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LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapport for tiden 

01.07.20 – 30.06.21 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. 1098 af 26. oktober 2019 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. 30.06.21 samt resultatet 

af institutionens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.07.20 – 30.06.21.

Aalborg, 25. november 2021

 

 

 

Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er 

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Samtidigt er det vores opfattelse, at ledelsesberet-

ningen indeholder en retvisende redegørelse for de 

forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturmi-

nisteriet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen for Aalborg Teater

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for 
regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21, der omfatter resul-
tatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om øko-
nomiske og administrative forhold hos modtagere af 
driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørel-
se nr. 1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud 
til nedbringelse af billetpriser.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30.06.21 samt af resultatet af teaterets 
aktiviteter for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21 i 
overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010 om økonomiske og administrative for-
hold hos modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet 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 yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standar-
derne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010 om økonomiske og admi-
nistrative 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 årsregnska-
bet”. Vi er uafhængige af teatret 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 konklu-
sion.

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 for-
hold hos modtagere af driftstilskud fra Kulturministe-
riet 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 bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske 
og administrative forhold hos modtagere af driftstil-
skud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 
1098 af 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til 
nedbringelse af billetpriser anført de af Kulturmini-
steriet godkendte budgettal som sammenligningstal 
i årsregnskabet. Budgettallene har ikke været under-
lagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse 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. Le-
delsen 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 teatrets evne til at fortsætte 
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
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likvidere teatret, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen  
af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, 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 økonomi-
ske og administrative forhold hos modtagere af drift-
stilskud 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 be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-
gerne 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. 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 nedbrin-
gelse 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 re-
visionshandlinger 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. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 
er opnået frem til datoen for vores revisionspåteg-
ning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte 
driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struk-
tur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, 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 revisions-

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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mæssige observationer, herunder eventuelle betydeli-
ge 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. 1098 af 26. oktober 2019 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. 1098 af 26. oktober 2019 for 
formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesbe-
retningen.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision  
og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de virksomheder, der er omfat-
tet 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 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 25. november 2021
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Skou Jacobsen
Statsaut. revisor 
MNE-nr. mne33207

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS  
REVISIONSPÅTEGNING
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Aalborg Teater (AAT) gennemgår i disse år en større 
transformation hvor ændrede publikumsmønstre, 
et nyt medie-, under holdnings- og kulturforbrug 
samt en enorm forandring i Aalborg karakteriserer 
udfordringerne.  Kunstnerisk er teatret også fortsat i 
gang med at skærpe tilgangen til sit virke gennem en 
tydeligere positionering som et dramatisk teater, hvor 
det skrevne og talte ord og skuespillerkunsten har en 
fremtrædende plads. 

Sæson 2020/21 var præget af COVID-19 og de restrik-
tioner pandemien medførte. Dog formåede teatret, 
trods restriktioner og nedlukninger, stadig at indfri 
vores samfundsmæssige forpligtelser som kulturinsti-
tution, nemlig at formidle kunst og kultur til en stor 
del af befolkningen, hvilket vi gjorde via AAT Stream 
og udendørs forestillinger. Via AAT Stream nåede vi 
ud til både det nordjyske teaterpublikum samt til hele 
Danmark med teaterkunst. 

Kunstnerisk beretning
Sæsonen 2020/21 var den første sæson hvor Aalborg 
Teater strategisk valgte at fokusere på det dramatiske 
teater. Ved at give det dramatiske teater en større 
plads i repertoiret giver det os mulighed for at gøre 
netop det, som vi ser som Aalborg Teaters vigtigste og 
primære opgave: At sætte lys på de store spørgsmål 
i livet. Dette ønsker vi at gøre via vores egenproduk-
tioner, hvor teatrets ensemble står som et centralt 
omdrejningspunkt.

Vores omlægning til repertoireteater – en proces vi 
har arbejdet med gennem de seneste 4 år – har gjort 
dette til en konkret kunstnerisk mulighed, som nu 
kan realiseres.

Teatret producerer alle forestillinger således at de 
forholdsvis enkelt kan tages ned, gemmes og senere 
sættes op igen. På den måde kan antallet af titler der 
udbydes i en sæson øges, ikke kun via gæstespil, men 
også via egenproducerede forestillinger. Repertoi-
re-modellen giver os desuden mulighed for at udvikle 
forestillingerne over tid, ud fra den betragtning og 
observation, at det ikke er muligt at nå det højeste 

internationale kunstneriske niveau med en en-suite- 
model. Repertoire-modellen giver os over tid mulig-
hed for at fokusere på ensemblets udvikling, samt i 
større grad påvirke skuespillernes fælles væremåde på 
scenen i de enkelte forestillinger og hele ensemblets 
fælles grundholdning til deres fag. Desuden giver det 
os i højere grad mulighed for at eksperimentere yder-
ligere med disse teaterfaglige størrelser: væremåde og 
spillestil. I sæson 2020/21 er dette arbejde kommet til 
udtryk i forestillinger som Snefald, Pinocchio, Revolu-
tion i kommunen, Hedda Gabler, Tine, De skønne dage 
i Aranjuez, Kød og Forbrydelse og straf. Otte forestil-
linger, som udfordrer ydergrænserne i meget forskel-
lige retninger, hvor ensemblet som helhed afprøver 
væremåder som skal forløse forestillingernes kunstne-
riske potentiale primært gennem ensemblets evne til 
tilpasning og teatersproglig forvandling. Dette arbejde 
er ikke kun en udfordring for ensemblet, men giver 
også samtidig en udfordring til publikum, anmeldere 
og branche om hvad godt skuespil er.

Dette indfrier for Aalborg Teater ambitionen om at 
være eksperimenterende, udfordrende og nytænkende.

Sæson 2020/21 har været præget af COVID-19, som 
har gjort, at vi i løbet af sæsonen skulle tænke ander-
ledes i forhold til med hvad og hvordan vi skulle nå 
vores publikum. 

Corona-restriktioner førte til aflysning af allerede 
planlagte aktiviteter som fysiske forestillinger i teatret 
i form af nye egenproduktioner, repertoireforestillin-
ger og gæstespil. Disse aktiviteter blev erstattet med 
en række tilbud, som blev streamet på AAT Stream 
samt udendørsaktiviteter. 

Vi kan med stolthed sige, at Aalborg Teater var det 
teater i Danmark, som streamede flest produktioner 
under Corona-nedlukningen, dette nye tiltag gjorde 
at vi var i stand til at opretholde kontakten med pub-
likum.

Disse streamede aktiviteter, de forestillinger vi fysisk 
spillede i løbet af efteråret inden nedlukningen – dog 

BERETNING
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for halve sale – samt vores udendørs-forestillinger 
i foråret gjorde, at vi samlet i denne sæson havde 
90.821 publikummer til vores tilbud.

