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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Aalborg Teater

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 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 internationale 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. 1098 af 26. oktober 2019 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 væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for
regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold hos modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse
nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til
nedbringelse af billetpriser.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af teaterets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.06.20 samt af resultatet af teaterets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.19 - 30.06.20 i
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold hos modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019
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 bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold hos modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26.
oktober 2019 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.

4

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
Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af
26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme som 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 modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt
bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om
formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
anført de af Kulturministeriet godkendte budgettal
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 administrative
forhold hos modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26.
oktober 2019 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 fejlinformation, 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
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere teateret, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Som led i 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. bekendtgørelse
nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold hos modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1098 af
26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, foretager vi faglige vurderinger 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 fejlinformation
forårsaget af besvigelser 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 omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der
kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at institutionen ikke længere kan 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 tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING
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 fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 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 bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud 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. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
hos modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet
samt bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019 for
formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 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
ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter 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 overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaf6

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 konkluderer, 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 19. november 2020
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen			
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne10408

Thomas Skou Jacobsen
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne33207

BERETNING
Aalborg Teater (AAT) gennemgår i disse år en
større planlægningsmæssig og organisatorisk forandringsproces. Målet er at skabe en organisation,
der på bedst mulig vis understøtter den kunstneriske kvalitet, de enkelte medarbejderes trivsel og
medejerskab i teaterets virke samt udviklingen af
de faglige kompetencer fra sceneteknikere over
skabere, kunstnere og salgsmedarbejdere til ledelse. Målet er til stadighed at kunne tilpasse og justere teateret til sin samtid og balancere kunstneriske,
kommercielle og samfundsmæssige hensyn.
Efter at have lavet forskellige afprøvninger af repertoireplanlægning fremfor ren en suite- planlægning
af teaterets forestillinger blev 2019/20 året, hvor en
repertoiremodel tilpasset Aalborg Teater for første
gang foldede sig ud. Nye forestillinger fik kortere
spilleperioder, tidligere forestillinger blev genopsat, gæstespil blev hentet ind i repertoiret og de to
største scener blev brugt til flere opførelser, således
at teateret var åbent for publikum i en langt større
del af året.
Denne omlægning har medført en større restrukturering af både organisation, økonomisk tilrettelæggelse og salg, og dermed det grundlag, som
teaterkunsten på Aalborg Teater hviler på. Organisatorisk har det særligt været tilrettelæggelse,
tidsforbrug, vedligehold, udvikling, dubleringer
og ejerskab, der blev udfordret på nye måder. Den
økonomiske tilrettelæggelse blev udfordret af to
modsatrettede styringsmekanismer, da den både
skulle være mere specifik og samtidig mere løs
ift. ad hoc planlægningen. Salgsmæssigt skulle de
store, forestillingsspecifikke kampagner afløses af
den bredere branding. Således skulle forsalget også
ændres fra at have været rettet imod konkrete billetter til konkrete forestillinger til at publikum nu
købte sig ind på hele teateret. Som følge af de nye
salgsvilkår lancerede teateret et sæsonkort, som
skulle vise sig at blive en stor succes. Hovedsageligt
fordi mange publikummer på den måde købte sig
ind på teateret, og som bieffekt fordi teateret nu
spillede for fulde huse til de mere eksperimenterende forestillinger på Lille Scene.

Alt dette blev imidlertid afbrudt af nedlukningen
som følge af COVID-19. En nedlukning, der kom
både belejligt og ubelejligt. For på den ene side er
det svært at evaluere de overordnede tendenser på
baggrund af kun lidt over en halv sæson, hvor store
væsentlige satsninger ikke blev gennemført. Desuden har de økonomiske følgevirkninger af nedlukningen sat betydelige spor, som vil påvirke teateret
de kommende år, hvor teateret bl.a. frygter at miste
store dele af sit formidlingstilskud i sæson 2021/22.
På den anden side blev der enestående tid til at
evaluere de kunstneriske tiltag og reorganisere på
baggrund af de læringsprocesser, teateret nåede
at være igennem. På den baggrund står teateret i
dag langt stærkere organisatorisk, planlægningsmæssigt og omstillingsparat til de kommende års
udfordringer.
Kunstnerisk beretning
2019/20 var sidste sæson, hvor vi arbejdede efter
den strategi, som er formuleret i rammeaftalen
med Kulturministeriet for perioden 2016/172019/20. 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 kulturelle skel. AATs mål er således at blive et
mødested, hvor fællesskab og sammenhængskraft
vokser frem. Derfor har teateret et fortsat fokus på
bl.a. billetpriser og kunstnerisk diversitet, som skal
gøre teateret tilgængeligt for alle.
3) ”for Danmark”, idet AAT ønsker at arbejde internationalt, 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.
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BERETNING
Sæson 2019/20 har været præget af udfoldelsen af
Aalborg Teater som repertoireteater. Det har været
tydeligt, at den nye måde at præsentere teater på
både skulle lagre sig hos publikum og i organisationen. Der var travlhed på gangene, når repertoireforestillinger ofte skulle igennem større genopsættelsesforløb, mens publikum i starten tilkendegav,
at der var for mange gentagelser. Begge dele fortonede sig, som sæsonen kom i gang og publikum
blev bevidste om, at teateret stadig præsenterede
en lang række nye produktioner og oven i det: et
gensyn med tidligere succeser. I alt 12 nye forestillinger på Aalborg Teater og 7 repertoiretitler skulle
det have været hen over sæsonen, samt fortløbende
forestillingsaktiviteter som Larsens Teatersuppe og
3. stop fra Gug, dialogarrangementer, rundvisninger og meget mere. Desværre blev spilleperioder
for 3 nye titler samt 6 repertoiretitler aflyst pga.
nedlukningen afledt af COVID-19.
Allerede fra første færd ved åbningen af sæson
2019/20 blev det tydeligt, at det var anderledes
tider på Aalborg Teater. Med genopsætningen af
Aalborg Teaters succesforestilling Ronja Røverdatter præsenterede teateret en forestilling tidligt
i august, hvor familierne fik mulighed for at se
eller gense et af Nordens store eventyr, mens nye
forestillinger blev prøvet op. Forestillingen spillede
i repertoire hen over sæsonen, bl.a. i efterårsferien,
men fik aflyst den sidste spilleperiode pga. COVID-19.
I mellemtiden blev Fanny og Alexander skabt af
Egill Pálsson med en minimalistisk scenografi af
Martin Eriksen og levende musik af Klaus Riisager.
Det blev en gribende, underholdende og koreografisk opsætning af Bergmanns nyklassiker, som
teateret forventer meget af de næste sæsoner.
På Lille Scene iscenesatte teaterdirektør Hans
Henriksen Julie Maj Jakobsens nyskrevne dramatik,
Efter branden, i et fortættet rum af scenografen
Nikolaj Spangaa. En forestilling fra betonghettoen
med randeksistenser og en stærk debut af Østen
Borre Simonsen i hovedrollen som en ny tids Elefantmanden.
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BERETNING
Herefter kom en repertoireperiode krydret af internationale gæstespil. Mens Yuri Butusovs Cyrano
spillede på Store Scene, blev endnu en Bergmann
klassiker, Persona, genopsat på Lille Scene, efterfulgt af canadiske L’ODHO performs Tom Waits
og det schweizisk-canadiske kompagni Cie Finzi
Pascas Bianco su Bianco. Det blev en periode med
stort publikum og en bekræftelse på, at smallere forestillinger kan få et stort publikum, når de
præsenteres i korte spilleperioder og et sæsonkort
giver ”gratis” adgang til det hele.
Der var også fuldstændigt udsolgt til Goethes
gamle klassiker, Den unge Werthers lidelser, hvor
Gustav Dyekjær Giese funklede lidenskaben ind i
Werthers lidelser i Jennifer Vedsted Christiansens
sidste instruktøropgave som praktikant fra Den
Danske Scenekunstskole. Både denne forestilling
og L’ODHO performs Tom Waits blev på baggrund af
efterspørgsel hentet ind i sæsonens forårsprogram,
hvor ingen af dem dog fik lov at folde publikumssuccesen yderligere ud pga. COVID-19.
Repertoireperioden blev på Store Scene afsluttet
af de to publikumssucceser The Sound of Music
og Et juleeventyr. Her blev sat spørgsmålstegn fra
publikum om, hvor meget man kunne gentage de
samme titler til to store publikumsmagneter, årets
familieforestilling og musikteaterforestilling, i teaterets repertoire, uagtet at det stadig strømmede til
med publikum.
På Lille Scene præsenterede teateret i samme
periode det ældste græske drama, som vi kender til,
De asylsøgende kvinder. En vedkommende og aktuel
forestilling om magt, hævn, overgreb og asylpolitik.
Forestillingen blev skabt i et vellykket samarbejde
med Betty Nansen Teateret i København og Malmø
Stadsteater, og fik således et langt og frugtbart liv,
for et stort publikum. Hver forestilling blev introduceret ved en skåltale af en af byens personligheder,
inden de mange unge, kvindelige borgere/statister
opførte urdramaet.
På den anden side af jul åbnede Tue Bierings Det
Gode vs Det Onde 2020 på Lille Scene. En stærk dra-

