, som skal gøre teateret 
tilgængeligt for alle.

3) ”for Danmark”, idet AAT ønsker at arbejde inter-
nationalt ved at bringe Aalborg til verden og verden 
til Aalborg. Derfor arbejder teateret fortsat på at 
udvikle sit brand. Fokus er på at skabe en tydeligere 
kunstnerisk profil og et mere attraktivt billede af 
teaterets tilbud, ligesom arbejdsformer, processer og 
tilrettelæggelse skal gøre det attraktivt for kunstnere 
at komme til AAT for at skabe deres værker, ligesom 
teateret skal skabe mere plads til gæstespil.

Sæson 2018/19 har været præget af en ny ro og et 
større fokus på teaterkunsten, som har løftet niveauet 
væsentligt. Det har været tydeligt, at de strukturelle 
omlægninger er ved at lagre sig og blive implemente-
ret i planlægningen og den organisatoriske bevidst-
hed. Selvom første del af sæsonen, efteråret, stadig 
var præget af den gamle bølgestruktur, gav særligt 

BERETNING



8

BERETNING

forårssæsonens mere repertoirelignende form større 
fleksibilitet og plads til flere gæstespil og samarbejds-
projekter. Den kunstneriske spændvidde blev således 
betragteligt større, ligesom afgørende planlægnings-
mønstre blev væsentligt kvalificeret gennem afprøv-
ninger.

Sæsonen 2018/19 åbnede med et stort samarbejds-
projekt med Aarhus Teater om iscenesættelsen af 
musicalen West Side Story. Forløbet var på mange 
måder utroligt vellykket og skabte stor publikumstil-
strømning allerede fra starten af sæsonen. Udfordrin-
gerne med teaterets kapacitet var dog til at mærke 
både kunstnerisk og økonomisk, da selv teaterets 
store scene og scenens publikumskapacitet er meget 
lille til både at rumme de medvirkende i så stor en 
produktion samt det fornødne antal publikummer 
til at kunne bære en forestilling med så økonomisk 
tung en byrde. På den måde blev det for publikum et 
ekstremt eksklusivt møde med en af teaterhistoriens 
allerstørste musicals, baseret på Shakespeares Romeo 
& Julie, mens det økonomisk satte tydelige spor i årets 
resultat.

Mens Store Scene bød på en co-produktion af en 
klassiker i det størst mulige udtræk, åbnede sæsonen 
på Lille Scene med et egenproduceret, nyskrevet dra-
matisk værk. Henrik Szklanys Alle mulige ting til salg 
tog livtag med udkants-Danmark og førte publikum 
ind i en rå, realistisk fremstilling af samfundets sociale 
bund. Det blev en barsk, men samtidig humoristisk og 
utrolig empatisk fortælling om det Danmark, hvor det 
helt nære og det at være fanget i social armod betyder 
alt for menneskenes liv.

Succesen på Lille Scene, Alle mulige ting til salg, blev 
fulgt op af en co-produktion, hvor AAT indgik i et 
vellykket samarbejde med Teater Grob for at lægge 
scene og udviklingsmuligheder til et andet stykke ny 
dansk dramatik, Sexpol, skabt af Teater Stuk. Kort 
tid efter afsluttede AATs egenproducerede Persona 
efteråret på Lille Scene. Persona blev skabt i anledning 
af Ingmar Bergmans 100-års fødselsdag, iscenesat af 
den norske instruktør, Johannes Holmen Dahl. Det 
blev en stærk, intim forestilling med potentiale til et 
langt liv. Det blev samtidig det unge skuespiltalent, 
Bolette Nørregaard Bangs gennembrud med en fasci-

nerende fortolkning af en sygeplejerske spærret inde i 
et klaustrofobisk snævert rum med sin patient.

Familieforestillingen op mod jul på Store Scene var 
norsk import af Dickens Et juleeventyr, skabt af  
instruktøren Kjersti Haugen og scenograf Leiko Fuseya 
og oversat til AAT gennem teaterets ensemble. Med 
skuespilleren Niels Anders Manley i den altoverskyg-
gende hovedrolle som Scrooge blev det en gedigen 
både kunstnerisk og publikumsmæssig succes, som 
teateret straks valgte at lægge i sin repertoirebank.

Det var også Store Scene, der åbnede forårssæsonen 
med Blodbadets Gud. Dramatikeren Yasmina Rezas 
intense komedie om tidens curlingforældre blev sat i 
scene af teaterets egen Martin Ringsmose, som der-
ved fik sin instruktørdebut på Store Scene. Det blev 
en forrygende farce, som formåede at gøre det lille 
drama stort og folkeligt. Lige så folkelig og med skarpt 
kunstnerisk snit - om end til en helt anden publi-
kumsgruppe - var Martin Nyborgs iscenesættelse af 
Fyrtøjet. Tusindvis af hujende og forventningsfulde 
børn levede fuldstændigt med, når soldaten i Sebasti-
an Henry Aagaard-Williams skikkelse fik forplantet 
sine drømme om prinsessen til hele kongeriget med 
akrobatisk snilde og fængslende charme. Mens Fyr-
tøjet spillede om formiddagen og i weekender for et 
stort og begejstret familie- og skolepublikum, foldede 
Blodbadets Gud sig ud om aftenen for et voksenpub-
likum.

Teaterdirektør Hans Henriksen stod for to forestillin-
ger på Store Scene i foråret. Begge med kærligheds-
forholdets prøvelser som omdrejningspunkt. Med sin 
særlige psykologiske forståelse for menneskets kerne 
og drivkræfter blev det til en mageløs Et dukkehjem og 
forviklingsdramaet Figaros bryllup. To vidt forskellige 
forestillinger fra henholdsvis norden og syden af Euro-
pa, og fra tiden midt under psykologiens ’opfindelse’ 
og fra lang tid før nogen tænkte psykologi. Et dukke-
hjem blev en decideret megasællert, mens Figaros 
bryllup havde sværere ved at slå igennem som kome-
die i en periode i foråret, hvor teateret normalt spiller 
musicals. For Et dukkehjem var PR-samarbejdet med 
Vendsyssel Teater givetvis medvirkende til succesen. 
De satte også Et dukkehjem op i nøjagtigt samme peri-
ode. Men hvor AATs version var opdateret og nutidig, 
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var Vendsyssels greb meget tro overfor originalen. På 
den måde fik de to forestillinger komplementeret hin-
anden kunstnerisk og skabt en synergi, der på sjælden 
vis fængede i de landsdækkende medier. AATs version 
havde desuden den kunstneriske kvalitet, som teate-
ret søger i de store dramatiske værker på Store Scene, 
hvorfor forestillingen naturligt er gledet ind i teaterets 
repertoirebank.

Imens de store forestillinger foldede sig ud på Store 
Scene, blev de mere eksperimenterende og intime 
foldet ud på Lille Scene. Her blev det bl.a. til Borger-
sceneforestillingen Spotify og Radio Luxembourg om 
den unge og ældre generations forhold til musik. En 
forestilling skabt med stærk empati og lytteglæde 
af Rolf Heim, der sammen med scenografen Sisse 
Jørgensen fik lavet et medlevende univers for de 6 bor-
geres fængende fortællinger. Strindbergs Kreditorer 
fulgte kort tid efter i Martin Nyborgs iscenesættelse, 
hvor teaterets ensemble igen fik stemplet ind med 
stærke skuespillerpræstationer i et nærmest monolo-
gisk trekantsdrama.

Udover teaterets nye egenproduktioner gav forårssæ-
sonen plads til at vise ikke færre end fem gæstespil og 
en repertoireforestilling på Store Scene samt et gæ-
stespil på Mindste Scene. Lille Scene lagde derudover 
gulv til yderligere en repertoireforestilling, Aftenlan-
det, skabt i 2017, samt en co-produktion, forestillingen 
Salt, skabt over Hans Kirks Fiskerne af et af Danmarks 
vigtige uafhængige kompagnier, Det Olske Orkester.