Sæsonen 2020/21 åbnede med Hedda Gabler af 
Henrik Ibsen på Store Scene, hvor Bolette Nørregaard 
Bang portrætterede en kølig underspillet og farlig 
Hedda i en nedskåret iscenesættelse, som i den grad 
delte vandene hos anmelderne. Forestillingen blev en 
vigtig del af debatten og en fremtidig positionering 
af Aalborg Teaters æstetiske og kunstneriske projekt, 
særlig med hensyn til skuespillernes væremåde og 
spillestil. Efter Hedda Gabler spillede vi på Store Scene 
Fyrtøjet i efterårsferien for begejstrede børn, børne-
børn, forældre og bedsteforældre, Blodbadets Gud af 
Yasmin Reza, hvor curlingforældrene fik sig en ny om-
gang, samt Forbrydelse og Straf af Fjodor Dostojevskij.

Mens Store Scene bød på 2 moderne versioner af 
klassikere, samt en moderne klassiker, og et eventyr 
af en børneklassiker, åbnede sæsonen på Lille 
Scene med et vellykket samarbejde med Teater 
Stuk om det nyskrevne dramatiske værk Fjende. 
Forestillingen var Anastasia Nørlunds debut som 
sceneinstruktør, og teksten var skrevet af Camara 
Lundestad Joof. Teksten og forestillingen beskriver 
en postapokalyptisk situation, hvor 4 kvinder med 
forskellige kulturelle baggrunde er tvunget til at 
leve sammen for at overleve. Forestillingen blev et 
ekspressivt og visuelt bud på, hvad venskab mellem 
fjender kan være. 

Succesen på Lille Scene fra 2019/20, Alle mulige ting 
til salg af den danske dramatiker Henrik Szklany, 
blev fulgt op af en regulær 2’er Revolution i Kommu-
nen, også spillet på Lille Scene. 

Revolution i kommunen fortsætter fortællingen 
om Anita og hendes ”familie” fra udkantsdanmark 
og er en folkelig, rørende og brutal skildring af 
mennesker nederst på den socioøkonomiske stige. 
Revolution i kommunen blev en stor succes både 
hos publikum og anmeldere. I forbindelse med at vi 

spillede Revolution i kommunen genopsatte vi også 
Alle mulige ting til salg; således blev det muligt for 
publikum at se de to forestillinger samme dag, som 
en form for serie. Husinstruktør Martin Nyborg 
iscenesatte begge forestillinger.

Familieforestillingen op til jul på Store Scene var 
Snefald, skabt i samarbejde med Odense Teater. 
Forestillingen blev skabt i Odense af instruktør Fre-
de Guldbrandsen og scenografi og kostumer skabt 
af Krogh & Bjørnvad. Forestillingen blev i Aalborg 
videreudviklet og skabt af instruktør Mia Lipschitz. 
Forestillingen spillede for et begejstret familiepub-
likum for halve sale frem til medio december, hvor 
vi igen blev lukket helt ned grundet COVID-19.

Det var også Store Scene, der åbnede forårssæso-
nen med Tine af Herman Bang. Det var den norske 
instruktør og professor ved Den Danske Scenekunst-
skole Runar Hodne, der iscenesatte forestillingen, der 
blev en teatral, ren og gribende fremstilling af Bangs 
krigsbegær, med nyskrevet musik af den danske artist 
og komponist Lydmor. Da teatret stadig var lukket 
grundet COVID-19, blev denne forestilling Aalborg 
Teaters første live streaming, og forestillingen blev 
streamet af ikke mindre en 24.609 unikke brugere, og 
dermed set af ca. 49.000 danskere over hele verden. 

Med lige så skarpt kunstnerisk snit - om end til en 
helt anden publikumsgruppe - var Martin Nyborgs 
iscenesættelse af Pinocchio. Pinocchio blev færdigpro-
duceret, med forventning om at vi, trods nedluknin-
ger, kunne komme til at spille for nordjyske skolebørn 
og familier i foråret 2021. Forestillingen er i stedet 
for blevet gemt på teatrets lager for at blive spillet i 
sæsonen 2022/23. 

På Lille Scene havde Nobelprisvinderen Peter Hand-
kes seneste skuespil De skønne dage i Aranjuez Dan-
markspremiere med Martin Ringsmose og Camilla 
Gjelstrup i de 2 roller som manden og kvinden, der 
mødes til en sommerdialog i en have. Teksten handler 
om køn og kønsroller subtilt behandlet i forhold 
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til filosofiske emner som eksistens, sanselighed og 
”væren”. Forestillingen blev også streamet, og er den af 
vores streamede tilbud, som har evnet at fange pub-
likum i længst tid foran skærmen. Også samarbejdet 
med teaterkompagniet Flyvende Grise, forestillingen 
The Robot Project, blev live-streamet via AAT stream, 
med interaktiv afstemning og kontakt direkte med de 
mange publikummere ude bag store og små skærme. 
Forestillingen handlede om mennesket og maskinen, 
og maskiners/robotters evne til at erstatte eller ud-
vide det menneskelige og mennesket selv. Det var en 
nyskrevet forestilling udviklet af kompagniet med et 
stærkt visuelt, virtuelt og billedligt udtryk. Forestillin-
gen spillede også live på Copenhagen Stage.

På Mindste Scene producerede vi dramatiseringen af 
Edvard Louises roman Hvem slog min far ihjel, som 
blev iscenesat af Sullivan Nordrum med Evrim Benli 
i rollen som sønnen. Nordrum var studerende ved 
Den Danske Scenekunstskoles første Masterprogram, 
og projektet var en del af Nordrums masteropgave. 
Forestillingen blev en subtil forestilling, med et nuan-
ceret portræt af en skikkelse og et liv i den lave sociale 
klasse i Frankrig i vores tid, og talte direkte ind i pro-
blemstillinger som ulighed, politikerforagt, dysfunkti-
onelle familier, gule veste og bekymring for fremtiden. 
Forestillingen kunne ikke spilles for et live-publikum 
grundet COVID-19, men opføres i sæson 2021/22.

I foråret fik vi endelig færdigproduceret forestillingen 
Kød af Thomas Markman. En vild og surrealistisk 
leg, hvor mennesker bliver dyr og dyr bliver menne-
sker i en eksplosion af excentricitet og teatralitet i 
Martin Nyborgs iscenesættelse skabt i samarbejde 
med scenograf Marie Rosendahl Chemnitz og hele 
skuespillerholdet. Forestillingen åbnede Aalborg 
Teaters Lille Scene efter nedlukningen, mens vi på 
Store Scene spillede Teaterkoncerten Drømte mig 
en drøm iscenesat af Jacob Schokking. En forestil-
ling som sang og spillede sig igennem den danske 
sangskat på en smuk og særegen måde, hvor Jacob 
Schokkings visuelle, grafiske og billed- 
rige teatersprog udfoldede sig til fulde.

 AAT Stream var en ny satsning, udsprunget af 
Corona-nedlukninger. Vi havde ikke mindre end 10 
forskellige events med 36.557 unikke visninger og 
da vi anslår, at der i gennemsnit har været 2 seere 
pr. unikke visning, så betyder det, at i alt 73.114 
publikummer har set med på vores forestillinger 
via en skærm. En del af indholdet til AAT Stream 
blev specialproduceret direkte til mediet, mens 
andet var direkte streaminger af teaterforestillinger 
og andet igen redigerede versioner af forestillinger. 