matisk satire om den umulige skelnen mellem rigtigt
og forkert, udfoldet af 3 af teaterets ensembleskuespillere. Her fandt instruktøren igen sammen med
sin tidligere scenografmakker Nikolaj Spangaa og
formåede sammen med holdet at give en markant
kommentar til samtiden.
På Store Scene var det vanen tro tid til skoleforestilling i dagtimerne og voksenforestilling om aftenen.
I år blev det et nyt eventyr skabt til ensemblet og
scenen af Martin Nyborg og Mari Lassen Kamsvaag.
Denne gang Brd. Grimms Hans og Grete med lagkagehus og konfekt i lange baner.
Imens tog Hans Henriksen livtag med en af de helt
store klassikere, Dostojevskijs Forbrydelse og straf,
som på mange måder forener teaterdirektørens helt
særlige evner for at orkestrere et stort persongalleris
psykologier, en samfundskritik, det russisk-filosofiske dannelsesunivers og det personlige dilemma
mellem det ultimativt rigtige og forkerte. Alt sammen fint illustreret i den schweiziske scenograf
Serge von Arx’ dystopiske lag af underverden, oververden og den verden imellem, som vi folder ud som
virkeligheden.
Forbrydelse og straf blev sæsonens sidste forestilling,
inden COVID-19 meget brat lukkede teateret ned.
For lige som teateret blev lukket ned var prøver og
genopsætninger af ikke færre end 5 forestillinger
startet op. Således blev Serenas vrede ikke færdigproduceret, repertoireforestillingerne Et dukkehjem
og Blodbadets Gud så ikke dagens lys med deres nye
rollebesætning i 2019/20, mens gæstespillet fra Betty
Nansen Teatret, Orlando, aldrig nåede frem.
Derimod nåede teateret at færdiggøre og præsentere 2 nye forestillinger efter genåbningen og inden
teaterets sommerlukkede periode. Således fik et
nyt stykke dansk dramatik af Thomas Markmann,
Kød, samt en forestilling over den danske sangskat,
Drømte mig en drøm, snigpremiere i forsommeren
2020 inden de bliver endeligt sat op til længere
spilleperioder i sæson 2020/21. Ved snigpremiererne
fik teateret samtidigt mulighed for at afprøve diverse
tiltag vedr. COVID-19.

Udover forestillingerne lagde teateret også rum til
andre møder mellem teaterkunsten og publikum.
Bl.a. i form af dialogarrangementer, introduktioner
til forestillinger, kulturdebatter og rundvisninger
på teateret, samt de legendariske oplevelser med
teater-impro af 3. Stop fra Gug og Jørgen W. Larsens
causerier i Larsens Teatersuppe, hvor store emner
bliver fremstillet med gæster og iscenesat perspektiv.
Denne række af begivenheder og plusplus-arrangementer var i løbet af sæsonen med til at sætte
forestillinger og teaterets samspil med omverdenen
i perspektiv, hvilket har givet publikum en anden
indgang ind til teateret.
Med disse kunstneriske produktioner, arrangementer og særligt måden at præsentere teater på
fik teateret desuden udfordret og afprøvet det at
spille i repertoire, ligesom publikums reaktioner nu
blev meget konkrete. Der er som sagt stadig mange
spørgsmål, der savnes svar på efter den tidlige
nedlukning af sæsonen, hvorfor det er for tidligt
at konkludere noget. For en ting er, at det dramatiske teater har fået større plads på teateret og en
mere markant kontakt med publikum, ligesom det
at spille i repertoire har givet plads til en ny form
for kunstnerisk udvikling af allerede eksisterende
forestillinger. Men både organisatorisk, økonomisk
og publikumsmæssigt er de foreløbige resultater
stadig usikre.
Aktivitetsmæssigt resultat
Sæsonen 2019/20 skulle have budt på i alt 21
forskellige forestillinger. Heraf 8 nye egenproduktioner, 9 egne repertoireforestillinger, 1 stor co-produktion samt 3 gæstespil, hvoraf 1 var dansk og 2
var internationale. Samlet set skulle det være blevet
til 363 opførsler af forestillinger for publikum på
Aalborg Teater. Hertil fulgte 10 arrangementer af
anden type end teater.
Dette blev imidlertid reduceret kraftigt, da nedlukningen af teateret som følge af COVID-19 restriktionerne førte til aflysning af ikke færre end 6 titler i
foråret, hvoraf 3 havde spillet tidligere på sæsonen,
samt en reducering af spilleperioderne for 5 yder-

9

BERETNING

Billetsalg, antal og værdibelægning
Billetsalg, antal og værdibelægning

Antal
opførelser
STORE SCENE
Fanny og Alexander
Forbrydelse og straf
Ronja Røverdatter - genopsætning
The sound of music - genopsætning
Et juleeventyr - genopsætning
Et dukkehjem - genopsætning
Cyrano - genopsætning
Drømte mig en drøm - generalprøve

LILLE SCENE
Efter branden
De asylsøgende kvinder
Det Gode vs Det Onde
Persona - genopsætning
Kød - gennemspilning

MINDSTE SCENE / CAFE SCENE
Den unge Werthers lidelser
3. Stop fra Gug
Larsens Teatersuppe

SKOLESCENEN
Hans og Grete

GÆSTESPIL
Tom Waits
Bianco su Bianco

ØVRIGE AKTIVITETER
AATDialog

TOTAL
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Antal
billetter

Indtægt
inkl. moms

Belægning
Værdi

Belægning
Pladser

%

%

17
17
13
17
24
10
2
1

5.234
5.341
4.858
7.015
8.706
3.539
897
122

677.646
699.447
725.925
1.563.005
1.420.724
497.874
117.718
14.690

39
41
47
65
50
49
63
63

69
72
83
92
83
81
100
100

101

35.712

5.717.029

50

81

19
28
20
6
2

1.924
3.103
2.069
624
55

197.023
315.023
210.368
67.836
3.566

50
53
50
59
50

90
96
92
100
81

75

7.775

793.816

52

94

23
8
6

1.106
402
398

72.781
26.398
23.621

56
55
66

98
97
95

37

1.906

122.800

58

97

40

16.659

1.014.003

40

95

40

16.659

1.014.003

40

95

7
5

996
532

153.759
56.923

64
54

98
93

12

1.528

210.682

61

96

3

133

4.935

66

89

3

133

4.935

66

89

268

63.713

7.863.265

48

87

ligere titler, her i blandt årets skoleforestilling og
årets nye musikdramatiske forestilling.
I alt blev der således præsenteret 19 forskellige
forestillingstitler samt 10 arrangementer i sæson
2019/10 med i alt 268 opførelser. Hertil kom 63.713
publikummer.
Disse tal er selvsagt usammenlignelige med andre
sæsoner, da teateret var lukket for opførelser i 3 ud
af de normale 10 måneder i sæsonen. Det kan dog
siges at være imponerende, at teateret trods nedlukning i næsten 33% af sæsonen alligevel med 18
forskellige titler formåede at præsentere så stor en
diversitet indenfor scenekunsten i sæsonen, hvilket
selvfølgelig skal tilskrives det nye repertoireformat.
Publikumsmæssigt resultat
Efter sæson 2018/19 og rekordhøje 91.519 publikummer, er det selvsagt et voldsomt fald til 63.713
publikummer i sæson 2019/20. Dette kan dog
hovedsageligt tilskrives nedlukningen af teateret i
3 måneder og særligt 2 af årets bedste måneder at
lave indendørs teater i.
Nedgangen i publikum rammer over en bred
kam, da alle typer af forestillinger blev påvirket af
nedlukningen. Af samme grund er publikumstallet
usammenligneligt med andre år, ligesom en større
analyse kun kan blive misvisende. Dog er det værd
at fremhæve to publikumsrelaterede resultater i år.
For det første har det været bemærkelsesværdigt,

hvad Sæsonkortet har gjort for salget af billetter til
teaterets forestillinger, og hvad publikum har valgt
at se og opleve med Sæsonkortet i hånden. Således
har teaterets Lille Scene haft en større belægning
end tidligere, hvor den gennemsnitlige belægningsprocent er gået fra 43% i sæson 2018/19 til 94% i
sæson 2019/20. Dette må vi tillægge introduktionen af Sæsonkortet, som har gjort, at publikum har
turde tage chancen til at se og opleve det ukendte.
Det samme har uden tvivl gjort sig gældende for
forestillingen Cyrano på Store Scene, der i sæson
2018/19 spillede for 202 publikummer og en værdibelægning på 15% over en dag, mens forestillingen i
sæson 2019/20 spillede med 100% sædebelægning,
nemlig 897 publikummer og en værdibelægning på
63%.
Sæsonkortet indfriede alle salgsforventninger, da
2.307 valgte denne vej til deres oplevelser i teateret
mod forventede 1.500. Med dette kort i hånden
valgte publikum i gennemsnit at se 6,8 forskellige
forestillinger, mod forventede 4 forskellige forestillinger.
For det andet har det været bemærkelsesværdigt,
at salget til de to publikumsmæssigt betydningsfulde forestillinger, den store musikteaterforestilling og jule-/familieforestillingen, ikke helt
har ramt den normale belægning, hvilket efter
publikums udsagn skyldes, at det var gentagelser.
Her ramte The sound of music 92% sædebelægning