Mens Cyrano blev genskabt en enkelt dag for senere 
at komme i repertoire, var de fem gæstespil på Store 
Scene også store succeser på hver deres måde. Både 
Louise Schouws Kurt & Kirsten og Folketeatrets 
Mød mig på Cassiopeia var publikumsbaskere, mens 
Dansk Danseteater (DDT) viste den ypperste dans 
i Danmark med de to koreografier Krash & Chopin 
danser, skabt af henholdsvis DDTs tidligere leder Tim 
Rushton og den unge, brasilianske stjernekoreograf 
Alessandro Sousa Pereira. L.O.C. kom desuden på be-
søg med urpremiere på sin første iscenesatte koncert, 
som viste nye takter for kommunikationen mellem 
scene og koncertsolist gennem netop det teatrale 
aspekt. Det sidste gæstespil på Store Scene var Nør-
rebro Teaters Diktatoren med Reumertvinderen Olaf 

Johannessen i Chaplins roller. En forestilling genskabt 
til opførelse på AAT og Odense Teater af Odense 
Teater. På Mindste Scene var det et andet fynsk teater, 
Momentum, som gæstede teateret med selvmords-
monologen 16:29.

Imens alt dette kom til live og blev præsenteret for 
publikum som velproducerede forestillinger, lagde 
teateret også rum til andre møder mellem teaterkun-
sten og publikum. Bl.a. i form af dialogarrangementer, 
introduktioner til forestillinger, kulturdebatter og 
rundvisninger på teateret, den snart legendariske 
teaterimpro 3. Stop fra Gug og ikke mindst Larsens 
Teatersuppe, hvor store emner bliver fremstillet med 
iscenesat perspektiv.

Kunstnerisk var teateret også engageret i satspul-
je-projektet Kulturvitaminer. Sammen med andre 
store kulturinstitutioner og kunstnere er projektet 
skabt for at søge og afprøve nye veje til at behandle 
stress, moderat angst og depression gennem kunst og 
kunstoplevelser. Projektet har netop ved sin seneste 
evaluering vist sig at have enorm effekt på gruppen 
i behandling, med bemærkelsesværdige stigninger i 
både daglig glæde, aktivitet, trivsel, sociale relationer 
samt bedre varetagelse af arbejde. Dette tillægges bl.a. 
kulturguidernes – kunstnernes – medvirken i pro-
grammet.

Denne lange række af begivenheder og plusplus-ar-
rangementer var i løbet af sæsonen med til at sætte 
forestillinger og teaterets samspil med omverdenen 
i perspektiv på en levende og engageret måde, som 
meget tydeligt har givet publikum en anden indgang 
ind til teateret.

Med disse kunstneriske produktioner, arrangementer 
og særligt måden at præsentere teater på i forårssæ-
sonen fik teateret udfordret og afprøvet publikums 
forventninger, og fik derved skabt bedre baggrund 
for planlægningen af de kommende års kunstneriske 
linje. Desuden berigede afprøvningerne med svar 
på udfordringerne i arbejdet med genopsætninger, 
gæstespil og det at spille i repertoire.

Alt i alt har sæson 2018/19 derved givet betydeligt 
afsæt til den udvikling, som AAT mener er abso-

BERETNING
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Billetsalg, antal og værdibelægning

Antal Antal Indtægt Belægning Belægning
opførelser billetter inkl. moms Værdi Pladser

% %
STORE SCENE
Et juleeventyr 38              15.514             2.155.075   51 94
Blodbadets Gud 22              4.122              554.688      26 42
West Side Story 47              16.830             3.852.371   62 85
Et dukkehjem 22              8.298              1.051.865   48 85
Figaros bryllup 16              4.200              533.755      34 60
Cyrano - genopsætning 1                202                 13.540       15 46

146            49.166             8.161.294   50 82

LILLE SCENE
Alle mulige ting til salg 27              2.109              245.235      49 77
Sexpol 5                356                 30.675       29 62
Persona 27              1.358              146.805      29 50
Spotify og Radio Luxmbourg 26              1.630              169.350      35 63
Salt 14              1.022              114.315      45 74
Kreditorer 17              876                 82.280       26 52
The Foxcave 6                118                 -             0 98
Aftenlandet - genopsætning 9                366                 26.505       17 43

131            7.835              815.165      17 43

MINDSTE SCENE

-             -                  -             0 0

SKOLESCENEN
Fyrtøjet 56              23.465             1.327.921   59 93

56              23.465             1.327.921   59 93

GÆSTESPIL
Kurt & Kirsten 2                697                 165.160      66 80
Mød mig på Cassiopeia 7                3.071              833.635      84 98
Diktatoren 9                3.169              805.940      64 80
Krash & Chopin Danser 1                416                 69.840       65 95
16:29 6                129                 6.105         18 44
LOC 1                433                 136.950      95 99

26              7.915              2.017.630   73 88

Billetsalg, antal og værdibelægning

Antal Antal Indtægt Belægning Belægning
opførelser billetter inkl. moms Værdi Pladser

% %

IMPRO TEATER
3. Stop fra Gug 10              612                 28.750       31 9

10              612                 28.750       31 9

ØVRIGE AKTIVITETER
Format 6                214                 1.955         11 73
Larsens teatersuppe 8                545                 73.575       97 97
AATDialog 4                196                 5.220         31 70
Fra alle os børn på flugt 1                222                 27.880       26 41
AAT Hylder Kim Larsen 2                892                 -             0 98
Debatter 3                56                   280            41 41
Hjerteforeningen 1                401                 -             0 92

25              2.526              108.910      28 86

TOTAL 394            91.519             12.459.670 53 83

Billetsalg, antal og værdibelægning
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lut 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. Samlet set lykkedes det nemlig for AAT i 
2018/19 at skabe det møde mellem scenekunsten og 
publikum, som er essentielt for det, teateret vil være; 
Stedet, hvor vi mødes.

Aktivitetsmæssigt resultat 
Sæsonen 2018/19 bød på i alt 16 forestillinger, som 
Aalborg Teater var involveret i at skabe. Heraf 10 egne 
nyproduktioner, 2 egne repertoireforestillinger og 4 
co-produktioner. Samlet set blev det til 343 opførsler 
af produktioner, som AAT var involveret i skabelsen 
af. Herudover præsenterede AAT 6 gæstespil samt 7 
arrangementer af anden type end teater med i alt 51 
opførelser. Hvor sæson 2017/18 bød på samlet set 27 
forskellige tilbud fordelt over 347 opførelser og 71.375 
publikummer, blev det samlet set til 29 forskellige 
tilbud fordelt over 394 opførelser og rekordhøje 91.519 
publikummer i 2018/19.

Det i øjenfaldende i årets aktivitetsmæssige resultat er 
således, at aktivitetsniveauet steg markant med knap 
14%, hvilket har stor sammenhæng med publikums-
fremgangen på hele 28%. En af årsagerne til dette 
er, at teateret gennem omlægningen fra en suite til 
repertoireplanlægning er blevet mere opmærksom 
på de huller mellem forestillingerne, hvor teateret tid-
ligere har været lukket for publikum. Ved at udnytte 
sæsonen bedre, netop ved at spille i repertoire, bliver 

der således plads til flere aktivitetsdage.

Herudover skyldes fremgangen også, at AAT valgte 
at undersøge en særlig publikumsgruppes dalende 
tal, ved at tilbyde gratis busser til de skoler, som ikke 
længere tog deres elever med i teateret. Her var der 
kontant afregning for investeringen, da hele 33% 
(6.000) flere børn fra Nordjylland kom i teateret via 
denne ordning.

Årets aktiviteter har således været præget af en større 
omlægning og prioritering. Netop resultaterne af 
dette føres videre i den fortsatte forandring på teate-
ret for at optimere kontakten med publikum og øge 
muligheden for, at alle publikumsgrupper kan komme 
i teateret på AAT.

Publikumsmæssigt resultat 
Sæson 2018/19 nåede rekordhøje 91.519 publikum-
mer til teaterets aktiviteter. En stigning på 28,2% set i 
forhold til sæson 2017/18 og det højeste billettal over 
de seneste 10 år. Samtidig oversteg det budgetforvent-
ningerne på 81.123 med 12,8%.

De væsentlige årsager til fremgangen ligger i særligt 
to kategorier, løssalget som er steget med 53%, samt 
de unge u. 25 år, som er steget 56%. Omvendt er det 
bemærkelsesværdigt, at antallet af billetter solgt med 
abonnementsrabat stort set er identisk med de to 
foregående sæsoner. Antallet af loyale publikummer 
kan på den måde siges at være status quo. Det på 

Billetsalg, antal
Regnskab Regnskab

2018/19 2017/18

Børn under 15 år 20.678             17.619             
Unge under 25 år 10.308             6.596               
Abonnementsrabat 14.637             14.150             
Andre rabatter 11.227             8.265               
Fribilletter 8.175               6.458               
Sponsorbilletter 2.107               2.186               
Øvrige billetter 24.387             16.101             

I alt 91.519 71.375

Billetsalg, antal
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trods af, at en undersøgelse af publikums loyalitet til 
AAT netop har vist, at loyaliteten er stigende efter et 
par år med nedadgående kurve. At publikumsloyali-
teten er en essentiel faktor er åbenlyst. Derfor er et af 
de spørgsmål, som undersøgelsen lægger op til at få 
besvaret i denne sammenhæng, om loyaliteten på sigt 
kan omsættes til et større abonnementssalg, eller om 
det ’blot’ er mere generelt dækkende for, at AAT bliver 
betragtet som en væsentligere mulighed blandt kul-
turtilbuddene. Noget som bl.a. stigningen i løssalget 
kunne tyde på.