Vi åbnede AAT Stream med en live streaming af 
premieren på Herman Bangs Tine, derefter fortsatte 
vi med live streaming af premieren på De skønne dage 
i Aranjuez. Derefter streamede vi tre specialproduce-
rede episoder af Jeg har skudt mig selv for sidste gang, 
som kan karakteriseres som en slags metaimprovisa-
tion, hvor velkendte karakterer fra teatrets forskellige 
forestillinger mødtes i nye sammenhænge. Jeg har 
skudt mig selv for sidste gang var skrevet af teatrets 
nye husdramatiker Julie Maj Jakobsen og blev iscene-
sat af Jacob Schokking. Specialproduceret var også 
eventet DEMO, som var improvisationer over aktuelle 
problemstillinger. Samarbejdsprojektet mellem AAT 
og Flyvende Grise The Robot Project blev ligeledes 
streamet, ligesom vores opsætning af Cyrano og 
Teaterkoncerten Drømte mig en drøm; Sidstnævnte 
blev desuden streamet som en del af programmet til 
Copenhagen Stage. Derudover streamede vi Walking 
Landscapes, en forestilling, som var en del af vores 
udendørsprogram.

Udendørsforestillingerne var også foranlediget af 
Corona-nedlukninger, og disse aktiviteter gav os 
mulighed for at mødes med publikum under andre 
former. Aalborg Teater indgik samarbejde med hen-
holdsvis Kunsten, Metropolis, Steen Koerner og Luna 
Park Scenekunst og kunne sammen med disse aktører 
sammensætte og tilbyde et program, hvor der blev 
taget hensyn til de på daværende tidspunkt gældende 
Corona-retningslinjer, samtidig med at teatret opfyld-
te sin forpligtelse til at formidle kulturelle oplevelser 
til publikum. Det førte til forestillingerne: Walking 

BERETNING
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landscapes, These Shapes are made for Dancing og 
By–Vand-Ring.

Imens alt dette kom til live og blev præsenteret for 
publikum som velproducerede forestillinger, lagde 
teatret også rum til andre møder mellem teaterkun-
sten og publikum. Bl.a. i form af dialogarrangemen-
ter, introduktioner til forestillinger, kulturdebatter 
og rundvisninger på teatret, 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 satspulje- 
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 
programmet.

Denne lange række af begivenheder, streaming, 
kunst i det offentlige rum og plus-plus arrangemen-
ter, var i løbet af sæsonen med til at sætte forestillin-
ger og teatrets samspil med omverdenen i perspektiv 
på en levende og engageret måde. Samlet set lykke-
des det for AAT i 2020/21, til trods for COVID-19, at 
skabe det møde mellem scenekunsten og publikum, 
som er essentielt for det, teatret vil være; stedet hvor 
vi mødes.

Aktivitetsmæssigt resultat
I sæson 2020/21 var det planlagt at opføre 18 fore-
stillinger på Store, Lille og Mindste Scene hvoraf 
det trods en både landsdækkende og efterfølgende 
sognenedlukning af AAT pga. COVID-19 lykkedes at 
opføre mere end halvdelen af de planlagte titler (11 

stk.) for et live-publikum. 5 af disse titler – Fyrtøjet, 
Hedda Gabler (den annoncerede spilleperiode), Blod-
badets Gud, Forbrydelse og straf og Fjende - spillede 
den planlagte spilleperiode uden nedlukning pga. 
COVID-19. De øvrige 6 titler – Snefald, Drømte mig en 
drøm, Revolution i kommunen, Alle mulig ting til salg, 
Happy Hour med Anita og Nabo-John og Kød – blev 
også opført for et live-publikum men med forkortede 
spilleperiode pga. de to Corona-nedlukningsperi-
oder. De 7 planlagte titler som ikke fik et live-pub-
likum i sæson 2020/21 var Tine, Pinocchio, Cyrano, 
Henvendelse Anita, The Robot Project, De skønne dage i 
Aranjuez og Den unge Werthers lidelser.  4 af disse blev i 
stedet live-streamet på forskellig vis.

Udover disse forestillinger på de tre hovedscener var 
der også planlagt aktiviteter i Teatercaféen, som alle 
blev opført med et live-publikum, men som heller ikke 
gik fri for nedlukning pga. COVID-19. Larsens Teater- 
suppe spillede 3 gange, 3. stop fra Gug blev opført 7 
gange og Dialog gennemførte 1 arrangement. I den 
første uge af august måned var AAT co-producent på 
Teater Slotsgårdens opførelse af forestillingen George 
Dandin på Kunsten; dette blev gennemført uden 
Corona-nedlukning.

Undervejs i sæsonen blev det besluttet at forsøge at 
indgå i co-produktioner, som var af en karakter, at de 
kunne opføres udendørs, og som bl.a. derfor havde til 
formål at sikre, at AAT havde et udbud, som med høj 
sandsynlighed kunne gennemføres i en situation, hvor 
eventuelle Corona-restriktioner ikke muliggjorde op-
førelser indendørs. Dette resulterede i præsentation 
af 3 titler som alle blev gennemført uden Corona-ned-
lukninger, nemlig By-Vand-Ring (co-produktion med 
Luna Park Scenekunst), Theses Shapes are Made for 
Dancing (co-produktion med Steen Koerner Studio 
og Kunsten) og Walking Landscapes (Samarbejde 
med Metropolis - Københavns Internationale Teater). 
Gæstespillet Brøgger in Concert blev ikke gennemført 
pga. sogne-nedlukningen. 
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Billetsalg, antal og værdibelægning

Billetsalg, antal og værdibelægning

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

% %
STORE SCENE
Hedda Gabler 17 2.980 422.571 50 84
Snefald 20 4.033 621.004 54 96
Drømte mig en drøm 15 2.521 611.751 55 80
Fyrtøjet - Genopsætning 16 2.190 216.509 41 67
Blodbadets Gud - Genopsætning 10 1.028 180.523 36 49
Forbrydelse og Straf - Genopsætning 5 694 121.044 49 66

83 13.446 2.173.402 49 81

LILLE SCENE
Fjende 21 1.066 126.795 87 91
Revolution i kommunen 12 581 68.096 76 97
Alle mulige ting til salg - Genopsætning 3 137 20.345 68 91
Kød 20 945 118.180 98 95
Happy Hour med Anita og John 2 97 23.014 73 97

58 2.826 356.430 87 93

MINDSTE SCENE / CAFE SCENE
Larsens Teatersuppe 3 127 8.391 66 85
3. Stop fra Gug 7 338 26.480 66 97

10 465 34.871 66 93

SKOLESCENEN
Pinnochio 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

GÆSTESPIL
These shapes are made for dancing 12 578 13.787 8 42

12 578 13.787 8 42

ØVRIGE AKTIVITETER
ByVANDring 5 346 29.339 71 96
Dialog 1 44 1.286 74 88

6 390 30.625 71 95

TOTAL 169 17.705 2.609.115 55 82
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Af de planlagte 345 opførelser lykkedes det at gen-
nemføre 169 opførelser for et live-publikum, hvilket 
svarer til, at 49 % af de planlagte opførelser blev vist 
for et publikum i en af teatres sale eller til en uden-
dørs visning. 