Billetsalg, antal

Billetsalg, antal

Regnskab
2019/20

Regnskab
2018/19

Børn under 15 år
Unge under 25 år
Abonnementsrabat
Andre rabatter
Fribilletter
Sponsorbilletter
Øvrige billetter

15.939
5.414
19.014
3.756
4.257
2.057
13.276

20.678
10.308
14.637
11.227
8.175
2.107
24.387

I alt

63.713

91.519
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mod tidligere 96%, mens Et juleeventyr nåede 83%
sædebelægning imod 94% året før. Interessant nok
var værdibelægningen dog stort set den samme i
de respektive sæsoner, nemlig 65% for The sound
of musics vedkommende og henholdsvis 50 og 51%
for Et juleeventyrs vedkommende. Dette dog med en
væsentlig kortere spilleperiode i den netop afsluttede sæson.
Hvis teateret havde kunnet gennemføre hele den
planlagte sæson, og vi rent teoretisk opskriver
antallet af billetter med det gennemsnit, der har
været i den afholdte del af sæsonen, ville resultatet
have været 82.018 publikummer i sæson 2019/20,
hvilket må siges at være tilfredsstillende. Samtidig
kan det konkluderes, at resultatet for teaterets nye
Sæsonkort har været yderst tilfredsstillende og
med det, at teateret har et meget loyalt publikum,
som er interesseret i at bruge teateret og tage del i
de oplevelser, der tilbydes.

Således har der været tilbagebetaling af mange
tusinde billetter købt i forsalg; nye tilskud; afholdelse af udgifter til ellers planlagte produktioner ude
i fremtiden, som er udskudt på ubestemt tid eller
helt aflyst; nedsatte driftsudgifter til den faste drift,
men yderligere udgifter til tiltag afledt af COVID-19
restriktioner og meget mere. Desuden har året været præget af en større norm og aflønningsomlægning blandt teknikere som følge af OK-18, der både
har haft betydning for lønudgift og arbejdstid.
Grundlæggende kan det siges, at det heldigvis er
lykkedes teateret at komme ud af sæsonen uden
opsigelser og underskud. Dette skyldes hovedsageligt den lønkompensation, som teateret har
modtaget, ligesom det skyldes afspadsering af store
mængder overarbejde blandt det tekniske personale, der tidligere har givet en større negativ post
i årsafslutningen. Desuden har væsentlige besparelser på den løbende drift som eksempelvis rejser
grundet nedlukningen været årsag til dette resultat.
Trods de store udsving mellem budget og realiserede udgifter, har teateret således været i stand til
at navigere gennem udfordringer uden negative
konsekvenser til følge.

Økonomisk resultat
Nedlukningen af teateret har haft stor betydning
for teaterets økonomi. Først og fremmest har det
betydet, at budgettet, skabt for en normalt afviklet
sæson, er blevet brudt op på stort set alle områder,
hvorfor sammenligninger med årsresultatet kun
Aalborg
Teater stof til analyse.
giver
begrænset

Årets resultat på t.DKK 490 må på den baggrund
Årsregnskab for 2019/20
siges at være tilfredsstillende.

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Indtægter
Særlige tilskud
Driftstilskud

11.552
3.269
43.700

15.850
150
43.300

-4.298
3.119
400

16.192
0
42.650

Indtægter i alt

58.521

59.300

-779

58.842

Omkostninger

56.887

57.844

957

57.986

Resultat før afskrivninger

1.634

1.456

178

856

Afskrivning

1.114

1.290

176

1.156

Resultat før finansiering

520

166

354

-300

Finansiering

-30

-50

20

-30

Resultat

490

116

374

-330

Beløb i t.DKK
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Egenkapitalen udgør pr. 30.06.20 t.DKK 14.565,
heraf er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning mens den frie reserve udgør t.DKK 6.368.
Egenkapitalen er således tilskrevet t.DKK 490 ift.
resultatet 30.06.19.
Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produktionsomkostningerne udgør 63% af de samlede
omkostninger, salgsomkostningerne udgør 12%,
ejendomsomkostninger udgør 11% og administrationsomkostninger udgør 14%. I forhold til sidste
sæson er der en ganske lille forskydning fra produktionsomkostningerne mod salgs- og administrationsomkostningerne, mens ejendomsomkostningerne
holder status quo.
Forventninger til det kommende år
Trods fortsat COVID-19 pandemi har AAT et
håb om, at der grundet teatrenes håndtering af
smitten kan løsnes op overfor publikumsrestriktioner og den kapacitet, vi var underlagt ved
afslutningen af 2019/20. Mens forventningerne

dog fortsat er begrænsede ift. at kunne opfylde
alle mål i rammeaftalen, ex. internationalisering,
skaber udfordringerne imidlertid også håb om, at
der i stedet kan udvikles nye formater og måder
at præsentere teater på, som kan være med til at
udvikle teaterkunsten og gøre den betydningsfuld,
også i en tid med stærke sociale begrænsninger.
Med adgang til de nye aktivitetspuljer vil den
kommende sæson med et potentielt stort overskud i vente ikke være udfordret økonomisk.
Til gengæld kan vi allerede nu forudsige, at vi vil
have seriøse udfordringer, når den afsluttede og
indeværende sæsons billetopgørelser kommer til
at danne grundlag for teaterets formidlingstilskud
i sæsonerne 2021/22 og særligt 2022/23. En udsigt,
der tyder på en nedgang i tilskud på flere millioner i 2022/23.

Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

50.122.828

46.603.333

3.519.495

46.145.004

Billetindtægter
Lejeindtægter
Øvrige indtægter

6.941.130
90.000
1.366.986

10.846.609
150.000
1.700.000

-3.905.479
-60.000
-333.014

10.965.343
180.947
1.550.316

Egenindtægter i alt

8.398.116

12.696.609

-4.298.493

12.696.606

Indtægter i alt

58.520.944

59.299.942

-778.998

58.841.610

Fordelte produktionsomkostninger
Fælles produktionsomkostninger
Kunstnerisk scenepersonale
Sceneteknisk personale

4.502.718
373.465
17.877.312
13.717.811

4.894.827
527.000
17.560.899
14.225.889

392.109
153.535
-316.413
508.078

6.833.794
297.427
17.448.348
13.869.416

Produktionsomkostninger i alt

36.471.306

37.208.615

737.309

38.448.985

7.056.027
6.283.428
8.190.520
29.941

7.116.776
6.713.711
8.095.050
50.000

60.749
430.283
-95.470
20.059

6.290.154
6.465.966
7.936.995
30.054

58.031.222

59.184.152

1.152.930

59.172.154

489.722

115.790

373.932

-330.544

Tilskud

Salgsomkostninger
Ejendomsomkostninger
Administrationsomkostninger
Finansieringsomkostninger
Omkostninger i alt
Resultat
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SÆSON 2019/20
Rapportering i henhold til
rammeaftale 2016-20
I denne del af beretningen for sæsonen 2019/20 vil
de opstillede rammeaftalemål blive vurderet ud fra
nedenstående kriterier opstillet af Slots- og Kulturstyrelsen:
• fuldt indfriet/opfyldt
• overvejende indfriet/opfyldt
• delvist indfriet/opfyldt
• kun indfriet/opfyldt i mindre grad eller
ikke indfriet/opfyldt
Mål 1 – 2019/20 KUNSTNERISK UDVIKLING
1.1 Vil være en markant meningsproducent der
sætter fokus på aktuelle dilemmaer og udfordringer
I sæson 2019/20 har AAT fortsat arbejdet med dialogskabende arrangementer fra de foregående år for
at fortsætte 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 dialogarrangementer mellem Teaterdirektøren og forskellige publikumsgrupper, ligesom
andre arrangementstyper blev skabt i relation til
aktuelle emner. Disse arrangementer var dog ikke så
omfattende som tidligere, da teateret i højere grad
koncentrerede sig om implementeringen af at spille i
repertoire fremfor en suite.
Der blev afholdt i alt 22 arrangementer, der skabte
dialog mellem publikum og teateret på en anden
måde end gennem teateropførelser, ligesom der ydermere blev skabt en decideret borgersceneforestilling
i samarbejde med Betty Nansen Teatret og Malmø
Stadsteater, De asylsøgende kvinder med 25 lokale,
unge kvinder og fremtrædende personligheder til
introduktion og velkomst til forestillingen.
Der blev desuden udbudt forestillingsintroduktioner
til alle voksenforestillinger.
FULDT INDFRIET/OPFYLDT
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RONJA RØVERDATTER
Forfatter Astrid Lindgren
Instruktion Kristina Kjeldsberg
Scenografi og kostumer
Aleksander Orlov og
Irina Cherednikova