Den gennemsnitlige sædebelægning var på 83%, 
hvilket er 6% højere end i sæson 2017/18, mens 
værdibelægningen var på 53%, en stigning på 2%. 
Værdibelægningen er steget forholdsmæssigt mindre 
end sædebelægningen. Dette skyldes at teateret har 
oplevet en stigning på 56% i antallet af unge publi-
kummer, hvor billetprisen er rabatteret. Eksempelvis 
endte publikumssuccesen Et dukkehjem med en 
meget lav værdibelægning trods stor sædebelægning, 
da mange gymnasier og ungdomsuddannelser fandt 
vej til netop den forestilling gennem de stærkt rabat-
terede ungdomsbilletter, som teateret har mulighed 
for at gennemføre pga. formidlingsordningens tilskud 

hertil. Her kunne man blot ønske, at også studerende 
over 25 år også kunne nyde godt af de høje tilskud til 
rabatterede billetter i stedet for over de kommende 
år at få reduceret tilskuddet til deres billetter med 
sandsynlige prisstigninger til følge.

Den store stigning i salget af billetter til unge under 
25 år gjorde, at 34% af årets besøgende var under 25 
år. Hvis de studerende tælles med når andelen 36%, 
hvilket selvsagt giver udslag i en markant lav vær-
dibelægning, som dermed på ingen måde afspejler 
salgssuccesen. Heller ikke selvom der i samme sæson 
har været betydelig stigning i løssalgsbilletterne.

I denne sammenhæng er det væsentligt at bemærke, 
at teateret over de sidste seks sæsoner har fordoblet 
antallet af unge under 25 fra 5.694 i sæson 2013/14 
til 10.308 publikummer under 25 år i 2018/19. En 
væsentlig del af denne fordobling er sket fra sæson 
2017/18 til sæson 2018/19.

Udover disse nøgletal udgør sponsorbilletter i sæson 
2018/19 2,3 % svarende til 2.107 billetter. Disse billet-
ter andrager en værdi på kr. 273.910, jf. værdiansættel-
se i forhold til SKAT.

Økonomisk resultat

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i t.DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Indtægter 16.192 15.780 412 13.695
Særlige tilskud 0 0 0 406
Driftstilskud 42.650 41.500 1.150 41.850

Indtægter i alt 58.842 57.280 1.562 55.951

Omkostninger 57.986 55.502 -2.484 54.290

Resultat før afskrivninger 856 1.778 -922 1.661

Afskrivning 1.156 1.160 4 1.167

Resultat før finansiering -300 618 -918 494

Finansiering -30 -185 155 -362

Resultat -330 433 -763 132

Økonomisk resultat
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Udover publikum på scenerne til forestillinger og an-
dre aktiviteter havde Aalborg Teater 54 rundvisninger 
med i alt 1.588 gæster, mens de introduktioner, som 
med stor succes blev indført i sæson 2016/17, blev 
gennemført til 13 forestillinger i sæson 2018/19 med 
207 tilhørere.

Alt i alt må årets publikumsmæssige resultat ses som 
yderst tilfredsstillende, og noget som primært må 
tilskrives den øgede aktivitet.

Trods dette positive resultat er det væsentligt at give 
udtryk for de store udfordringer, som teateret står 
overfor. Ikke alene pga. denne forandringsproces med 
udvidede åbningstider, som teateret nu er i gang med 
at implementere, hvilket har ledt til publikumstil-
strømningen, men også væsentligst af alt teaterets 
publikums- og sceniske faciliteter, som både er trange, 
utidssvarende, teknisk vanskelige og ikke egnede til 
moderne teater med de krav, vi som mennesker har i 
dag til den visuelle side af scenekunsten og komfort.

Økonomisk resultat 
Trods publikumstilgang og en fireårig særbevilling fra 
Kulturministeriet kommer AAT ud af sæson 2018/19 
med et negativt resultat på t.DKK 330.

Resultatet skyldes flere budgetmæssige forhold, der 
alle kan ledes tilbage på de huller, som kan opstå, når 
der ikke er stabilitet på den øverste økonomipost på 
teateret. Således blev en del af den store co-produkti-
onsaftale med Aarhus Teater omkring West Side Story 
ikke videreformidlet under disse skift. Sammen med 
teaterets satsning på at få skolebørn i regionen til igen 
at komme til årets skoleforestilling på Aalborg Teater, 
som de har gjort i mange årtier, er det årsagen til det 
underskud, som teateret er kommet ud af sæsonen 
med.

Samtidig viser årets resultat helt tydeligt, at ompriori-
teringsbidraget med sine 2% nedskæringer af teate-
rets driftstilskud allerede har konsekvenser for teate-
rets udbud. Ikke alene har det konsekvenser for nogle 

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Tilskud 46.145.004 44.900.000 1.245.004 46.143.128

Billetindtægter 10.965.343 10.530.000 435.343 8.050.366
Lejeindtægter 180.947 150.000 30.947 150.000
Øvrige indtægter 1.550.316 1.700.000 -149.684 1.607.855

Egenindtægter i alt 12.696.606 12.380.000 316.606 9.808.221

Indtægter i alt 58.841.610 57.280.000 1.561.610 55.951.349

Fordelte produktionsomkostninger 6.833.794 5.610.000 -1.223.794 5.116.008
Fælles produktionsomkostninger 297.427 270.000 -27.427 322.092
Kunstnerisk scenepersonale 17.448.348 17.350.000 -98.348 17.139.789
Sceneteknisk personale 13.869.416 13.034.000 -835.416 13.145.993

Produktionsomkostninger i alt 38.448.985 36.264.000 -2.184.985 35.723.882

Salgsomkostninger 6.290.154 6.658.000 367.846 6.156.451
Ejendomsomkostninger 6.465.966 6.401.000 -64.966 6.106.979
Administrationsomkostninger 7.936.995 7.339.000 -597.995 7.469.857
Finansieringsomkostninger 30.054 185.000 154.946 362.478

Omkostninger i alt 59.172.154 56.847.000 -2.325.154 55.819.647

Resultat -330.544 433.000 -763.544 131.702

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
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publikumsgruppers mulighed for at komme i teateret. 
Det giver sig også udslag i, at teateret i fremtiden ikke 
har mulighed for at skabe de helt store og omkost-
ningstunge iscenesættelser, som tidligere har været 
markante for og forventet af AAT som landsdelsscene.

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.19 t.DKK 14.076, heraf 
er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning, mens 
den frie reserve udgør t.DKK 5.878

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 
Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produkti-
onsomkostningerne udgør 64,98% af de samlede 
omkostninger, salgsomkostninger udgør 10,63%, 
ejendomsomkostninger udgør 10,93% og administra-
tionsomkostninger udgør 13,41%. I forhold til sidste 
sæson er der forskydninger fra salgs-, ejendoms- og 
administrationsomkostningerne mod produktions-
omkostningerne.

SÆSON 2018/19 
Rapportering i henhold til 
rammeaftale 2016-20

I denne del af beretningen for sæsonen 2018/19 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 – 2018/19 KUNSTNERISK UDVIKLING

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

I sæson 2018/19 har AAT fortsat arbejdet med dialog-
skabende arrangementer fra 2017/18, for at fortsætte 

den del af vores strategi, som vi har kaldt ”For bor-
gerne”, 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 kreativ ledelse og udvikling. 
Desuden skabte AAT debatserien de’batter’ med 
demokratibegrebet som omdrejningspunkt.

Der blev afholdt i alt 22 arrangementer, der skabte 
dialog mellem publikum og teateret på en anden 
måde end gennem teateropførelser, ligesom der yder-
mere blev skabt en decideret borgersceneforestilling, 
Spotify og Radio Luxembourg, på baggrund af lokale 
borgeres historier.