Publikumsmæssigt resultat
Publikumsmæssigt nåede sæson 2020/21 naturligvis 
langt fra den budgetterede målsætning om 85.464 
publikummer. Dette skyldes kombinationen af både 
nedlukningsperioder og afstandskrav i salene, som i 
praksis betød, at der maksimalt måtte spilles for halve 
sale i de perioder, hvor vi kunne opføre forestillinger 
for et publikum i salene. På Store Scene var maxkapa-
citeten pr. aften således 205 publikummer, 50 publi-
kummer på Lille Scene og blot 20 publikummer på 
Mindste Scene. I alt 17.705 publikummer besøgte AAT 
til forestillinger eller andre aktiviteter i Teatercaféen 
eller til udendørs co-produktioner i løbet af sæsonen.  

AAT STREAM
Udover at opføre live-forestillinger og -aktiviteter 
udbød AAT 10 titler via det nye online koncept AAT 
Stream. I løbet af foråret 2021 udkom 11 visninger. 
Disse live-streams opnåede tilsammen i alt 36.557 

unikke visninger, og da vi anslår, at der i gennemsnit 
har været 2 seere pr. unikke visning, så betyder det, 
at i alt 73.114 publikummer har set med på vores 
forestillinger via en skærm. Indregnes seerne til de 
live-streamede forestillinger i det publikumsmæssige 
resultat, så har i alt 90.821 publikummer og seere i 
løbet af sæson 2020/21 set og oplevet forestillinger fra 
Aalborg Teater enten live på teatret eller via en skærm 
hjemmefra. Dette er 5.357 flere publikummer end den 
budgetterede målsætning.

Økonomisk resultat 
De fortsatte periodiske nedlukninger har også i 
sæsonen 2020/21 påvirket teatrets økonomi. På 
trods af at vi med nedjustering af forventningerne til 
billetsalget havde taget højde for visse udsving, måtte 
vi endnu en sæson opleve et opbrudt budget, som på 
væsentlige områder udviser store forskydninger når 
det sammenholdes med årsresultatet. Der har endnu 
engang været tilbagebetaling af billetter, afholdelse 
af ekstraordinære udgifter i forbindelse med aflyste 
eller udskudte produktioner, udgifter til tiltag afledt af 
COVID-19 restriktioner m.m. Dette har dog ikke haft 
negativ indflydelse på årets resultat, hvilket udeluk-
kende skyldes de aktivitetstilskud, som teatret har 
modtaget.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

BERETNING

Billetsalg, antal
Regnskab Regnskab

2020/21 2019/20

Børn under 15 år 1.861 15.939
Unge under 25 år 1.723 5.414
Abonnementsrabat 6.022 19.014
Andre rabatter 803 3.756
Fribilletter 2.132 4.257
Sponsorbilletter 1.047 2.057
Øvrige billetter 4.117 13.276

I alt 17.705 63.713

Billetsalg, antal



13

BERETNING

Trods de store udsving mellem budget og realise-
rede udgifter, har teatret således været i stand til 
at navigere gennem udfordringerne uden negative 
konsekvenser til følge, og har formået at opretholde et 
højt aktivitetsniveau med både fysiske forestillinger i 
teatrets sale, samt streaming-tilbud til publikum hele 
sæsonen igennem.
 
Årets resultat før skat på t.DKK 1.718 må på den 
baggrund siges at være tilfredsstillende. Resultat efter 
skat udgør t.DKK 1.637.

Egenkapitalen udgør pr. 30.06.21 t.DKK 16.202 heraf 
er t.DKK 8.198 bundet i en bygningsopskrivning mens 
den frie reserve udgør t.DKK 8.004. Egenkapitalen 
er således tilskrevet t.DKK 1.637 i regnskabsåret 
2020/21.

Forventninger til det kommende år
Det er teatrets håb, at vi med sæson 2021/22 kan læg-
ge nedlukninger og publikumsrestriktioner bag os, og 
dermed komme tilbage i normal drift. Vi vil dog fort-
sat en tid være tilbageholdende i forhold til eksempel-
vis at indgå i nye internationale samarbejder, hvorfor 
visse mål i rammeaftalen i en periode potentielt vil 
være udfordrede. Vi har til gengæld planlagt en sæson 
med intet mindre end 25 titler på plakaten, herunder 
14 premierer – det højeste antal titler i flere år.

Det har i de to seneste, udfordrede sæsoner været 
vigtig for AAT kontinuerligt at være til stede for 
publikum, også i nedlukningsperioder, og det er vores 
forhåbning, at vi med det ekstraordinært store og 
varierede udbud i sæsonen 2021/22, kan revitalisere 
publikums interesse for at opleve levende scenekunst 
uden sociale begrænsninger. 

Økonomisk resultat

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Økonomisk resultat

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i t.DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Indtægter 8.154 14.969 -6.815 11.551
Særlige tilskud 10.661 0 10.661 3.269
Driftstilskud 44.200 43.700 500 43.700

Indtægter i alt 63.015 58.669 4.346 58.520

Omkostninger 59.894 57.019 -2.875 56.888

Resultat før afskrivninger 3.121 1.650 1.471 1.632

Afskrivning 1.355 1.440 85 1.114

Resultat før finansielle poster 1.766 210 1.556 518

Finansiering -48 -50 2 -30

Resultat før skat 1.718 160 1.558 488
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Der er dog tydeligt, at COVID-19 fortsat har en ind-
virkning på publikums købsmønstre, og vi oplever 
derfor i starten af sæson 2021/22 et billetsalg som  
ligger under det budgetterede. Dette vil forventeligt 
have en indvirken på årets resultat, ligesom sæsonens 
billetopgørelser vil få indflydelse på beregning af tea-
trets formidlingstilskud, med en potentiel og bekym-
rende nedgang i tilskud i kommende sæsoner til følge.

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse
Det aktivitetsmæssige resultat viser, at produk-
tionsomkostningerne udgør 58 % af de samlede 
omkostninger. Salgsomkostninger udgør 12 %, ejen-
domsomkostninger udgør 15 % og administrations-
omkostninger udgør 15 %

I forhold til sæsonen 2019/20 er der således en mindre 
forskydning fra produktionsomkostninger (- 5 % 
point) til ejendomsomkostninger (+ 4 %-point) og 
administrationsomkostninger (+1 % point).