MEDVIRKENDE:
Ena Spottag
Sebastian Henry
Aagaard-Williams
Lars Topp Thomsen
Camilla Gjelstrup
Kathrine Høj Andersen

Marie Knudsen Fogh
Steffen Berenthz Eriksen
Jørgen W. Larsen
Nanna Skaarup Voss
Ferdinand Falsen Hiis
Evrim Benli
Jakob Hannibal

1.2 Vil gennem kunstneriske valg sikre udvikling
og bevægelse i scenekunsten
AAT har i sæsonen fokuseret på kunstnerisk udvikling i mange af 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 2019/20 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.
Urpremiere på Efter Branden, Det Gode vs Det
Onde, Kød og Drømte mig en drøm
FULDT INDFRIET/OPFYLDT
Mål 2 – 2019/20 PUBLIKUMSUDVIKLING
2.1 Fastholde de eksisterende kundegrupper, og
udvide med nye grupper der ikke traditionelt
kommer i teateret og dermed søge at øge
publikumstallet over aftaleperioden
Det er desværre ikke muligt at svare fyldestgørende
på opnåelsen af denne målsætning, grundet nedlukningen som følge af COVID-19 restriktionerne.
Dog kan det siges, at introduktionen af teaterets
Sæsonkort med al sandsynlighed har været med
til at fastholde og udbygge teaterets eksisterende
kundegruppe.
Ift. nye publikumsgrupper stillede AAT i 2019/20
skarpt på udviklingen af publikum blandt tidligere
ufaglærte industriarbejderes efterkommere. Dette
skete med tilskud fra Applaus og i et samarbejde
med bl.a. rumdesignerne Torden og Lynild samt Jysk
Analyse.

FANNY OG ALXANDER
Forfatter Ingmar Bergman
Instruktør Egill Pálsson
Scenograf Martin Eriksson

MEDVIRKENDE:
Annika Johannessen
Nanna Skaarup Voss
Martin Ringsmose
Jørgen W. Larsen
Steffen Berenthz Eriksen
Gustav Dyekjær Giese

Bolette Nørregaard Bang
Marcus Gad Johansen
Camilla Gjelstrup
Jacob Moth-Poulsen
Marie Knudsen Fogh
Ferdinand Falsen Hiis
Ena Spottag
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Resultaterne af dette arbejde har foreløbig resulteret
i en kampagne målrettet unge og køb af Sæsonkort
igangsat ved starten af sæson 2020/21. Der er således
ikke resultater fra dette arbejde endnu, ligesom der
med god grund også kan stilles spørgsmål ved det kommende resultat, da Sæsonkortet har den indbyggede
konflikt ift. restriktionerne som følge af COVID-19,
at køberne reelt ikke ved, om Sæsonkortet kan udnyttes, hvis teateret skal lukke ned igen som følge af
endnu en opblussen af COVID-19.
Selvom resultatet har været yderst positivt for salg
og brug af Sæsonkortet blandt teaterets eksisterende kundegruppe, og samtidig har været med til at
udbygge deres brug af teateret, vil det også gøre sig
gældende for denne gruppe, at Sæsonkortet har en
indbygget risiko ifm. eventuelle nedlukninger, som
gør at salget af Sæsonkort i den kommende tid må
forventes at blive forringet.

Sæson 2019/20 bød på nye typer samarbejder,
dels i form af en regulær borgersceneforestilling i
samarbejde med både danske Betty Nansen Teatret
og svenske Malmø Stadsteater, dels et samarbejde
om at skabe et længere og større liv for forestillingen Orlando, skabt af Betty Nansen Teatret, ligesom
samarbejde med internationale gæstekompagnier
bragte nye scenekunstformer til AAT i form af koncertteateret og det poetiske ny cirkus.
En del af dette blev dog aflyst pga. nedlukningen
ifm. COVID-19. Her i blandt gæstespilssamarbejdet
med Betty Nansen og et yderligere besøg af internationalt gæstespil skabt i samarbejde med Aarhus
Teater.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

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
publikum et teater af høj kvalitet og tiltrækningskraft og med national gennemslagskraft

3.2. Udvikle nye aktivitetstyper i samarbejde med
eksterne samarbejdspartnere

AAT modtog i efteråret 2016 tilsagn om støtte på kr.
3 mio. til forundersøgelse af projekt: Aalborg Ny Teater. Støtten blev givet af Aalborg Kommune: kr. 1,5
mio., Spar Nord Fonden: kr. 1 mio. og Realdania: kr.
0,5 mio. Forundersøgelsen er nu afsluttet og projektbeskrivelsen er således færdig. Det danner tilsammen et kvalificeret baggrundskatalog og præsentation til den igangværende fundraising til byggeriet.
Til dette er der etableret en styregruppe, som
gennem de sidste par 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 kr. 4 mio. over
de næste 20 år, i alt kr. 80 mio. til den statsstøttede landsdelsscene.
OVERVEJENDE INDFRIET/OPFYLDT
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CYRANO
Forfatter Edmond Rostand
Instruktion Yuri Butusov
Scenografi og kostumer
Alexander Shishkin

MEDVIRKENDE:
Martin Ringsmose
Bolette Nørregaard Bang
Jørgen W. Larsen
Lars Topp Thomsen

Sebastian Henry Aagaard-Williams
Ferdinand Falsen Hiis
Steffen Berenthz Eriksen
Østen Borre Simonsen

THE SOUND OF MUSIC
Instruktør Rolf Heim
Scenograf Christian Albrechtsen
Kapelmester og orkesterarrangement Niels Søren Hansen

MEDVIRKENDE:
Karoline Brygmann
Thomas Bang
Lisbeth Kjærulff
Laura Lehaff
Jacob Moth-Poulsen
Karla Rosendahl Rasmussen
Margrethe Manley

Sebastian Henry Aagaard-Williams
Bolette Nørregaard Bang
Nanna Skaarup Voss
Jørgen W. Larsen
Marie Knudsen Fogh
Evrim Benli
Karla Rosendahl Rasmussen

Mål 3 – 2019/20 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
3.1 Udvikle nye kunstneriske udtryksformer i
samarbejde med andre teatre

AAT har haft forskellige Dialog-arrangementer,
som ligger spredt over hele sæsonen, med deltagelse af eksterne gæster. Dialogarrangementerne
kurateres af en ekstern konsulent. Sammen med
publikum debatterer gæsterne her diverse aktuelle emner som eksempelvis politiske emner med
inviterede politikere og større emner i livet, hvor
inviterede gæster byder ind med oplæg.
FULDT INDFRIET/OPFYLDT
3.3 Forøge indtægter fra fonde og sponsorer med
10% i rammeaftaleperioden
AAT oplevede i 2019/20 et lille fald i antallet af
sponsorer. Til gengæld fik teateret som noget nyt
og betydningsfuldt en mobilitetssponsor, der har
aflastet vores omkostninger til transport. I alt havde teateret
7 hovedsponsorer/-fonde
7 kernesponsorer/-fonde
42 erhvervssponsorer
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BERETNING

ET JULEEVENTYR
Forfatter Charles Dickens
Instruktør Kjersti Haugen
Scenograf Leiko Fuseya

Indtægter, primært fra fonde og sponsorer er
faldet med t.DKK 261 fra sæson 2018/19 til sæson
2019/20, så den samlede indtægt fra fonde og sponsorer andrager t.DKK 1.200 samt billetindtægter for
t.DKK 228. Hertil kommer in-kind ydelser leveret af
sponsorer til en anslået værdi af t.DKK 77.

nem sæsonen og derved skabe en diversitet, der er
afgørende for teaterets udvikling. Mest tydeligt er det
kommet til udtryk i forestillinger Fanny og Alexander
og Forbrydelse og straf, samt de to gæstespil.

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

Mål 5 – 2019/20 TALENTUDVIKLING
5.1 Sikre at teateret fortsat uddanner
egne teknikere

Mål 4 – 2019/20 INTERNATIONALISERING
4.1 Gøre visse forestillinger tilgængelige for udenlandsk publikum
Der har i denne sæson været præsenteret internationale gæstespil, som både gennem sprog og
visualitet har henvendt sig til både et dansk og
udenlandsk publikum.
FULDT INDFRIET/OPFYLDT

AAT har i sæson 2019/20 haft 2 elever tilknyttet teateret i produktionsafdelingen, dels en teknikerelev
og dels en skrædderelev.
FULDT INDFRIET/OPFYLDT
5.2 Sikre at teateret stiller praktikpladser til
rådighed for alle typer af scenekunstnerisk
personale

4.3 Give nye aspekter til de kunstneriske udtryksformer og publikumsarbejdet gennem internationalt samarbejde
Ingen målsætning for sæsonen

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

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

5.3 Give plads til nye scenekunstneriske stemmer

Ingen målsætning for sæsonen

AAT har i sæsonen 2019/20 engageret en række
internationale kunstnere i forskellige funktioner. Alt
fra instruktører, scenografer, kostumedesignere og
koreografer, ligesom der har været to internationale
gæstespil fra henholdsvis Canada og Schweiz. 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, teateret har haft gen-
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Karla Rosendahl Rasmussen
Steffen Berenthz Eriksen
Evrim Benli
Anne Mette Roest
Østen Borre Simonsen
Rasmus Skaarup

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

Igen i sæson 2019/20 har teateret stillet praktikpladser til rådighed for elever på de scenekunstneriske uddannelser. I alt skulle 1 skuespillerelev samt
2 instruktørelever have haft deres uddannelsespraktik på AAT i sæson 2019/20. Desværre blev det
ene af disse praktikforløb aflyst pga. nedlukningen.
Herudover gav teateret scenedebut for ikke færre
end 5 nyuddannede skuespillere, som alle blev
ansat i ensemblet ved sæsonens begyndelse.