Der blev desuden udbudt forestillingsintroduktioner 
til alle voksenforestillinger.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

1.2  Vil gennem kunstneriske valg sikre udvikling 
og bevægelse i scenekunsten

AAT har i sæsonen fokuseret på kunstnerisk udvik-
ling i alle sine valg – det være sig valg af kunstnere, 
udvikling af spillestil for de forskellige forestillinger 
samt fokus på koncept og aktualitet for de forskellige 
værker. Desuden er teaterets kommunikation blevet 
inddraget i højere grad for at medvirke til at stille 
relevante spørgsmål til udviklingen af scenekunsten, 
bl.a. gennem skærpet fokus på nøglefaktorer for 
salgskampagner, som omvendt har stillet skærpende 
spørgsmål tilbage på de kunstneriske ambitioner.

Igen i sæson 2018/19 har AAT prioriteret at have ur- 
og danmarkspremiere på ny dramatik. Formålet med 
dette valg er at sikre udvikling og fornyelse indenfor 
det dramatiske teater.

I 2018/19 havde teateret urpremiere på Alle mulige 
ting til salg og Spotify og Radio Luxembourg

FULDT INDFRIET/OPFYLDT 
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Christian Nicolai Collenburg 
Merete Mærkedahl

Maria Wichman 
Kirstine Emilie Moses Jacobsen 
Stine Andersen 
Nicco Olaybal 
Troels Graakjær 
Tone Reumert 
Sebastian Skov Andersen  
Miran Ugljen

MEDVIRKENDE:
Niels Anders Manley 
Christian Gade Bjerrum 
Ferdinand Falsen Hiis 
Jacob Moth-Poulsen 
Jørgen W. Larsen 
Kathrine Høj Andersen 

Laura Kold
Anne Mette Roest  
Lars Topp Thomsen 
Stanley Bakar 
Steffen Berenthz Eriksen 
Evrim Benli*

*  Praktikant fra Statens  
Scenekunstskole København
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Mål 2 – 2018/19 PUBLIKUMSUDVIKLING

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

AAT opnåede igen i denne sæson en betydelig pub-
likumsstigning i antallet af unge under 25 på over 
56%. Samtidig formåede teateret gennem en særlig og 
omkostningsfuld indsats at få mange børn under 15 
år tilbage til teaterets skoleforestilling, så teateret nu 
igen kan bryste sig af at have besøg af 80% af nordjy-
ske børn mellem 6-12 år.

I sæson 2018/19 har vi afprøvet og fået bekræftet, at 
netop økonomien har sat væsentlige spor i besøgstal-
let for børn under 15 år, da vi ved at stille gratis busser 
til rådighed for skolerne genvandt det tidligere tabte 
publikum fra denne gruppe.

Med det højere publikumstal for sæson 2018/19 er det 
ikke underligt, at alle publikumsgrupper er vokset. 
Men det er primært gruppen af børn og unge under 
25 år, som er vokset markant, hvorved de udgør en 
større procentdel af det samlede publikum.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

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

AAT modtog i efteråret 2016 tilsagn om støtte på 3 
mio. kr. til forundersøgelse af projekt: Aalborg Ny Te-
ater. 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 nu afsluttet og projekt-
beskrivelsen er således færdig. Det danner tilsammen 
et kvalificeret baggrundskatalog og præsentation til 
den igangværende fundraising til byggeriet.

Til dette er der etableret en professionel styregruppe, 
som gennem det sidste år har arbejdet med selve 
grunden, grundejer, kommunens lokalplaner samt 

kontakter til fonde og bevilligende myndigheder. Der 
er herigennem etableret kontakt og dialog med flere 
væsentlige fonde, mens Aalborg Kommune allerede 
har givet tilsagn om støtte på 4 mio. kr. over de næste 
20 år, i alt 80 mio. kr. til den statsstøttede landsdels-
scene.

OVERVEJENDE INDFRIET/OPFYLDT

 
 
Mål 3 – 2018/19 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

3.1  Udvikle nye kunstneriske udtryksformer i 
samarbejde med andre teatre

Sæson 2018/19 startede som den forrige sluttede med 
et stort samarbejdsprojekt med Aarhus Teater om 
musicalen West Side Story. Dette samarbejde kan ikke 
umiddelbart ses som en del af ”at udvikle nye kunst-
neriske udtryksformer”, som nævnt i rammeaftalen. 
Men samarbejdet om forestillingen var et løft, en 
fornyelse og udvikling i forhold til musicalgenren, som 
den hidtil er blevet præsenteret på AAT samt pro-
duktionsformen. Trods samarbejde og dermed delte 
produktionsomkostninger viste det sig, at AAT som 
den eneste landsdelsscene slet ikke har rammerne til 
scenekunst af den størrelse i de nuværende bygning-
er, ligesom teaterets driftstilskud sætter grænser for 
disse muligheder.

Til gengæld viste andre samarbejder sig givtige for 
både samarbejdspartnere og AAT. I samarbejde gen-
opsatte Odense Teater Nørrebro Teaters Diktatoren 
til turné på de to teatre. Det blev for AAT en ubetin-
get succes, hvor der dels blev vist skuespilkunst af 
sjældent format, og scenekunst i et andet udtræk end 
vanligt.

Flere samarbejder på teaterets Lille Scene løftede sig 
også op til noget særligt i deres udviklingsformater. 
Begge samarbejder var forankret i uafhængige kom-
pagnier (Teater STUK og Det Olske Orkester), mens 
det ene desuden inddragede en scene i København, 
Teater Grob. Mens forestillingen Sexpol fik mulighed 
for at spille længere tid end uafhængige kompagnier 
normalt spiller deres forestillinger - med den udvik-
ling, som det fører med sig undervejs – fik Det Olske 

BERETNING
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BLODBADETS GUD
Instruktør Martin Ringsmose
Scenograf Nicolaj Spangaa

FYRTØJET
Instruktør Martin Nyborg 
Scenograf Mari Lassen Kamsvaag

MEDVIRKENDE:
Bolette Nørregaard Bang 
Christian Bjerrum Gade 
Niels Anders Manley 
Jørgen W. Larsen 
Sebastian Henry Aagaard-Williams 
Steffen Berenthz Eriksen
Mette Klakstein Wiberg

MEDVIRKENDE:
Camilla Gjelstrup 
Lars Topp Thomsen 
Nanna Skaarup Voss 
Jacob Moth-Poulsen
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BERETNING

Orkester mulighed for at arbejde tæt på den lokation, 
som deres forestilling Salt tog udgangspunkt i. Herved 
fik den en anden tyngde skabt gennem netop mulig-
heden for research og samarbejder i området med 
lokale beboere.

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 depressive 
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 de-
pression, stress og angst. De erfaringer, der er skabt på 
baggrund af arbejdet, viser sig nu særdeles værdifulde 
både i forhold til særligt tilrettelagte kulturforløb for 
de udsatte, men også ift. at italesætte kunstens værdi 
på en ny måde og i en ny sammenhæng.

AAT har derudover haft forskellige Dialog-arrange-
menter, som ligger spredt over hele sæsonen, med 
deltagelse af eksterne gæster. Sammen med publikum 
debatterer gæsterne her diverse aktuelle emner som 
eksempelvis politiske emner med inviterede politikere 
og større emner i livet, hvor inviterede gæster bød ind 
med oplæg.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

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

7 hovedsponsorer 
8 kernesponsorer 
45 erhvervssponsorer

Øvrige indtægter, primært fra fonde og sponsorer 
er steget med t.DKK 56 fra sæson 2017/18 til sæson 
2018/19. Hertil kommer in-kind ydelser leveret af 
sponsorer til en anslået værdi af t.DKK 77.750. Over 
de sidste 3 år er indtægterne fra fonde og sponsorer 

steget med 7,79%

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

Mål 4 – 2018/19 INTERNATIONALISERING

4.1 Gøre visse forestillinger tilgængelige for uden-
landsk publikum

AAT har i år ikke haft tiltag for at gøre forestillinger 
tilgængelige for et udenlandsk publikum, da der ikke 
har været midler til at indfri denne opgave.

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

4.2 Søge at udvikle en international scenekunstfe-
stival i samarbejde med de øvrige teatre i SCENET

Gennem sæsonen er forskellige interessekonstellatio-
ner for en international scenekunstfestival undersøgt 
og afdækket yderligere. Det er besluttet, at et nyt 
samarbejde mellem tre af Aalborgs største kulturin-
stitutioner (KUNSTEN, Musikkens Hus og Aalborg 
Teater) skal bane vejen for en international biennale i 
Aalborg. Her skal kunsten præsenteres for publikum 
i byrummet, ligesom teater skal kunne opleves på 
KUNSTEN, kunst skal indtage Musikkens Hus mv. 
Den overordnede ambition er, at det skal være unikke 
begivenheder, som kan vække opsigt ikke blot i resten 
af landet, men også langt uden for Danmarks grænser.