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Aktivitetsopdelt resultatopgørelse

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Tilskud 58.877.395 47.300.000 11.577.395 50.122.828

Billetindtægter 2.285.462 10.068.714 -7.783.252 6.941.130
Lejeindtægter 0 150.000 -150.000 90.000
Øvrige indtægter 1.851.788 1.150.000 701.788 1.366.986

Egenindtægter i alt 4.137.250 11.368.714 -7.231.464 8.398.116

Indtægter i alt 63.014.645 58.668.714 4.345.931 58.520.944

Fordelte produktionsomkostninger 6.351.995 5.095.421 -1.256.574 4.502.718
Fælles produktionsomkostninger 539.457 419.500 -119.957 373.465
Kunstnerisk scenepersonale 15.073.159 15.033.684 -39.475 17.877.312
Sceneteknisk personale 13.476.940 15.023.089 1.546.149 13.717.811

Produktionsomkostninger i alt 35.441.551 35.571.694 130.143 36.471.306

Salgsomkostninger 7.116.124 6.589.320 -526.804 7.056.027
Ejendomsomkostninger 9.309.618 7.496.992 -1.812.626 6.283.428
Administrationsomkostninger 9.381.637 8.801.308 -580.329 8.190.520
Finansieringsomkostninger 47.748 50.000 2.252 29.941

Omkostninger i alt 61.296.678 58.509.314 -2.787.364 58.031.222

Resultat før skat 1.717.967 159.400 1.558.567 489.722
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SÆSON 2020/21
Rapportering i henhold til  
rammeaftale 2020-24
I denne del af beretningen for sæsonen 2020/21 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 – 2020/21 Publikumsudvikling
1.1 Fastholde et højt publikumsantal

AAT blev desværre igen i sæsonen 2020/21 påvirket af 
COVID-19 restriktioner, som medførte flere nedluk-
ningsperioder. Dette havde bl.a. konsekvenser for 
familieforestillingen Snefald, samt forårets musik-
forestilling Drømte mig en Drøm - forestillinger som 
typisk har et højt budgetteret billetsalg. På baggrund 
af COVID-19 restriktionerne i sæsonen 2019/20 var 
forventningerne til billetsalget i 2020/21 nedjusteret 
fra 85.464 til 62.500 (Halve sale i halv sæson) Dette 
tal endte imidlertid på 17.705, grundet nedlukninger 
hhv. landsdækkende, regionalt og i Budolfi Sogn, som 
Aalborg Teater tilhører.

I perioderne hvor det ikke var muligt at invitere pub-
likum indenfor i teatersalene, valgte AAT imidlertid 
at udbyde forestillinger og events via streamning – 
herunder bl.a. en live-streamet premiere på Herman 
Bangs Tine. De 11 live-streams vi præsenterede hen-
over sæsonen, opnåede tilsammen i alt 36.557 unikke 
visninger, og da vi anslår, at der i gennemsnit har 
været 2 seere pr. unikke visning, så betyder det, at i alt 
73.114 publikummer har set med på vores forestillin-
ger via en skærm. Indregnes seerne til de live-stream-
ede forestillinger i det publikumsmæssige resultat, så 
har i alt 90.821 publikummer og seere i løbet af sæson 
2020/21 set og oplevet forestillinger fra AAT enten 

live på teatret, eller via en skærm hjemmefra. Dette  
er 5.357 flere publikummer end den budgetterede 
målsætning.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

1.2     Tiltrække og fastholde nye publikumsgrupper
Der blev i sæsonen 2020/21 iværksat følgende mar-
kedsundersøgelser:

•  Kvalitativ undersøgelse blandt unge sæsonkorthol-
dere

•  Kvantitativ undersøgelse af unge i alderen 18-35 år 
bosiddende i Aalborg Kommune

•  Kvalitativ undersøgelse af unge i alderen 18-35 år bo-
siddende i Aalborg, som er ikke-brugere eller passive 
brugere af Aalborg Teater

Undersøgelserne blev foretaget af Jysk Analyse, og 
tjente bl.a. som AAT’s input i Applaus publikumsud-
viklingsprojekt.

Der blev desuden lavet en målrettet kampagne mod 
unge i Aalborg, centreret omkring AAT’s sæsonkort. 
Kampagnen bestod bl.a. af en serie testimonial-vide-
oer, hvor unge sæsonkortholdere fortalte om deres 
oplevelser og om fordelene ved sæsonkortet. Denne 
kampagne opnåede stor bevågenhed på de sociale 
medier, og resulterede i et stigende sæsonkortsalg til 
målgruppen. Dog er det svært at vurdere, hvorledes 
udbyttet af kampagnen potentielt kunne have været, 
hvis sæson 2020/21 ikke havde været påvirket af CO-
VID-19-restriktioner.

Visse af aktiviteterne under AAT Stream var rettet 
mod en yngre målgruppe, herunder den specielt til 
formatet udviklede trilogi Jeg har skudt mig selv for 
sidste gang.

I forbindelse med blandt andet disse events, var det 
muligt for publikum at interagere med forestillinger-
nes handling og udvikling via en app, ligesom der var 
mulighed for at deltage i streamede Q&A’s med de 
medvirkende og forestillingens instruktør.

BERETNING
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I forbindelse med de streamede forestillinger i sæson 
2020/21 blev der lavet præ-indspillede forestillingsin-
troduktioner, hvor bl.a. teatrets dramaturg, teaterche-
fen, de respektive instruktører, scenografer, kompo-
nister m.fl. fortalte om forestillingen og om deres 
indfaldsvinkel til materialet og processen omkring 
tilblivelsen af forestillingen. Disse introduktioner blev 
overordentlig godt modtaget af publikum, hvilket har 
betydet, at vi på AAT fremover forventer at lave denne 
type af introduktioner til alle forestillinger.

FULDT INDFRIET/OPFYLDt

1.3.1  Understøtte adgangen til børn og unges 
møde med scenekunst gennem samarbejde 
med uddannelses- og kulturinstitutioner

AAT udarbejdede i sæson 2020/21 undervisnings-
materiale til forestillingerne Tine, Hedda Gabler og 
Pinocchio i samarbejde med CFU (Center for Under-
visningsmidler). Der er stor og tiltagende interesse 
for dette materiale, som en indføring i arbejdet med 
teksterne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, og 
en introduktion til den efterfølgende teateroplevelse. 

AAT inviterede til inspirationsdag for regionens 
teaterkontaktlærere for indskolingen (0.-4. klassetrin). 
På denne inspirationsdag, som desværre i sæsonen 
2020/21 blev aflyst pga. COVID-19, var planlagt præ-
sentation og gennemgang af undervisningsmateriale, 
et oplæg om årets skoleforestilling v. instruktør Martin 
Nyborg samt et oplæg om tilblivelsen af forestillingens 
scenografi. Disse inspirationsdage har en stor værdi i 
forhold til at skabe tættere relationer til beslutnings-
tagere og skabe interesse for teatrets store udbud til 
indskolingen og generelt.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

1.3.2  Appellere til alle børn og unge i teatrets 
opland, uanset deres baggrund og forkund-
skaber, for at tilbyde dem aktiv beskæftigelse 
med kreativitet og kunst med henblik på at 
styrke deres livskvalitet, deres udvikling og 
modvirke mistrivsel

Via en tæt og målrettet kontakt til teaterkontaktlærer-
ne på regionens skoler, udarbejdelse af undervisnings-
materiale m.m., har AAT i 2020/21 styrket relationen 
til børn og unge, ligesom sæsonkort til unge og stude-
rende har været et fokusområde, i form af markedsun-
dersøgelser og målrettede kampagner. Desværre 
har det i sæsonen 2020/21 været svært at aflæse de 
konkrete resultater af disse tiltag, da nedlukningerne i 
løbet af sæsonen gjorde, at flere af initiativerne måtte 
aflyses eller udskydes til sæsonen 2022/23.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

Mål 2 – 2020/21 Samarbejde på tværs  
af scenekunstens aktører

2.1    Skabe øget kunstnerisk værdi  
gennem samarbejde

I sæsonen 2020/21 indgik AAT i flere kunstneriske 
samarbejder, herunder to co-produktioner med hhv. 
Teater STUK ( forestillingen Fjende) samt Flyvende 
Grise ( forestillingen The Robot Project) Bege fore-
stillinger blev produceret på AAT sammen med de 
respektive kompagnier.