4.2 Søge at udvikle en international scenekunstfestival i samarbejde med de øvrige teatre i
SCENET

MEDVIRKENDE:
Marcus Gad Johansen
Ferdinand Falsen Hiis
Jacob Moth-Poulsen
Jørgen W. Larsen
Kathrine Høj Andersen
Lars Topp Thomsen

AAT har ikke i denne sæson givet nævneværdig
plads til nye scenekunstneriske stemmer.
KUN INDFRIET/OPFYLDT I MINDRE GRAD
ELLER IKKE INDFRIET/OPFYLDT
HANS OG GRETE
Forfatter Brødrene Grimm
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Mari Lassen Kamsvaag

MEDVIRKENDE:
Mette Klakstein
Østen Borre Simonsen
Karla Rosendahl Rasmussen
Caspar Juel Berg
Jørgen W. Larsen
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FORBRYDELSE OG STRAF
Forfatter Fjodor Dostojevskij
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Serge von Arx

MEDVIRKENDE:
Ferdinand Falsen Hiis
Martin Ringsmose
Lars Topp Thomsen
Sebastian Henry
Aagaard-Williams

ET DUKKEHJEM
Forfatter Henrik Ibsen
Instruktør Hans Henriksen
Scenografi og kostumer
Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Ferdinand Falsen Hiis
Nanna Skaarup Voss
Kathrine Høj Andersen
Martin Ringsmose
Evrim Benli
m.fl
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Nanna Skaarup Voss
Kathrine Høj Andersen
Camilla Gjelstrup
Bolette Nørgaard Bang
Steffen Berenthz Eriksen

DRØMTE MIG EN DRØM
Instruktion og koncept
Jacob Schokking
Scenograf og kostumer Karin Gille
Kapelmester Niels Søren Hansen

MEDVIRKENDE:
Karla Rosendahl Rasmussen
Ferdinand Falsen Hiis
Bolette Nørregaard Bang
Østen Borre Simonsen

EFTER BRANDEN
Forfatter Julie Maj Jakobsen
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Evrim Benli
Karla Rosendahl Rasmussen
Kathrine Høj Andersen
Lars Topp Thomsen
Sebastian Henry Aagaard-Williams
Østen Borre Simonsen

Line Nørholt
Evrim Benli
Marie Knudsen Fogh
Sebastian Henry Aagaard-Williams
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L’ODHO PERFORMS TOM WAITS
Gæstespil

MEDVIRKENDE:
Bruno Bouchard
Jasmin Cloutier
Simon Drouin
Simon Elmaleh
Gabrielle Bouthillier
Danya Ortmann

DE ASYLSØGENDE KVINDER
Instruktør Simon Boberg
Dramatiker Aischylos
Bearbejdet af David Greig
Scenograf Edward Pierce

BIANCO SU BIANCO
Gæstespil af Cie Finzi Pasca
Instruktør Daniele Finzi Pasca

MEDVIRKENDE:
Helene Bittencourt
Goos Meeuwsen

DET GODE VS DET ONDE
Tekst og Instruktion Tue Biering
Scenograf Nicolaj Spangaa
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MEDVIRKENDE:
Jesper Hyldegaard
Ida Cæcilie Rasmussen
m.fl.
Samt et kor af unge,
nordjyske kvinder

MEDVIRKENDE:
Jacob Moth Poulsen
Marie Knudsen Fogh
Ena Spottag
m.fl.
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KØD
Forfatter Thomas Markmann
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Marie Rosendahl Chemnitz

MEDVIRKENDE:
Camilla Gjelstrup
Gustav Dyekjær Giese
Kathrine Høj Andersen
Lars Topp Thomsen
Marcus Gad Johansen
Steffen Berenthz Eriksen

RESULTATOPGØRELSE
Aalborg Teater

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

1

Driftstilskud

43.700.000

43.300.000

400.000

42.650.000

2

Formidlingstilskud
Andre tilskud
Billetindtægter
Øvrige indtægter

3.153.333
3.269.495
6.941.130
1.456.986

3.153.333
150.000
10.846.609
1.850.000

0
3.119.495
-3.905.479
-393.014

3.495.004
0
10.965.343
1.731.263

Egenindtægter i alt

14.820.944

15.999.942

-1.178.998

16.191.610

Indtægter i alt

58.520.944

59.299.942

-778.998

58.841.610

Fordelte produktionsomk.
Fælles produktionsomk.

4.502.718
373.465

4.894.827
527.000

392.109
153.535

6.833.794
297.427

Direkte produktionsomk. i alt

4.876.183

5.421.827

545.644

7.131.221

Kunstnerisk scenepersonale
Sceneteknisk personale
Bygningsdrift
Bestyrelse
Ledelse i øvrigt
Administrativt personale
Salgspersonale
Regulering af feriepengeforpl.

17.187.834
13.717.811
1.811.948
299.608
3.662.156
1.829.558
3.075.910
689.478

17.410.899
14.225.889
1.854.744
300.000
3.746.000
1.973.000
3.173.473
150.000

223.065
508.078
42.796
392
83.844
143.442
97.563
-539.478

17.221.096
13.869.416
1.800.581
299.608
3.040.239
2.103.474
2.794.585
227.252

7

Personaleomkostninger i alt

42.274.303

42.834.005

559.702

41.356.251

8

Salgsomkostninger
Ejendomsomkostninger
Rejseomkostninger
Repræsentationsomkostninger
Administrationsomkostninger

3.980.117
3.357.749
183.666
127.020
2.088.512

3.943.303
3.568.967
275.000
75.000
1.726.050

-36.814
211.218
91.334
-52.020
-362.462

3.495.569
3.509.327
338.853
165.357
1.989.464

Øvrige omkostninger i alt

9.737.064

9.588.320

-148.744

9.498.570

Resultat før afskrivninger

1.633.394

1.455.790

177.604

855.568

Afskrivninger

1.113.731

1.290.000

176.269

1.156.058

Resultat før finansiering

519.663

165.790

353.873

-300.490

Finansiering

-29.941

-50.000

20.059

-30.054

Resultat

489.722

115.790

373.932

-330.544

58.520.944
-58.031.222

59.299.942
-59.184.152

-778.998
1.152.930

58.841.610
-59.172.154

489.722

115.790

373.932

-330.544

6

9
10
11
12

13

14

Opsummering:
Indtægter i alt
Omkostninger i alt
Resultat
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Resultatopgørelse

Beløb i DKK

3
4
5

DEN UNGE WERTHERS LIDELSER
Forfatter Johann Wolfgang von Goethe
Instruktør Jennifer Vedsted Christiansen
Scenograf Frederikke Dalum

Årsregnskab for 2019/20

MEDVIRKENDE:
Gustav Dyekjær Giese
Maria Henriksen
Martin Ringsmose
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BALANCE
Aalborg Teater

AKTIVER

15
15

16

30.06.19
DKK

Ejendomme
Driftsmidler
Materielle anlægsaktiver under udførsel

25.326.924
3.441.776
0

25.823.572
2.123.623
74.800

Anlægsaktiver i alt

28.768.700

28.021.995

Tilgodehavende salg
Tilgodehavende moms
Deposita
Tilgodehavende kompensation COVID-19
Andre tilgodehavender
Det Ny Teater
Forudbetalte omkostninger

358.789
845.124
278.862
3.119.495
346.719
0
1.017.742

279.683
457.116
241.130
0
154.731
22.385
2.391.149

Tilgodehavende i alt

5.966.731

3.546.194

Kassebeholdning
Indestående i pengeinstitut

7.248
4.731.366

2.946
8.465

Likvide beholdninger i alt

4.738.614

11.411

Omsætningsaktiver i alt
Aalborg Teater

10.705.345
3.557.605
Årsregnskab for 2019/20

Aktiver i alt

39.474.045

PASSIVER

19
20
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Balance

30.06.19
DKK

8.197.700
6.367.648

8.197.700
5.877.926

14.565.348

14.075.626

Lån, offentlige
Feriepengeforpligtelse

2.886.608
3.222.113

2.886.608
0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

6.108.721

2.886.608

Gæld til pengeinstitutter
Forudbetalt tilskud
Feriepengeforpligtelse
Forudfaktureret
Skyldige omkostninger
Skyldig løn m.v.