Samarbejdsparterne er nu i gang med at søge midler 
til at skabe de 3 første biennaler, hvoraf den første 
ventes at skulle løbe af stablen i efteråret 2022.

FULDT 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. Dette arbejde har fundet 
sted i en årrække og det er tydeligt, at der herigennem 
er skabt en ny relation til publikum i forbindelse med 
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FIGAROS BRYLLUP
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Aleksandr Orlov

MEDVIRKENDE:
Ferdinand Falsen Hiis 
Bolette Nørregaard Bang 
Nanna Skaarup Voss 
Lars Topp Thomsen 
Steffen Berenthz Eriksen 
Jacob Moth-Poulsen 

ET DUKKEHJEM
Instruktør Hans Henriksen
Scenografi Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Nanna Skaarup Voss 
Ferdinand Falsen Hiis 
Martin Ringsmose 
Stanley Bakar 
Kathrine Høj Andersen

Christian Bjerrum Gade 
Stanley Bakar 
Ena Spottag 
Kathrine Høj Andersen 
Sebastian Henry Aagaard-Williams 
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udviklingen af kunstneriske produktioner. Det skete 
i denne sæson gennem forestillingen Spotify og Radio 
Luxembourg.

Desuden blev et større publikumsudviklingsprojekt 
påbegyndt med støtte fra Udviklingsplatformens 
Applaus-projekt. Et projekt, som sætter fokus på indu-
striarbejdernes børn med støtte fra Applaus og deres 
viden fra både ind- og udland. Dette projekt vil være 
under udvikling i sæson 2019/20, mens resultater 
heraf dels kan komme til udtryk undervejs i teaterets 
kommunikationsformer, og dels kan resultere i en 
mere gennemgribende forankring i og omkring teate-
rets Lille Scene.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

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

Aalborg Teater har i sæsonen 2018/19 engageret en 
række internationale kunstnere i forskellige funktio-
ner. Alt fra instruktører, scenografer, kostumedesigne-
re 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 Aalborg 
Teater har haft gennem sæsonen og derved skabe en 
diversitet, der er afgørende for teaterets udvikling. 
Mest tydeligt er det kommet til udtryk i forestillinger 
Et juleeventyr og Figaros bryllup.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

 
 
Mål 5 – 2018/19 TALENTUDVIKLING

5.1  Sikre at teateret fortsat uddanner  
egne teknikere

AAT har i sæson 2018/19 haft 3 elever tilknyttet tea-
teret i produktionsafdelingen, dels en teknikerelev og 
dels to skrædderelever.

Desuden havde teateret tre elever i praktik tilknyttet 
PR-afdelingen. Dels en projektkoordinator, som fik 
ansvaret for afprøvning af nye debatformer i samar-

bejde med en af teaterets ensembleskuespillere, dels 
en virksomhedspraktikant, som senere er blevet ansat 
i et publikumsudviklingsprojekt, og dels en grafikere-
lev fra Tech College Aalborg.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

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

Igen i sæson 2018/19 har teateret stillet praktikplad-
ser til rådighed for elever fra de scenekunstneriske 
uddannelser. I alt har 1 skuespillerelev haft sin uddan-
nelsespraktik på AAT. Desuden gav teateret scenede-
but for 2 skuespillere.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

5.3 Give plads til nye scenekunstneriske stemmer

AAT har i denne sæson primært givet plads til nye 
scenekunstneriske stemmer gennem gæstespil, hvor 
nye unge talenter gennem deres forestillinger har fået 
rum til at vise deres forestillinger for publikum. Heri-
blandt Amira Jasmina Jensen, der med sin forestilling 
16:29 satte fokus på brugen af sociale medier.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

BERETNING



21

ALLE MULIGE TING TIL SALG
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Laura Rasmussen

PERSONA
Instruktør Johannes Holmen Dahl
Scenograf Nia Damerell

MEDVIRKENDE:
Bolette Nørregaard Bang 
Maria Henriksen 
Nikolaj Bjørn-Andersen

MEDVIRKENDE:
Marie Knudsen Fogh 
Martine Emilie Barrett Levinsen 
Lars Topp Thomsen 
Camilla Gjelstrup 
Niels Anders Manley
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SPOTIFY OG RADIO LUXEMBOURG
Instruktør Rolf Heim
Scenograf Sisse Jørgensen

KREDITORER
Instruktør Martin Nyborg

MEDVIRKENDE:
Niels Anders Manley 
Camilla Gjelstrup 
Martin Ringsmose

MEDVIRKENDE:
Unge og ældre borgere,  
der kan spille musik
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SEXPOL
Instruktør Nicolei Faber
Scenograf Christian Albrechtsen

SALT
Instruktør Lotte Faarup
Scenograf Jeppe Lawaetz

MEDVIRKENDE:
Ditte Laumann 
Mireia Serra 
Angelina Watson 
Sofie Ebbesen Nielsen 
Morten Klode 
Øyvind Kirchhoff

MEDVIRKENDE:
Helle Fagralid 
Kasper Leisner  
Kathrine Høj Andersen 
Jens Gotthelf 
Solvej Kyong-Sook Christiansen 
Morten Brovn 



24

RESULTATOPGØRELSE

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

1 Driftstilskud 42.650.000 41.500.000 1.150.000 41.850.000

2 Formidlingstilskud 3.495.004 3.400.000 95.004 3.886.882
3 Andre tilskud 0 0 0 406.246
4 Billetindtægter 10.965.343 10.530.000 435.343 8.050.366
5 Øvrige indtægter 1.731.263 1.850.000 -118.737 1.757.855

Egenindtægter i alt 16.191.610 15.780.000 411.610 14.101.349

Indtægter i alt 58.841.610 57.280.000 1.561.610 55.951.349

Fordelte produktionsomkostninger 6.833.794 5.610.000 -1.223.794 5.116.008
Fælles produktionsomkostninger 297.427 270.000 -27.427 322.092

6 Direkte produktionsomk. i alt 7.131.221 5.880.000 -1.251.221 5.438.100

Kunstnerisk scenepersonale 17.221.096 17.200.000 -21.096 17.208.501
Sceneteknisk personale 13.869.416 13.034.000 -835.416 13.145.993
Bygningsdrift 1.800.581 1.698.000 -102.581 1.773.433
Bestyrelse 299.608 330.000 30.392 309.028
Ledelse i øvrigt 3.040.239 2.985.000 -55.239 3.015.475
Administrativt personale 2.103.474 1.864.000 -239.474 1.873.944
Salgspersonale 2.794.585 2.708.000 -86.585 2.664.845
Regulering af feriepengeforpligtelse 227.252 150.000 -77.252 -68.712

7 Personaleomkostninger i alt 41.356.251 39.969.000 -1.387.251 39.922.507

8 Salgsomkostninger 3.495.569 3.950.000 454.431 3.491.606
9 Ejendomsomkostninger 3.509.327 3.543.000 33.673 3.166.783
10 Rejseomkostninger 338.853 300.000 -38.853 255.459
11 Repræsentationsomkostninger 165.357 100.000 -65.357 142.992
12 Administrationsomkostninger 1.989.464 1.760.000 -229.464 1.872.959

Øvrige omkostninger i alt 9.498.570 9.653.000 154.430 8.929.799

Resultat før afskrivninger 855.568 1.778.000 -922.432 1.660.943

13 Afskrivninger 1.156.058 1.160.000 3.942 1.166.763

Resultat før finansiering -300.490 618.000 -918.490 494.180

14 Finansiering -30.054 -185.000 154.946 -362.478

Resultat -330.544 433.000 -763.544 131.702

Opsummering:
Indtægter i alt 58.841.610 57.280.000 1.561.610 55.951.349
Omkostninger i alt -59.172.154 -56.847.000 -2.325.154 -55.819.647

Resultat -330.544 433.000 -763.544 131.702
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BALANCE
AKTIVER

30.06.19 30.06.18
Note DKK DKK

15 Ejendomme 25.823.572 26.363.695
15 Driftsmidler 2.123.623 2.173.350
15 Materielle anlægsaktiver under udførsel 74.800 126.288

Anlægsaktiver i alt 28.021.995 28.663.333

Tilgodehavende salg 279.683 206.154
Tilgodehavende moms 457.116 59.692
Andre tilgodehavender 395.861 317.145