AAT samarbejdede med Odense Teater i form af en 
versionering af Odense Teaters familieforestilling 
Snefald.

AAT indgik i et samarbejde med Teatret Slotsgården 
og Kunsten om produktionen af friluftsforestillingen 
George Dandin, som spillede på Kunstens amfiscene

AAT producerede i samarbejde med Steen Koerner 
Studio og Kunsten, danse- og performanceforestillin-
gen These Shapes Are Made For Dancing, som spillede i 
Kunstens skulpturpark.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT
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2.2 Præsentere et mere mangfoldigt teaterudtryk
AAT udbød i sæsonen 2020/21 et antal produktioner i 
beslægtede scenekunstneriske genrer, herunder 3 titler 
som alle blev gennemført uden Corona-nedlukninger, 
nemlig By-Vand-Ring (co-produktion med Luna Park 
Scenekunst, opført på forskellige locations i Aalborg), 
Theses Shapes are Made for Dancing (co-produktion 
med Steen Koerner Studio og Kunsten, opført i Kun-
stens skulpturpark) og Walking Landscapes (Samarbej-
de med Metropolis - Københavns Internationale Teater, 
opført på forskellige locations i Nordjylland). Gæste-
spillet Brøgger in Concert blev desværre ikke gennem-
ført pga. sogne-nedlukning i Budolfi Sogn. 

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

2.3 Hente inspiration ind til teatret

Grundet nedlukninger og rejserestriktioner er dette 
punkt ikke realiseret i sæson 2020/21

IKKE INDFRIET/OPFYLDT

2.4 Styrke fødekæden i professionel scenekunst 
 
Master-studerende fra Den Danske Scenekunstsko-
le (DDSKS), Sullivan Lloyd Nordrum, instruerede 
monologen Hvem Slog Min Far Ihjel på AAT’s Mind-
ste Scene

På familieforestillingen Snefald medvirkede 2 prakti-
kanter fra DDSKS.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

Mål 3 – 2020-21 Internationalisering

3.1  Styrke forestillingernes kunstneriske kvalitet 
gennem internationalt samarbejde

Den norske instruktør Runar Hodne iscenesatte fore-
stillingen Tine på AAT’s Store Scene.
Den norske scenograf Mari Kamsvaag skabte sceno-
grafi og kostumer til skoleforestillingen Pinocchio.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

3.2  Berige publikum med international scene-
kunst

Grundet nedlukninger og rejserestriktioner er dette 
punkt ikke realiseret i sæson 2020/21

IKKE INDFRIET/OPFYLDT

Mål 4 – 2020/21 Grøn omstilling af kulturlivet

4.1 Isolering og omlægning af lys

I sæson 2020/21 fik AAT foretaget tidssvarende 
isolering af tagkonstruktionen i den ældste del af 
bygningsmassen, herunder loftet over salen til Store 
Scene, som tidligere var uisoleret. Dette har allerede 
kunnet aflæses i det samlede varmeforbrug.
I sæsonen udskiftedes også de sidste konventionelle 
halogen-teaterlamper til nye LED-lamper. Alt lys-
udstyr på teatrets tre scener er nu af nyeste, energi-
besparende slags, og konventionelle teaterlamper 
anvendes nu udelukkende til specielle effekter, hvor 
LED-teknologien endnu ikke er fuldt udviklet. Der 
foretages desuden løbende udskiftning af konventio-
nel belysning på værksteder, kontorer, gangarealer og 
i prøvesale.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

4.2 Genbrug og afskaffelse af engangsservice m.m.

Der anvendes med virkning fra sæsonen 2020/21 ikke 
længere engangsservice på AAT. Ud fra en målsætning 
om at reducere papirforbruget på teatret, er antallet 
af printere i huset reduceret betragteligt, ligesom der 
distribueres væsentlig flere manuskripter, og andre 
papirkrævende publikationer, elektronisk.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT
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4.3 Nedbringelse af flyrejser
Tjenesterejser foregår nu som hovedregel med tog 
hvor dette er muligt, ligesom der opfordres til samkør-
sel når teatrets bil anvendes til tjenestekørsel.

50 % af de forberedende møder til nyproduktioner, 
som tidligere medførte flyrejser til Aalborg for ekster-
ne instruktører, scenografer, kostumedesignere m.fl. 
foregår nu på Teams.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

4.4  Bedre udnyttelse af producerende teatres 
ressourcer

AAT har i sæson 2020/21 indgået et samarbejde med 
Odense Teater om leje af scenografi og kostumer 
fra Odense Teaters familieforestilling Snefald. AAT 
præsenterede således i sæsonen 2020/21 en ny fami-
lieforestilling for det nordjyske publikum, men hvor 
scenografi og kostumer tidligere havde været anvendt 
i en opsætning på Odense Teater. Der er ved denne 
type af samarbejder en substantiel ressourcebesparel-
se, herunder ikke mindst i materialeforbrug, hvilket 
har skærpet vores fokus på fremtidige muligheder 
indenfor denne form for samarbejde mellem egenpro-
ducerende teatre.

FULDT INDFRIET/OPFYLDT

HEDDA GABLER
Forfatter Henrik Ibsen
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Bolette Nørregaard Bang
Ferdinand Falsen Hiis
Marcus Gad Johansen
Martin Ringsmose
Line Nørholt
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SNEFALD
Dramatiseret til scenen Hilde Hagerup  
og Hanne Hagerup
Bearbejdelse Synne Teksum og Marianne Sævig
Instruktør Mia Lipschitz
Scenografi og kostumer Krogh & Bjørnvad

MEDVIRKENDE:
Line Nørholt
Jørgen W. Larsen
Steffen Berenthz Eriksen
Evrim Benli
Kathrine Høj Andersen
Østen Borre Simonsen

Marcus Gad Johansen
Thomas Kristian Bek
Sebastian Henry Aagaard-Williams
Ferdinand Falsen Hiis
Mathilde Lundberg
Emilie Groth

TINE
Forfatter Herman Bang
Dramatisering Runar Hodne  
og Cecilia Ølweczky
Instruktør Runar Hodne
Scenografi og lysdesign Ulrik Gad

MEDVIRKENDE:
Line Nørholt
Thomas Kristian Bek
Annika Johannessen
Jørgen W. Larsen
Bolette Nørregaard Bang
Maria Henriksen

Østen Borre Simonsen
Marie Knudsen Fogh
Steffen Berenthz Eriksen
Marcus Gad Johansen
Evrim  Benli
Lars Topp Thomsen
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PINOCCHIO
Forfatter Carlo Collodi
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Mari Lassen Kamsvaag