58.962
11.150.000
1.988.120
2.789.728
2.400.858
412.308

5.275.514
0
4.520.755
2.903.181
1.007.218
910.698

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

18.799.976

14.617.366

Gældsforpligtelser i alt

24.908.697

17.503.974

Passiver i alt

39.474.045

31.579.600

Reserve for opskrivning
Overført resultat

18

31.579.600

30.06.20
DKK

Note

17

Balance
30.06.20
DKK

Note

15

Årsregnskab for 2019/20

Egenkapital i alt

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

Pengestrømsopgørelse
2019/20
DKK

2018/19
DKK

489.722

-330.544

Reguleringer:
Årets afskrivninger
Forskydning i tilgodehavender
Forskydning i modtagne forudbetalinger
Forskydning i skyldige omkostninger m.v.

1.113.731
-2.420.537
11.036.547
1.584.728

1.156.058
-1.574.808
-3.790.000
-469.040

Driftens pengestrømme

11.804.191

-5.008.334

Bygninger
Driftsmidler
Anlægsaktiver under udførsel

-46.250
-1.888.986
74.800

0
-439.920
-74.800

Investeringernes pengestrømme

-1.860.436

-514.720

Afdrag på gæld (netto)

0

0

Finansieringens pengestrømme

0

0

Årets pengestrømme i alt

9.943.755

-5.523.054

Likvide beholdninger primo

-5.264.104

258.950

4.679.651

-5.264.104

Kontante beholdninger
Indeståender i kreditinstitutter
Gæld til kreditinstitutter

7.248
4.731.366
-58.962

2.946
8.465
-5.275.514

I alt

4.679.651

-5.264.104

Årets resultat

Likvide beholdninger ultimo
Likvide beholdninger sammensætter sig således:

Leasing- og lejeforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
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NOTER

NOTER
Aalborg Teater

Aalborg Teater

1. Driftstilskud
Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Driftstilskud, Kulturministeriet

43.700.000

43.300.000

400.000

42.650.000

I alt

43.700.000

43.300.000

400.000

42.650.000

Driftstilskud er t.DKK 1.050 højere end sidste år, og t.DKK 400 højere end budgetteret efter indeksregulering og
særtilskud.

Aalborg Teater

3. Andre tilskud
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Applaus
Offentlige tilskud

150.000
3.119.495

150.000
0

0
3.119.495

0
0

I alt

3.269.495

150.000

3.119.495

0

Aalborg
Applaus samt
AalborgTeater
Teatermodtog i sæson 2019/20 budgetteret tilskud til publikumsudviklingsprojekt fra
Årsregnskab
forikke2019/20
budgetteret lønkompensation under nedlukning af teateret som følge restriktionerne afledt af COVID-19.

Årsregnskab for 2019/20

Note 2
2. Formidlingstilskud
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Formidlingstilskud

3.153.333

3.153.333

0

3.495.004

I alt

3.153.333

3.153.333

0

3.495.004

Fald i formidlingstilskud i forhold til 2018/19 skyldes tilbagegang i publikumsantallet fra 2016/17 til 2017/18.
Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede principper, i sæson 2019/20
har minimumsprisen pr. billet ikke været under DKK 32 ekskl. moms. Billetter til børn mv. som ikke opfylder
kravene er medregnet under "Andre rabat typer u/tilskud".
Den ydede rabat beregnes således:

4. Billetindtægter
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Billetsalg
Cafétilbud
Kundegebyrer

6.351.552
-52.182
641.760

10.084.353
0
762.256

-3.732.801
-52.182
-120.496

10.159.920
-201.272
1.006.695

I alt

6.941.130

10.846.609

-3.905.479

10.965.343

Realiserede billetindtægter incl. gebyrer m.v. er t.DKK 3.733 lavere end budgetteret som følge af nedlukning af
teateret efter restriktionerne afledt af COVID-19.
Aalborg Teater
Årsregnskab for 2019/20
I billetindtægter indgår værdi af sponsorbilletter med t.DKK 228 i 2019/20 og t.DKK 274 i 2018/19.

Note 5

5. Øvrige indtægter

Formidlingstilskud
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Note 3

Årsregnskab for 2019/20

Note 1

Beløb i DKK

Årsregnskab for 2019/20

Antal

TOTAL
incl. moms

Rabat total
incl. moms

Rabat total
excl. moms

Rabat til børn og unge under 25
Abonnements- og sæsonkort rabat
Andre rabat typer

21.346
18.970
1.922

1.356.915
2.810.355
213.870

2.785.115
1.499.910
201.775

2.228.092
1.199.928
161.420

Billetter med tilskud i alt

42.238

4.381.140

4.486.800

3.589.440

Løssalg
Andre rabat typer u/tilskud
Særlige arrangementer
Fribilletter

12.745
3.948
531
4.251

3.157.780
295.789
28.555
0

0
410.080
11.925
943.395

0
328.064
9.540
754.716

Billetter uden tilskud i alt

21.475

3.482.124

1.365.400

1.092.320

I alt

63.713

7.863.264

5.852.200

4.681.760

Beløb i DKK
Leje + forpagtningsafgift, café
Sponsorater
Gaver fra fonde
Andre indtægter
I alt

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

90.000
950.420
250.000
166.566

150.000
1.200.000
350.000
150.000

-60.000
-249.580
-100.000
16.566

180.947
1.063.596
358.000
128.720

1.456.986

1.850.000

-393.014

1.731.263

I sæson 2019/20 havde teateret 7 hovedsponsorer, 7 kernesponsorer og 42 erhvervssponsorer. Mindreindtægt i
forhold til budget skyldes delvist, at værdi af sponsorbilletter t.DKK 228 er indregnet i billetindtægter.
Gaver fra fonde er modtaget dels til teaterets generelle drift, dels til specifikke aktiviteter og udgør t.DKK 100 mindre
end forventet.
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NOTER

Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

Note 6

NOTER
Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

Note 8

6. Direkte produktionsomkostninger
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Musik, noder, rollehæfter
Dekorationer, kostumer, møbler m.m.
Forfatter- og oversætter rettigheder
Direkte produktionsomk., genopsætninger

51.474
2.563.125
1.817.818
70.301

3.196
2.114.500
1.188.831
1.588.300

-48.278
-448.625
-628.987
1.517.999

48.370
3.332.876
3.279.723
172.825

Fordelte produktionsomk. i alt

4.502.718

4.894.827

392.109

6.833.794

Lastbil, truck m.m.
Småanskaffelser
Lys, drift
Lyd, drift

59.315
75.465
125.383
113.302

70.000
30.000
271.000
156.000

10.685
-45.465
145.617
42.698

72.031
4.730
149.389
71.277

Fælles produktionsomk. i alt

373.465

527.000

153.535

297.427

4.876.183

5.421.827

545.644

7.131.221

I alt

Udgifterne indenfor rammen af de Direkte produktionsomkostninger er i løbet af året blevet forbrugt anderledes end
budgetteret, primært grundet udgifter til genopsætninger/repertoireforestillinger, som i bogføringen er fordelt på
dekorationer og rettigheder mm. I alt har der været et reduceret forbrug på t.DKK 546, som primært skyldes
nedlukning og restriktionerne afledt af COVID-19.
Aalborg Teater
Årsregnskab for 2019/20
Reduceret forbrug i fælles produktionsomkostninger på t.DKK 154 kan primært henledes til et reduceret forbrug på
lys til driften.

Note 7

7. Personaleomkostninger
Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Kunstnerisk scenepersonale
Sceneteknisk personale
Bygningsdrift
Bestyrelseshonorar
Ledelse i øvrigt
Administrativt personale
Salgspersonale
Regulering af feriepengeforpligtelse

17.187.834
13.717.811
1.811.948
299.608
3.662.156
1.829.558
3.075.910
689.478

17.410.899
14.225.889
1.854.744
300.000
3.746.000
1.973.000
3.173.473
150.000

223.065
508.078
42.796
392
83.844
143.442
97.563
-539.478

17.221.096
13.869.416
1.800.581
299.608
3.040.239
2.103.474
2.794.585
227.252

I alt

42.274.303

42.834.005

559.702

41.356.251

Beløb i DKK

Reduceret forbrug på lønomkostninger til teaterets personale på t.DKK 560 skyldes nedlukning som følge af
restriktioner afledt af COVID-19 samt mulighed for afspadsering af medarbejdere i hjemsendelsesperioden.
Negativ afvigelse på regulering af feriepengeforpligtelse på t.DKK 539 i forhold til budget skyldes omlægning af
ferieåret og nedsat afholdelse af ferie inden 30. juni bl.a. som følge af forandrede produktionsperioder afledt af
restriktioner ifm. COVID-19. Dette opvejer en del af den samlede reducerede lønsum.
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8. Salgsomkostninger
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Annoncer
Plakater og brochurer
Fotografering
Grafiker
Billetnet gebyr
Øvrige salgsomkostninger
Refusion, kørsel skoleforestilling
Arbejdstøj / uniformer
Konsulent, repositionering

1.432.516
627.335
207.975
466.000
387.348
638.221
131.685
11.037
78.000

2.397.696
350.000
350.000
0
442.607
8.000
380.000
15.000
0

965.180
-277.335
142.025
-466.000
55.259
-630.221
248.315
3.963
-78.000

1.189.774
306.195
237.242
0
486.644
932.127
270.978
7.609
65.000

I alt

3.980.117

3.943.303

-36.814

3.495.569

Der er indsat nye konti for Salgsomkostningerne, som har resulteret i større negative og positive udslag på alle
konti. De nye konti er indsat for fremtidigt at gøre det mere gennemskueligt at følge og evt. regulere forbruget.
Aalborg Teater
Årsregnskab for 2019/20
Eksempelvis har grafikerudgifter ikke været udskilt på særlig konto tidligere.