16 Det Ny Teater 22.385 147.960
Forudbetalte omkostninger 2.391.149 1.240.435

Tilgodehavende i alt 3.546.194 1.971.386

 Kassebeholdning 2.946 3.030
Indestående i pengeinstitut 8.464 588.693

Likvide beholdninger i alt 11.410 591.723

Omsætningsaktiver i alt 3.557.604 2.563.109

Aktiver i alt 31.579.599 31.226.442

PASSIVER

Reserve for opskrivning 8.197.700 8.197.700
Overført resultat 5.877.925 6.208.469

17 Egenkapital i alt 14.075.625 14.406.169

Lån, offentlige 2.886.608 2.886.608

 Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.886.608 2.886.608

18 Gæld til pengeinstitutter 5.275.514 332.773
 Forudbetalt tilskud 0 3.790.000

Feriepengeforpligtelse 4.520.755 4.293.503
Forudfaktureret 2.903.181 3.175.419

 Skyldige omkostninger 1.007.218 1.337.214
 Skyldig løn m.v. 910.698 1.004.756

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.617.366 13.933.665

Gældsforpligtelser i alt 17.503.974 16.820.273

Passiver i alt 31.579.599 31.226.442

19 Eventualaktiver
20 Leasing- og lejeforpligtelser
21 Sikkerhedsstillelser
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

2018/19 2017/18
DKK DKK

Årets resultat -330.544 131.702

Reguleringer:
Årets afskrivninger 1.156.058 1.166.763
Forskydning i tilgodehavender -1.574.808 981.284
Forskydning i modtagne forudbetalinger -3.790.000 -6.835.000
Forskydning i skyldige omkostninger m.v. -469.040 729.340

Driftens pengestrømme -5.008.334 -3.825.911

Driftsmidler -439.920 -750.549
Anlægsaktiver under udførsel -74.800 -126.288

Investeringernes pengestrømme -514.720 -876.837

Afdrag på gæld (netto) 0 -5.160.022

Finansieringens pengestrømme 0 -5.160.022

Årets pengestrømme i alt -5.523.054 -9.862.770

Likvide beholdninger primo 258.950 10.121.720

Likvide beholdninger ultimo -5.264.104 258.950

Likvide beholdninger sammensætter sig således:

Kontante beholdninger 2.946 3.030
Indeståender i kreditinstitutter 8.464 588.693
Gæld til kreditinstitutter -5.275.514 -332.773

I alt -5.264.104 258.950
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NOTER

1. Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Driftstilskud, Kulturministeriet 42.650.000 41.500.000 1.150.000 41.850.000

I alt 42.650.000 41.500.000 1.150.000 41.850.000

Driftstilskud er t.DKK 800 højere end sidste år, og t.DKK 1.150 højere end budgetteret grundet særtilskud på årligt kr. 2 
mio. i perioden 2019-2022 fra Kulturministeriet.

2. Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Formidlingstilskud 3.495.004 3.400.000 95.004 3.886.882

I alt 3.495.004 3.400.000 95.004 3.886.882

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede principper, i sæson 2018/19 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 30.984 1.774.519 4.214.987 3.371.990
Abonnementsrabat 14.242 3.027.305 799.314 639.451
Andre rabat typer 9.721 1.303.703 1.203.939 963.151

Rabat i alt 54.947 6.105.527 6.218.240 4.974.592

Fald i formidlingstilskud i forhold til sidste år på baggrund af en tilbagegang i publikumsantallet fra 2016/17 til 2017/18. 
Det opnåede formidlingstilskud er dog t.DKK 95 højere end budgetteret.
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NOTER

3. Andre tilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Improfestival 0 0 0 120.000
Theatron 0 0 0 286.246

I alt 0 0 0 406.246

4. Billetindtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Billetsalg 10.159.920 9.890.000 269.920 7.517.558
Cafétilbud -201.272 -90.000 -111.272 -32.578
Kundegebyrer 1.006.695 730.000 276.695 565.386

I alt 10.965.343 10.530.000 435.343 8.050.366

I billetindtægter indgår værdi af sponsorbilletter med t.DKK 246 i 2018/19 og t.DKK 244 i 2017/18.

Realiserede billetindtægter incl. gebyrer m.v. er t.DKK 435 højere end budgetteret som følge af væsentligt flere solgte 
billetter end budgetteret. Den realiserede gennemsnitlige indtægt pr. billet har dog været væsentligt lavere end 
budgetteret, hvilket er årsag til, at indtægten ikke er steget procentuelt så meget som antallet af solgte billetter.

5. Øvrige indtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Leje + forpagtningsafgift, café 180.947 150.000 30.947 150.000
Sponsorater 1.063.596 1.200.000 -136.404 1.034.670
Gaver fra fonde 358.000 350.000 8.000 331.000
Andre indtægter 128.720 150.000 -21.280 242.185

I alt 1.731.263 1.850.000 -118.737 1.757.855

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

I sæson 2018/19 havde teatret 7 hovedsponsorer, 8 kernesponsorer og 43 erhvervssponsorer. Mindreindtægt i forhold til 
budget skyldes delvist, at værdi af sponsorbilletter t.DKK 246 er indregnet i billetindtægter. 

Forpagtningsafgiften er højere end budgetteret grundet større omsætning i Teatercafeen.
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6. Direkte produktionsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Musik, noder, rollehæfter 48.370 150.000 101.630 91.087
Dekorationer, kostumer, møbler m.m. 3.332.876 2.800.000 -532.876 3.169.640
Fofatter- og oversætter rettigheder 3.279.723 2.360.000 -919.723 1.649.316
Direkte produktionsomk., genopsætninger 172.825 300.000 127.175 0

Fordelte produktionsomk. i alt 6.833.794 5.610.000 -1.223.794 4.910.043

Lastbil, truck m.m. 72.031 50.000 -22.031 63.222
Småanskaffelser 4.730 0 -4.730 51.467
Lys, drift 149.389 120.000 -29.389 108.343
Lyd, drift 71.277 100.000 28.723 99.060

Fælles produktionsomk. i alt 297.427 270.000 -27.427 322.092

I alt 7.131.221 5.880.000 -1.251.221 5.232.135

Merudgifter på Dekorationer mm. samt Forfatter og oversætterrettigheder på t.DKK 1.453 skyldes manglende 
budgettering af omkostninger ved samproduktion af West Side Story. En lille del af dette merforbrug skyldes dog en 
forskydning af udgifter til Musik, noder, rollehæfter samt Direkte produktionsomkostninger. Den manglende budgettering 
af samproduktionsudgifter til West Side Story skyldes manglende overlevering af aftaler, som ikke var skriftliggjort. Efter 
de ikke-budgetterede udgifter til West Side Story blev kendt, er der foretaget besparelser, som har reduceret de 
samlede merudgifter på fordelte produktionsomkostninger.

Merforbrug i fælles produktionsomkostninger på t.DKK 27 skyldes primært merforbrug ifm. vedligehold af lastbil og 
truck. Meromkostning vedrørende drift af lys er udlignet gennem mindre forbrug på drift af lyd.
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7. Personaleomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Kunstnerisk scenepersonale 17.221.096 17.200.000 -21.096 17.208.501
Sceneteknisk personale 13.869.416 13.034.000 -835.416 13.145.993
Bygningsdrift 1.800.581 1.698.000 -102.581 1.773.433
Bestyrelseshonorar 299.608 330.000 30.392 309.028
Ledelse i øvrigt 3.040.239 2.985.000 -55.239 3.015.475
Administrativt personale 2.103.474 1.864.000 -239.474 1.873.944
Salgspersonale 2.794.585 2.708.000 -86.585 2.664.845
Regulering af feriepengeforpligtelse 227.252 150.000 -77.252 -68.712

I alt 41.356.251 39.969.000 -1.387.251 39.922.507

Merforbrug på Bygningsdrift på t.DKK 103 skyldes primært sygdom.

Merforbrug på Salgspersonale skyldes underbudgettering af lønsum.

Negativ afvigelse på regulering af feriepengeforpligtelse på t.DKK 77 i forhold til budget skyldes primært forhøjelse af 
feriepengeforpligtelsen efter OK18, samt udskydelse af ferieafholdelse grundet den nye ferielov.

Merforbrug på kunstnerisk scenepersonale på t.DKK 21 skyldes primært sygdom.

Merforbrug på administrativt personale på t.DKK 239 og en stigning i forhold til 2017/18 på t.DKK 229 skyldes primært 
aftale og overlevering til ny medarbejder ifm. fratrædelse samt udbetaling af feriepenge. 