DRØMTE MIG EN DRØM 
Iscenesætter Jakob Schokking 
Scenograf Karin Gille
Koreograf Kasper Ravnhøj

MEDVIRKENDE:
Sebastian Henry Aagaard-Williams
Kathrine Høj Andersen
Karla Rosendahl
Jacob Moth-Poulsen
Gustav Dyekjær Giese
Thomas Diepeveen

MEDVIRKENDE:
Line Nørholt
Bolette Nørregaard Bang
Karla Rosendahl
Marie Knudsen Fogh
Ferdinand Falsen Hiis

Sebastian Henry Aagaard-Williams
Østen Borre Simonsen
Evrim Benli
Gustav Dyekjær Giese
Thomas Diepeveen
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FJENDE
Tekster af Camara Lundestad Joof
Instruktør Anastasia Nørlund
Scenograf Filippa Berglund

MEDVIRKENDE:
Kathrine Høj Andersen
Solvej Kyung-Sook Christiansen
Maria Henriksen
Ellaha Lack

DE SKØNNE DAGE I ARANJUEZ
Forfatter Peter Handke
Instruktør Hans Henriksen
Scenograf Ditte Marie Tygesen

MEDVIRKENDE:
Camilla Gjelstrup
Martin Ringsmose
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ALLE MULIGE TING TIL SALG
Forfatter Henrik Szklany
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Laura Rasmussen

MEDVIRKENDE:
Marie Knudsen Fogh
Camilla Gjelstrup
Lars Topp Thomsen
Karla Rosendahl
Marcus Gad Johansen

REVOLUTION I KOMMUNEN
Forfatter Henrik Szklany
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Laura Rasmussen

MEDVIRKENDE:
Marie Knudsen Fogh
Lars Topp Thomsen
Camilla Gjelstrup
Jacob Moth-Poulsen
Bolette Nørregaard Bang
Karla Rosendahl
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ROBOT
Af Flyvende Grise
Thomas L. Corneliussen
Nicolaj Spangaa
Maja Romm
Andreas Buhl
Janus Jensen

KØD
Dramatiker Thomas Markmann
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Marie Rosendahl Chemnitz

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

MEDVIRKENDE:
Ernesto Piga Carbone
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FYRTØJET
Forfatter H. C. Andersen
Instruktør Martin Nyborg
Scenograf Mari Lassen Kamsvaag
Koreograf Kasper Ravnhøj

BLODBADETS GUD
Forfatter Yasmina Reza
Oversætter Jesper Kjær
Instruktør Martin Ringmose
Scenograf Nicolaj Spangaa

MEDVIRKENDE:
Camilla Gjelstrup
Lars Topp Thomsen
Marie Knudsen Fogh
Jacob Moth-Poulsen

MEDVIRKENDE:
Østen Borre Simonsen
Jørgen W. Larsen
Steffen Berenthz Eriksen
Evrim Benli

Karla Rosendahl
Bolette Nørregaard Bang
Sebastian Henry Aagaard-Williams
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FORBRYDELSE OG STRAF
Forfatter Fjodor Dostojevskij
Iscenesættelse Hans Henriksen
Scenograf Serge von Arx

CYRANO
Forfatter Edmond Rostand
Dansk oversættelse P.A. Rosenberg
Bearbejdelse og gendigtning
Yuri Butusov og ensemblet
Instruktør Yuri Butusov
Scenograf Alexander Shishkin

MEDVIRKENDE:
Martin Ringsmose
Bolette Nørregaard Bang
Jørgen W. Larsen
Lars Topp Thomsen
Sebastian Henry Aagaard-Williams
Ferdinand Falsen Hiis
Steffen Berenthz Erikse
Østen Borre Simonsen

MEDVIRKENDE:
Ferdinand Falsen Hiis
Kathrine Høj Andersen
Martin Ringsmose
Steffen Berenthz Eriksen
Camilla Gjelstrup

Bolette Nørregaard Bang
Sebastian Henry Aagaard-Williams
Evrim  Benli
Lars Topp Thomsen
Marcus Gad Johansen
Marie Knudsen Fogh
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GEORGE DANDIN
Forfatter Molière
Instruktør Jacob Moth-Poulsen & Johan Sarauw
Koncept/Scenografi Johan Sarauw og Jacob Moth-Poulsen

byVANDring
Idé & iscenesættelse Betina Birkjær 
Instruktørassistent Rasmus Stenager Jensen 
Dramaturgi Giovanna Pezzullo 
Scenografisk konsulent Jonas Kjeldgaard Sørensen

MEDVIRKENDE:
Freja Schamburg-Müller 
Asger Kjær 
Marie Hauberg 
Marte Schau

MEDVIRKENDE:
Kasper Dalsgaard
Freja Klint
Thomas Nielsen

Jonas Kriegbaum
Sophie Zinckernagel
Morten Klode
Amanda Bøgestrøm



27

THESE SHAPES ARE MADE  
FOR DANCING
Idé og koreografi Steen Koerner

WALKING LANDSCAPES 
Organiseret af Metropolis

MEDVIRKENDE:
Sara Hagins
Alex Mørch
Britt Kristensen
Sonja Strange
Kirsten Dufour + Finn Thybo Andersen
Linh Le

Tundra
Marika Seidler
Nanna Lysholt Hansen
Sofie Risager Aaby
Madame Nielsen
Katrine Thorup
Nanna Rosenfeldt-Olsen

Morten Poulsen
Mille Holtegaard
Sofie Nielsen
Scott William Raby
Favne
Ann Mai Røge
Birgitte Lundtoft

MEDVIRKENDE:
Malthe Ørsted 
Ibrahim Madsen 
Josephine Raahauge 
Steen Koerner
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DEMO
InstruktørJacob Schokking
Dramaturg Jens Christian Lauenstein Led

MEDVIRKENDE:
Martin Ringsmose
Steffen Berenthz Eriksen

JEG HAR SKUDT MIG SELV FOR SIDSTE 
GANG #1-3
Dramatiker Julie Maj Jakobsen
Instruktør Jacob Schokking
Dramaturg Jens Christian Lauenstein Led

MEDVIRKENDE:
Camilla Gjelstrup
Martin Ringsmose
Gustav Giese
Bolette Nørregaard Bang

Line Nørholt
Thomas Kristian Bek
Marcus Gad Johansen
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RESULTATOPGØRELSE
Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Resultatopgørelse

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

1 Driftstilskud 44.200.000 43.700.000 500.000 43.700.000

2 Formidlingstilskud 4.016.251 3.600.000 416.251 3.153.333
3 Andre tilskud 10.661.144 0 10.661.144 3.269.495
4 Billetindtægter 2.285.462 10.068.714 -7.783.252 6.941.130
5 Øvrige indtægter 1.851.788 1.300.000 551.788 1.456.986

Egenindtægter i alt 18.814.645 14.968.714 3.845.931 14.820.944

Indtægter i alt 63.014.645 58.668.714 4.345.931 58.520.944

Fordelte produktionsomkostninger 6.351.995 5.095.421 -1.256.574 4.502.718
Fælles produktionsomkostninger 539.457 419.500 -119.957 373.465