Note 9
9. Ejendomsomkostninger
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Forsikring, bygning
El, vand, varme, kloak, renovation
Vagt, Alarm, Falck
Rengøring og kantine
Reparation og vedligehold af
bygninger
Småanskaffelse inventar
Lejemål, lager og lejligheder

147.436
876.991
197.858
102.605

75.000
879.400
200.000
158.200

-72.436
2.409
2.142
55.595

126.922
899.413
249.636
154.392

495.638
88.932
1.448.289

550.000
170.000
1.536.367

54.362
81.068
88.078

531.678
169.629
1.377.657

I alt

3.357.749

3.568.967

211.218

3.509.327

Merforbrug på forsikring t.DKK 72 pga for lav budgettering samt merforbrug ift. tidligere pga. underforsikring af bl.a
inventar og maskiner.
Mindre forbrug på reparation og vedligeholdelse af bygninger samt småanskaffelser på netto t.DKK 135 skyldes
større investeringer i teaterets bygninger som afskrives.
Mindre forbrug på rengøring og kantine på t.DKK 56, skyldes aflyste forestillinger i foråret 2020 grundet
restriktionerne pålagt som følge af COVID-19.
Mindre forbrug på lejemål på t.DKK 88 i forhold til budget som følge af færre gæstekunstnere m.fl. samt nedbragt
husleje.
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Årsregnskab for 2019/20

NOTER
Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

Note 12

Note 10
12. Administrationsomkostninger

10. Rejseomkostninger
Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

Tjenesterejser
Studierejser

52.111
131.555

275.000
0

222.889
-131.555

263.167
75.686

I alt

183.666

275.000

91.334

338.853

Beløb i DKK

Aalborg Teater
Årsregnskab for 2019/20
Rejseomkostninger er t.DKK 91 lavere end budgetteret, primært pga. nedlukningen af teateret som følge af
restriktionerne afledt af COVID-19.
Note 11
11. Repræsentationsomkostninger
Beløb i DKK
Repræsentation
Gaver, blomster m.v.
I alt

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

83.722
43.298

75.000
0

-8.722
-43.298

128.159
37.198

127.020

75.000

-52.020

165.357

Merforbrug til repræsentation på t.DKK 52 skyldes større mødeaktivitet og flere arrangmenter m.
samarbejdspartnere og medarbejdere.

Beløb i DKK
Forsikring, personale
Kontingenter og abonnementer
Kontorhold
Telefon og Internet
Porto, fragt og gebyrer
Småansk., rep. og vedl., IT
Konsulentass., økonomi og pers.
Lønassistance, Silkeborg Data
Personale, sundhed m.m.
Arbejdstøj og uniformer
Kursusudgift
Diverse
I alt

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

327.670
292.672
70.643
164.553
48.856
223.940
468.720
104.115
262.590
31.113
98.168
-4.528

270.000
130.000
70.000
180.000
53.000
175.000

-57.670
-162.672
-643
15.447
4.144
-48.940

420.000

-152.835

220.000
30.000
150.000
28.050

-42.590
-1.113
51.832
32.578

265.239
262.370
70.805
179.520
43.060
175.501
331.512
116.610
343.811
27.956
159.208
13.872

2.088.512

1.726.050

-362.462

1.989.464

Merforbrug på Forsikring, personale t.DKK 58 skyldes etablering af Sundhedsforsikring - se besparelse Personale,
sundhed.
Kontingenter og abonnementer har der været et merforbrug på t.DKK 163 pga. for stor budgetnedskrivelse.
Merforbrug på småanskaffelser på t.DKK 49 skyldes primært indkøb af flytbare arbejdsstationer, backup-endhed og
kaffeautomater.
Merforbrug på Konsulentass. og Lønassistance på t.DKK 152 skyldes primært konsulentbistand til udarbejdelse af
publikumsanalyser til publikumsudviklingsprojektet Applaus samt øget brug af revisor ifm. bl.a. ansøgning til
Lønkompensationspuljen.
Merforbrug på personaleudgifter t.DKK 43 skyldes for lav budgettering, som dog opvejes af reduceret udgift på
Diverse.
Aalborg Teater
Årsregnskab for 2019/20
Reduceret forbrug på Kursusudgift t.DKK 52 skyldes aflyst personaleseminar.

Note 13
13. Afskrivninger
Beløb i DKK
Afskrivninger, bygning
Afskrivninger, driftsmidler
I alt

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

542.898
570.833

540.000
750.000

-2.898
179.167

540.123
615.935

1.113.731

1.290.000

176.269

1.156.058

Afskrivninger er t.DKK 176 lavere end budgetteret, da mange tidligere afskrevne investeringer er færdigt afskrevet,
mens nye investeringer er foretaget så sent i regnskabsåret 2019/20, at de ikke har fået betydning for den samlede
afskrivningssum endnu.
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Note 14
14. Finansiering
Beløb i DKK

Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

-50.000

20.059

I alt
Aalborg Teater

-29.941

-50.000

20.059
-30.054
Årsregnskab for 2019/20

-30.054

Note 15

Renteudgifter er t.DKK 20 lavere end budgetteret.

Ejendomme

Drifts- Materielle anlægsmidler
aktiver under udførsel

I alt

Kostpris primo
Årets tilgang
Overførsel i årets løb til/fra a. poster
Årets afgang

31.687.023
46.250
0
0

6.974.358
1.888.986
0
-205.810

74.800
0
0
-74.800

38.661.381
1.935.236
0
-205.810

Kostpris ultimo

31.733.273

8.657.534

0

40.390.807

Opskrivninger primo

8.197.700

0

0

8.197.700

Opskrivninger ultimo

8.197.700

0

0

8.197.700

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger
Afskrivninger vedr. afgang

14.061.151
542.898
0

4.850.735
570.833
-205.810

0
0
0

18.911.886
1.113.731
-205.810

Afskrivninger ultimo

14.604.049

5.215.758

0

19.819.807

Regnskabsmæssig værdi

25.326.924

3.441.776

0

28.768.700

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 1.889 efter modregning af modtaget tilskud fra Kulturministeriet på t.DKK
600. Årets tilgang omfatter:
Lysinstallationer Lille Scene
Lyshejs
Mixerpult og lydinstallationer Store Scene
Kaffeautomater
IT udstyr, Teaterloft
Web udvikling pladssystem m.v.
Software, invoice work flow
Tilgang vedrørende lysinstallationer til Lille Scene specificeres således:
Light Partner
Atendi
Truelink
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ÅrsregnskabNote
for 2019/20
16

Note 16

16. Det Ny Teater
30.06.20

30.06.19

DKK
30.06.20

DKK
30.06.19

DKK
DKK
3.000.000
2.750.000
167.406
0
3.000.000
2.750.000
-3.167.406
-2.772.385
167.406
0
0
-22.385
-3.167.406
-2.772.385
Årsregnskab for 2019/20

Modtagne tilskud
Egenfinansiering/overført til drift
Modtagne
Udgifter tilskud
Egenfinansiering/overført til drift
IUdgifter
alt
Aalborg
Teater
I alt

0

-22.385

Reserve for
opskrivning

Overført
resultat

I alt

Saldo pr. 30.06.15
Årets resultat 2018/19

8.197.700
0

6.208.470
-330.544

14.406.170
-330.544

Saldo pr. 30.06.19
Årets
resultat
2019/20
Aalborg
Teater

8.197.700
0

5.877.926
14.075.626
489.722
Årsregnskab for489.722
2019/20

Saldo pr. 30.06.20

8.197.700

6.367.648

17. Egenkapital

15. Anlægsaktiver

Tilgang anlægsaktiver

Aalborg Teater

NOTER

Regnskab
2018/19

-29.941

Kostpris i alt
Særbevilling Kulturministeriet

Årsregnskab for 2019/20

16. Det Ny Teater

Renteudgifter

Beløb i DKK

Aalborg Teater

Beløb i DKK

14.565.348

Note 18

Aalborg Teater
Årsregnskab for 2019/20
Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af frie reserver på t.DKK
18. Gæld til pengeinstitutter
6.368.