Merforbrug på t.DKK 835 på sceneteknisk personale skyldes primært merforbug på samproduktion af West Side Story.

Merforbrug på ledelse på t.DKK 55 skyldes underbudgettering.

8. Salgsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Annoncer 1.189.774 1.250.000 60.226 1.348.286
Plakater og brochurer 306.195 400.000 93.805 253.627
Fotografering 237.242 280.000 42.758 226.220
Billetnet gebyr 486.644 400.000 -86.644 402.628
Øvrige salgsomkostninger 932.127 1.250.000 317.873 1.127.961
Refusion, kørsel skoleforestilling 270.978 120.000 -150.978 116.455
Arbejdstøj / uniformer 7.609 50.000 42.391 16.429
Konsulent, repositionering 65.000 200.000 135.000 0

I alt 3.495.569 3.950.000 454.431 3.491.606

Mindre forbrug på i alt t.DKK 454 skyldes blandt andet omlægning af udgifter til forudbetalt PR for den efterfølgende 
sæson som udgør t.DKK 330. Disse vil fremover følge den sæson, som aktiviteten er målrettet. Herudover er konsulent, 
repositionering t.DKK 135 lavere end budgetteret. Omvendt har der i året været et merforbrug på t.DKK 151 vedrørende 
blandt andet udgifter til refusion af skolebusser til skoleforestillingerne.
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9. Ejendomsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Forsikring, bygning 126.922 140.000 13.078 141.009
El, vand, varme, kloak, renovation 899.413 898.000 -1.413 824.473
Vagt, Alarm, Falck 249.636 170.000 -79.636 191.602
Rengøring og kantine 154.392 160.000 5.608 132.263
Reparation og vedligehold af 
    bygninger 531.678 575.000 43.322 473.669
Småanskaffelse inventar 169.629 200.000 30.371 249.021
Lejemål, lager og lejligheder 1.377.657 1.400.000 22.343 1.154.746

I alt 3.509.327 3.543.000 33.673 3.166.783

Forbrug til vagt og alarm er steget med t.DKK 80 grundet højere udgifter til fejlalarm.

Efter etablering af nyt lager, som øger forbruget til lejemål, lager og lejligheder ift. tidligere år, er omkostninger reduceret 
med t.DKK 22 ift. budgetteret.

Præmien på forsikring af bygning er reduceret med t.DKK 13 efter gennemgang af forsikringer med forsikringsmægler.

Vedligeholdelsesarbejde på bygninger har krævet merforbrug ift. den tidligere sæson, men der er dog lavet besparelse 
ift. budget. Ligeledes er der lavet besparelser på de budgetterede midler til småanskaffelser. I alt er der foretaget 
besparelser på de to områder på t.DKK 74. 

10. Rejseomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Tjenesterejser 263.167 220.000 -43.167 243.548
Studierejser 75.686 80.000 4.314 11.911

I alt 338.853 300.000 -38.853 255.459

Der har været et merforbrug på rejser på t.DKK 39 grundet flere studieture ift. forberedelsen af repertoirespil.
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11. Repræsentationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Repræsentation 128.159 80.000 -48.159 113.978
Gaver, blomster m.v. 37.198 20.000 -17.198 29.014

I alt 165.357 100.000 -65.357 142.992

Samlet set har der været et merforbrug på repræsentationsomkostninger og gaver på t.DKK 65 grundet afskeds-
reception og udvikling af større projekter fremadrettet.

12. Administrationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Forsikring, personale 265.239 215.000 -50.239 199.363
Kontingenter og abonnementer 262.370 100.000 -162.370 118.705
Kontorhold 70.805 80.000 9.195 63.329
Telefon og Internet 179.520 180.000 480 168.372
Porto, fragt og gebyrer 43.060 70.000 26.940 30.074
Småansk., rep. og vedligehold, IT 175.501 180.000 4.499 193.240
Konsulentass., økonomi og personale 331.512 547.074
Lønassistance, Silkeborg Data 116.610 112.760
Personale, sundhed m.m. 343.811 250.000 -93.811 318.341
Arbejdstøj og uniformer 27.956 30.000 2.044 35.185
Kursusudgift 159.208 135.000 -24.208 89.671
Diverse 13.872 0 -13.872 -3.155

I alt 1.989.464 1.760.000 -229.464 1.872.959

520.000 71.878

Forsikringer, personale er steget t.DKK 50 grundet etablering af sundhedssikring.

Kontingenter og abonnementer har der været et merforbrug på t.DKK 162 ift. budget. Dette skyldes omlægning til NAV 
samt etablering af support hertil og flytning af denne udgift fra konsulentassistance, hvorved denne post er faldet med 
t.DKK 72.

Merforbrug på Personale, sundhed på t.DKK 94 skyldes øget forbrug til behandlinger ifm. forebyggelse af skader særligt 
ifm. West Side Story.

Merforbrug på kursusudgifter t.DKK 24 skyldes afholdelse af personaleseminar.
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13. Afskrivninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Afskrivninger, bygning 540.123 540.000 -123 540.123
Afskrivninger, driftsmidler 615.935 620.000 4.065 626.640

I alt 1.156.058 1.160.000 3.942 1.166.763

Der er marginalt færre afskrivninger end budgetteret.

14. Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Renteindtægter 0 0 0 0
Renteudgifter -30.054 -185.000 154.946 -236.488
Kurstab 0 0 0 -125.990

I alt -30.054 -185.000 154.946 -362.478

Renteudgifter er t.DKK 155 lavere end budgettet, dette skyldes omlægning af lån.
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15. Anlægsaktiver
Materielle

Drifts- anlægsaktiver
Beløb i DKK Ejendomme midler under udførsel I alt

Kostpris primo 31.687.023 7.553.028 126.288 39.240.051
Årets tilgang 0 439.920 74.800 439.920
Overførsel i årets løb til/fra andre poster 0 126.288 -126.288 126.288
Årets afgang 0 -1.144.878 0 -1.144.878

Kostpris ultimo 31.687.023 6.974.358 74.800 38.661.381

Opskrivninger primo 8.197.700 0 0 8.197.700

Opskrivninger ultimo 8.197.700 0 0 8.197.700

Afskrivninger primo 13.521.028 5.379.678 0 18.900.706
Årets afskrivninger 540.123 615.935 0 1.156.058
Afskrivninger vedr. afgang 0 -1.144.878 0 -1.144.878

Afskrivninger ultimo 14.061.151 4.850.735 0 18.911.886

Regnskabsmæssig værdi 25.823.572 2.123.623 74.800 27.947.195

- Økonomisystem
- Køleskab
- Lifte til Store Scene
- Gaffeltruck
- PA til café
- Bueben og sorfitter
- Subwoofere
- Mikrofoner
- Software til lysdesign
- Vogne til transport og opbevaring af kulisser ifm. omlægning til repertoirespil

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 440 efter modregning af modtaget uddeling fra Torben Vejs fond på t.DKK 50. 
Årets tilgang omfatter:

16. Det Ny Teater

30.06.19 30.06.18
DKK DKK

Modtagne tilskud 2.750.000 2.500.000
Udgifter -2.772.385 -2.647.960

I alt -22.385 -147.960

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

Der resterer pr. 30.06.19 at blive udbetalt t.DKK 250 af de samlede meddelte bevillinger. De samlede omkostninger 
forventes at komme til at modsvare indtægterne.
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16. Det Ny Teater

30.06.19 30.06.18
DKK DKK

Modtagne tilskud 2.750.000 2.500.000
Udgifter -2.772.385 -2.647.960

I alt -22.385 -147.960

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

Der resterer pr. 30.06.19 at blive udbetalt t.DKK 250 af de samlede meddelte bevillinger. De samlede omkostninger 
forventes at komme til at modsvare indtægterne.

17. Egenkapital

Reserve for Overført
Beløb i DKK opskrivning resultat I alt

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
Årets resultat 2018/19 0 -330.544 -330.544

Saldo pr. 30.06.19 8.197.700 5.877.925 14.075.625

Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af frie reserver på t.DKK 
5.878.

18. Gæld til pengeinstitutter

30.06.19 30.06.18
DKK DKK

Spar Nord, driftskredit, maks t.DKK 5.900 5.224.321 299.348
Spar Nord, mastercard 51.193 33.425

Gæld til pengeinstitut i alt 5.275.514 332.773

19. Eventualaktiver

Teateret har et udskudt skatteaktiv på balancedagen, som ikke er indregnet i balancen. Skatteaktivet
kan henføres til midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser. Som følge af teaterets skattemæssige stilling som beskrevet i anvendt 
regnskabspraksis under afsnittet "Aktuelle og udskudte skatter", er skatteaktivet ikke indregnet
i balancen

20. Leasing- og lejeforpligtelser

Der er indgået leasingaftaler om 3 kopimaskiner. Aftalerne udløber hhv. den 30.09.22 og 30.09.23.
Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 61 (heraf forfalder t.DKK 17 indenfor 1 år).

Teatret har desuden indgået aftaler om leje af lager og lejligheder. Den årlige leje udgør
t.DKK 1.176. Lejemålene har 3 - 6 måneders opsigelse.

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i for-
hold til sidste år.

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle omkostninger, herunder afskriv-
ninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsyn-
ligt, 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 forpligtel-
ser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regn-
skabspost.

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 
Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler indreg-
nes i resultatopgørelsen i den sæson, de vedrører. 
Nettoomsætning 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 administra-
tion.

Afskrivninger 
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, 
at der sker systematisk afskrivning over aktivernes 
forventede brugstid. Der foretages lineære afskriv-
ninger baseret på følgende brugstider og restvær-
dier: 
 
 Brugstid Restværdi

Bygninger 30 – 40 år 40%

Driftsmateriel  
og inventar 3 – 5 år 0 - 50% 

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fra-
trukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid. 
Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med 
eventuelle nedskrivninger. Brugstiden og restværdi-
en fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revur-
deres årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foreta-
ges efter anvendt regnskabspraksis omtalt i afsnit-
tet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtæg-
ter og renteomkostninger samt kursregulering af 
fremmed valuta.

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

Grunde afskrives ikke.

Note 22 – Anvendt regnskabspraksis
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BALANCE

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

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

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

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

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret 
på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnit-
tet ”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 teaterets 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 den-
ne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste 
værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapital- 
værdien opgøres som nutidsværdien af de forven-
tede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet 
eller aktivgruppen samt forventede nettopenge-
strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter 
endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for 
nedskrivningen ikke længere består. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med 
fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

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

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under 
aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-
de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indestående på 
bankkonti samt kontante beholdninger.

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

Aktuelle og udskudte skatter 
Teateret er skattepligtig efter selskabslovens § 1, 
stk. 1, nr. 6 og har et almennyttigt formål, som giver 
teateret mulighed for efter selskabsskattelovens 
§ 3, stk. 3, jf. stk. 2, at henlægge skattemæssigt 
indkomst således, at skattepligten ikke medfører 
aktuel skat. På det grundlag er aktuel og udskudt 
skat indregnet til DKK 0 i årsregnskabet.

Gældsforpligtelser 
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris 
på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låne-
optagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter 
til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneom-

Note 23 – Anvendt regnskabspraksis
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kostninger 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 indbetalinger 
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indi-
rekte metode og viser pengestrømme fra driften, 
investeringer, finansiering og ændring i årets pen-
gestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse 
og slutning.

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

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

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansie-
ring fra og udbetalt udbytte til kapitalejere samt 
optagelse af og afdrag på langfristede gældsforplig-
telser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sam-
mensætter sig af likvide beholdninger.
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STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER

Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2018/19 2018/19 2018/19 2017/18

Store scene
Antal produktioner 6 5 1 4 produktioner
Antal opførelser 146 129 17 116 opførelser
Billetsalg 49.166 41.479 7.687 38.501 billetter
Billetpris, A 250 - 390 250 - 390 0 280 - 370 DKK
Billetpris, B 200 - 340 200 - 340 0 230 - 270 DKK
Billetpris, C 200 - 240 200 - 240 0 130 - 170 DKK
Billetpris, D (børn) 80 80 0 80 DKK

Lille scene
Antal produktioner 8 6 2 5 produktioner
Antal opførelser 131 117 14 109 opførelser
Billetsalg 7.835 8.090 -255 8.287 DKK
Billetpris, B 200 200 0 230 DKK

Skolescenen
Antal produktioner 1 1 0 1 produktioner
Antal opførelser 56 53 3 51 opførelser
Antal billetter 23.465 20.970 2.495 17.762 billetter
Billetpris, børn 80 80 0 70 DKK
Billetpris, voksne 160 160 0 130 - 170 DKK

Mindste scene
Antal produktioner 0 2 -2 2 produktioner
Antal opførelser 0 2 -2 29 opførelser
Antal billetter 0 742 -742 826 billetter
Billetpris, C 0 130 -130 130 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 26 19 7 18 opførelser
Antal billetter 7.915 7.621 294 4.204 billetter

Øvrige aktiviteter (se beretning)
Antal opførelser 35 21 14 24 opførelser
Antal billetter 3.138 2.221 917 1.795 billetter

Antal egenproduktioner 16 10 6 13
Antal opførelser 394 341 53 347 opførelser
Antal billetter 91.519 81.123 10.396 71.375 billetter
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STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER

Årsoversigt med statistiske nøgletal

Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
Beløb i t.DKK 2018/19 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Omkostninger 55.502 57.987 54.290 54.299 55.983 56.362
Afskrivninger 1.160 1.156 1.167 1.088 996 1.087
Indtægter 15.780 16.192 13.695 13.832 14.028 14.100
Driftstilskud 41.500 42.650 41.850 41.950 42.150 42.900
Anlægstilskud / særlige tilskud 0 0 1.429 50 0 300
- heraf modregnet i anlægsaktiver 0 0 -1.023 0 0 -300

Finansiering
Renteindtægter 0 0 0 1 2 45
Renteudgifter 185 30 362 184 198 211

Årets resultat 433 -331 132 262 -997 -615

Driftstilskud Kulturministeriet 41.500 42.650 41.850 41.950 42.150 42.900
Egenindtægt 15.780 16.192 13.695 13.832 14.028 14.100
heraf formidlingstilskud 3.400 3.495 3.887 4.091 4.035 4.131

Antal opførelser 378 394 347 313 332 341
Antal egenproduktioner 10 16 13 10 11 11
Antal publikummer

(afrundet) 81.000 91.000 71.000 76.000 80.000 79.000
Vægtet belægningsprocent 74 83 77 84 84 84
Vægtet værdibelægning 56 53 51 62 60 56
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK) 700 650 781 729 712 727
Samlet driftstilskud pr. 

tilskuer (DKK) 512 469 589 552 527 543
Samlet offentligt tilskud pr. 

tilskuer (DKK) 554 507 664 606 577 599
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PERSONALEOVERSIGT

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 0,00 2,00 2,00
Instruktører 5,00 2,00 1,50 8,00 1,00 1,00
Scenografer 11,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
Koreografer 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Skuespillere 27,00 16,00 15,50 15,00 18,00 17,00
Kor, ballet, statister 27,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
Musikere 41,00 1,00 1,00 16,00 0,00 0,00

I alt 113,00 21,00 20,00 73,00 21,00 20,00

SCENETEKNISK PERSONALE

Produktionsleder 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Lysteknikere 3,00 5,00 4,25 0,00 6,00 5,50
Lydteknikere 1,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00
Sceneteknikere 7,00 9,00 9,00 3,00 10,00 10,00
Sufflører 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00
Regissører 1,00 5,00 4,75 1,00 5,00 5,00
Frisør 7,00 2,00 1,50 3,00 1,00 1,00
Skræddere 0,00 5,00 4,50 0,00 4,00 4,00
Påklædere 4,00 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 24,00 35,00 32,25 10,50 36,00 34,75

SERVICEPERSONALE

Bygningsdrift 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00
Inspektør og kontrol 19,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Portvagt 0,00 3,00 1,00 0,00 2,00 1,00
Kantine 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00
Rengøring 1,00 3,00 2,25 2,00 2,00 2,00

I alt 20,00 9,00 5,75 17,00 6,00 5,00

2018/19 2017/18
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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 2,00 2,00
Kontorpersonale 0,00 5,00 4,25 0,00 4,00 4,00
PR, salg, marketing 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
Bestyrelse 8,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

I alt 10,00 14,00 13,25 8,00 13,00 13,00

Personale i alt 167,00 79,00 71,25 108,50 76,00 72,75

2018/19 2017/18



43



FIND AALBORG TEATER PÅ

AALBORGTEATER.DK

JERNBANEGADE 9-11 
POSTBOKS 1710 
9000 AALBORG

ADMINISTRATION 96 31 60 10

BILLETSERVICE 96 31 60 20

HOVEDSPONSORER