Note 18

18. Gæld til pengeinstitutter

30.06.20
DKK

30.06.19
DKK

Spar Nord, driftskredit, maks t.DKK 5.400
Spar Nord, mastercard

30.06.20
0
DKK
58.962

30.06.19
5.224.321
DKK
51.193

Gæld til pengeinstitut i alt
Spar Nord, driftskredit, maks t.DKK 5.400
Spar Nord, mastercard

58.962
0
58.962

5.275.514
5.224.321
51.193

Gæld til pengeinstitut i alt

58.962

5.275.514

19. 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 40 (heraf forfalder t.DKK 21 indenfor 1 år).
19. Leasing- og lejeforpligtelser

602.112
351.652
242.110
1.195.874
-600.000
595.874

Teatret
har desuden
indgået aftaler
om leje af lager
og lejligheder.
leje udgør
Der er indgået
leasingaftaler
om 3 kopimaskiner.
Aftalerne
udløber Den
hhv.årlige
den 30.09.22
og 30.09.23.
t.DKK
1.420.
Lejemålene
har
3
6
måneders
opsigelse.
Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 40 (heraf forfalder t.DKK 21 indenfor 1 år).
Teatret har desuden indgået aftaler om leje af lager og lejligheder. Den årlige leje udgør
t.DKK 1.420. Lejemålene har 3 - 6 måneders opsigelse.
20. 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.
20. 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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Note 22 – Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske 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.
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
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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
forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier:

Bygninger
Driftsmateriel
og inventar

Brugstid

Restværdi

30 – 40 år

40%

3 – 5 år

0 - 50%

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet brugstid.
Afskrivningsgrundlaget 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 ”Nedskrivning 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 finansiel omkostning.

Note 22 – Anvendt regnskabspraksis
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.
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 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 denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste
værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 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
tilgodehavender.
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.
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 (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter
til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneom-
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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.

STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER
Opgørelse over antal produktioner fordelt på scener

Store scene

Antal produktioner
Antal opførelser
Billetsalg
Billetpris, A
Billetpris, B
Billetpris, C
Billetpris, D

Lille scene

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, 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 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.

Antal produktioner
Antal opførelser
Billetsalg
Billetpris, B

Skolescenen

Antal produktioner
Antal opførelser
Antal billetter
Billetpris, børn
Billetpris, voksne

Mindste scene / Cafe scene

Antal produktioner
Antal opførelser
Antal billetter

Gæstespil fra Aalborg Teater

Antal opførelser
Antal billetter

Gæstespil til Aalborg Teater

Antal opførelser
Antal billetter

Øvrige aktiviteter (se beretning)

Antal opførelser
Antal billetter

Antal egenproduktioner
Antal opførelser
Antal billetter
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Regnskab
2019/20

Budget
2019/20

Afvigelse
2019/20

Regnskab
2018/19

8
101
35.712
250 - 390
210 - 340
155 - 265
120 - 210

9
143
53.253
250-390
210-340
155-265
120-210

-1
-42
-17.541

6
146
49.166
250 - 390
200 - 340
200 - 240

produktioner
opførelser
billetter
DKK
DKK
DKK
DKK

5
75
7.775
200

5
98
7.745
200

0
-23
30

8
131
7.835
200

produktioner
opførelser
DKK
DKK

1
40
16.659
80
160

1
49
19.062
80
160

0
-9
-2.403

1
56
23.465
80
160

produktioner
opførelser
billetter
DKK
DKK

produktioner
opførelser
billetter

3

3

0

2

37
1.906

49
2.342

-12
-436

18
1.157

0
0

0
0

0
0

0
0

opførelser
billetter

12
1.528

24
5.987

-12
-4.459

26
7.915

opførelser
billetter

3
133

10
375

-7
-242

17
1.981

opførelser
billetter

17
268
63.713

18
373
88.764

-1
-105
-25.051

16
394
91.519

opførelser
billetter
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STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER
Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

PERSONALEOVERSIGT
Aalborg Teater

Årsregnskab for 2019/20

Personaleoversigt

Statistiske nøgletal og oversigter - Årsoversigt
Årsoversigt med statistiske nøgletal
Beløb i t.DKK
Omkostninger
Afskrivninger
Indtægter
Driftstilskud
Anlægstilskud / særlige tilskud
- heraf modregnet i anlægsaktiver

2019/20
Timeløn/
forestillingsansat

Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
2019/20
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
57.844
1.290
15.850
43.300
150
0

56.887
1.114
11.551
43.700
3.870
-600

57.987
1.156
16.192
42.650
0
0

54.290
1.167
13.695
41.850
1.429
-1.023

54.299
1.088
13.832
41.950
50
0

55.983
996
14.028
42.150
0
0

Finansiering
Renteindtægter
Renteudgifter

0
50

0
30

0
30

0
362

1
184

2
198

Årets resultat

116

490

-331

132

262

-997

Driftstilskud Kulturministeriet
Egenindtægt
heraf formidlingstilskud

43.300
15.850
3.153

43.700
11.551
3.153

42.650
16.192
3.495

41.850
13.695
3.887

41.950
13.832
4.091

42.150
14.028
4.035

Antal opførelser
Antal egenproduktioner
Antal publikummer
(afrundet)
Vægtet belægningsprocent
Vægtet værdibelægning
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK)
Samlet driftstilskud pr.
tilskuer (DKK)
Samlet offentligt tilskud pr.
tilskuer (DKK)

373
18

268
17

394
16

347
13

313
10

332
11

89.000

84
54
664

64.000
86
49
906

91.000
83
53
650

71.000
77
51
781

76.000
84
62
729

80.000
84
60
712

487

683

469

589

552

527

524

793

507

664

606

577

Fastansat

2018/19

Årsværk,
faste

Timeløn/
forestillingsansat

Fastansat

Årsværk,
faste

KUNSTNERISK SCENEPERSONALE
Dramaturg
Instruktører
Scenografer
Koreografer
Skuespillere
Kor, ballet, statister
Musikere
I alt

4,00
7,00
8,00
4,00
18,00
40,00
28,00

1,00
2,00
0,00
0,00
22,00
0,00
1,00

1,00
1,70
0,00
0,00
17,70
0,00
0,30

0,00
5,00
11,00
2,00
27,00
27,00
41,00

2,00
2,00
0,00
0,00
16,00
0,00
1,00

2,00
1,50
0,00
0,00
15,50
0,00
1,00

109,00

26,00

20,70

113,00

21,00

20,00

0,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
3,00
0,00
3,00
0,00

1,00
5,00
4,00
12,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
2,00

1,00
4,90
3,60
9,40
0,90
5,00
1,00
4,80
0,68
2,00

0,00
3,00
1,00
7,00
1,00
1,00
7,00
0,00
4,00
0,00

1,00
5,00
3,00
9,00
1,00
5,00
2,00
5,00
2,00
2,00

1,00
4,25
3,00
9,00
1,00
4,75
1,50
4,50
1,25
2,00

13,00

37,00

33,28

24,00

35,00

32,25

0,00
9,00
2,00
0,00
1,00

2,00
2,00
3,00
1,00
4,00

2,00
1,20
0,90
0,40
2,20

0,00
19,00
0,00
0,00
1,00

2,00
0,00
3,00
1,00
3,00

2,00
0,00
1,00
0,50
2,25

12,00

12,00

6,70

20,00

9,00

5,75

SCENETEKNISK PERSONALE
Produktionsleder
Lysteknikere
Lydteknikere
Sceneteknikere
Sufflører
Regissører
Frisør
Skræddere
Påklædere
Malere
I alt
SERVICEPERSONALE
Bygningsdrift
Inspektør og kontrol
Portvagt
Kantine
Rengøring
I alt

Personaleoversigt
2019/20
Timeløn/
forestillingsansat
40

Fastansat

2018/19

Årsværk,
faste

Timeløn/
forestillingsansat

Fastansat

Årsværk,
faste
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ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE

Bygningsdrift
Inspektør og kontrol
Portvagt
Kantine
Rengøring

0,00
9,00
2,00
0,00
1,00

2,00
2,00
3,00
1,00
4,00

2,00
1,20
0,90
0,40
2,20

0,00
19,00
0,00
0,00
1,00

2,00
0,00
3,00
1,00
3,00

2,00
0,00
1,00
0,50
2,25

12,00

12,00

6,70

20,00

9,00

5,75

PERSONALEOVERSIGT
I alt

Personaleoversigt
2019/20
Timeløn/
forestillingsansat

Fastansat

2018/19

Årsværk,
faste

Timeløn/
forestillingsansat

Fastansat

Årsværk,
faste

ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE
Ledelse
Billetkontor
Kontorpersonale
PR, salg, marketing
Bestyrelse
I alt
Personale i alt
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0,00
3,00
0,00
3,00
6,00

5,00
2,00
4,00
4,00
0,00

5,00
2,00
4,00
3,30
0,00

0,00
0,00
0,00
2,00
8,00

4,00
2,00
5,00
3,00
0,00

4,00
2,00
4,25
3,00
0,00

12,00

15,00

14,30

10,00

14,00

13,25

146,00

90,00

74,98

167,00

79,00

71,25
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AALBORGTEATER.DK
JERNBANEGADE 9-11
POSTBOKS 1710
9000 AALBORG
ADMINISTRATION 96 31 60 10
BILLETSERVICE 96 31 60 20
FIND AALBORG TEATER PÅ

HOVEDSPONSORER