6 Direkte produktionsomkostninger i alt 6.891.452 5.514.921 -1.376.531 4.876.183

Kunstnerisk scenepersonale 13.986.398 14.883.684 897.286 17.187.834
Sceneteknisk personale 13.476.940 15.023.089 1.546.149 13.717.811
Bygningsdrift 1.985.809 2.117.408 131.599 1.811.948
Bestyrelse 298.304 300.000 1.696 299.608
Ledelse i øvrigt 3.845.619 3.910.000 64.381 3.662.156
Administrativt personale 2.100.120 2.016.000 -84.120 1.829.558
Salgspersonale 3.359.547 3.260.859 -98.688 3.075.910
Regulering af feriepengeforpligtelse 1.086.761 150.000 -936.761 689.478

7 Personaleomkostninger i alt 40.139.498 41.661.040 1.521.542 42.274.303

8 Salgsomkostninger 3.756.577 3.328.461 -428.116 3.980.117
9 Ejendomsomkostninger 5.968.755 3.939.584 -2.029.171 3.357.749
10 Rejseomkostninger 88.911 292.600 203.689 183.666
11 Repræsentationsomkostninger 129.173 82.500 -46.673 127.020
12 Administrationsomkostninger 2.919.510 2.200.208 -719.302 2.088.512

Øvrige omkostninger i alt 12.862.926 9.843.353 -3.019.573 9.737.064

Resultat før afskrivninger 3.120.769 1.649.400 1.471.369 1.633.394

13 Afskrivninger 1.333.626 1.440.000 106.374 1.113.731
16 Tab ved salg af anlægsaktiver 21.428 0 -21.428 0

Resultat før finansielle poster 1.765.715 209.400 1.556.315 519.663

14 Finansiering -47.748 -50.000 2.252 -29.941

Resultat før skat 1.717.967 159.400 1.558.567 489.722

15 Skat -81.236 0 -81.236 0

Årets resultat 1.636.731 159.400 1.477.331 489.722

Opsummering:
Indtægter i alt 63.014.645 58.668.714 4.345.931 58.520.944
Omkostninger i alt -61.296.678 -58.509.314 -2.787.364 -58.031.222

Resultat før skat 1.717.967 159.400 1.558.567 489.722
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BALANCE
Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Balance

AKTIVER
30.06.21 30.06.20

Note DKK DKK

16 Ejendomme 25.333.615 25.326.924
16 Driftsmidler 4.637.661 3.441.776

Anlægsaktiver i alt 29.971.276 28.768.700

Tilgodehavende salg 504.431 358.789
Tilgodehavende moms 2.109.681 845.124
Deposita 280.334 278.862
Tilgodehavende lønkompensation COVID-19 0 3.119.495
Andre tilgodehavender 418.993 346.719
Forudbetalte omkostninger 2.381.226 1.017.742

Tilgodehavende i alt 5.694.665 5.966.731

Kassebeholdning 4.781 7.248
Indestående i pengeinstitut 646 4.731.366

Likvide beholdninger i alt 5.427 4.738.614

Omsætningsaktiver i alt 5.700.092 10.705.345

Aktiver i alt 35.671.368 39.474.045

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Balance

PASSIVER
30.06.21 30.06.20

Note DKK DKK

Reserve for opskrivning 8.197.700 8.197.700
Overført resultat 8.004.379 6.367.648

17 Egenkapital i alt 16.202.079 14.565.348

18 Lån, offentlige 2.886.608 2.886.608
Feriepengeforpligtelse 0 3.222.113

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.886.608 6.108.721

19 Gæld til pengeinstitutter 489.035 58.962
Forudbetalt tilskud m.v. 4.085.200 11.150.000
Feriepengeforpligtelse 3.293.835 1.988.120
Forudfaktureret 3.077.537 2.789.728
Skyldig skat 81.236 0
Skyldige omkostninger 5.200.791 2.400.858
Skyldig løn m.v. 355.047 412.308

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 16.582.681 18.799.976

Gældsforpligtelser i alt 19.469.289 24.908.697

Passiver i alt 35.671.368 39.474.045

20 Leasing- og lejeforpligtelser
21 Sikkerhedsstillelser

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Pengestrømsopgørelse

2020/21 2019/20
DKK DKK

Årets resultat før skat 1.717.967 489.722

Reguleringer:
Tab ved salg af anlægsaktiver 21.428 0
Årets afskrivninger 1.333.626 1.113.731
Forskydning i tilgodehavender 272.067 -2.420.537
Forskydning i modtagne forudbetalinger -6.776.991 11.036.547
Forskydning i skyldige omkostninger m.v. 826.274 1.584.728

Driftens pengestrømme -2.605.629 11.804.191

Bygninger -525.714 -46.250
Driftsmidler -2.053.916 -1.888.986
Anlægsaktiver under udførsel 0 74.800
Salg af materielle anlægsaktiver 22.000 0

Investeringernes pengestrømme -2.557.630 -1.860.436

Afdrag på gæld (netto) 0 0

Finansieringens pengestrømme 0 0

Årets pengestrømme i alt -5.163.259 9.943.755

Likvide beholdninger primo 4.679.651 -5.264.104

Likvide beholdninger ultimo -483.608 4.679.651

Likvide beholdninger sammensætter sig således:

Kontante beholdninger 4.781 7.248
Indeståender i kreditinstitutter 646 4.731.366
Gæld til kreditinstitutter -489.035 -58.962

I alt -483.608 4.679.651
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Pengestrømsopgørelse

2020/21 2019/20
DKK DKK

Årets resultat før skat 1.717.967 489.722

Reguleringer:
Tab ved salg af anlægsaktiver 21.428 0
Årets afskrivninger 1.333.626 1.113.731
Forskydning i tilgodehavender 272.067 -2.420.537
Forskydning i modtagne forudbetalinger -6.776.991 11.036.547
Forskydning i skyldige omkostninger m.v. 826.274 1.584.728

Driftens pengestrømme -2.605.629 11.804.191

Bygninger -525.714 -46.250
Driftsmidler -2.053.916 -1.888.986
Anlægsaktiver under udførsel 0 74.800
Salg af materielle anlægsaktiver 22.000 0

Investeringernes pengestrømme -2.557.630 -1.860.436

Afdrag på gæld (netto) 0 0

Finansieringens pengestrømme 0 0

Årets pengestrømme i alt -5.163.259 9.943.755

Likvide beholdninger primo 4.679.651 -5.264.104

Likvide beholdninger ultimo -483.608 4.679.651

Likvide beholdninger sammensætter sig således:

Kontante beholdninger 4.781 7.248
Indeståender i kreditinstitutter 646 4.731.366
Gæld til kreditinstitutter -489.035 -58.962

I alt -483.608 4.679.651
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Note 2

2. Formidlingstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Formidlingstilskud 4.016.251 3.600.000 416.251 3.153.333

I alt 4.016.251 3.600.000 416.251 3.153.333

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 3.584 274.700 581.780 465.424
Abonnements- og sæsonkort rabat 6.022 1.095.760 338.130 270.504
Andre rabat typer m/tilskud 614 70.767 71.653 57.322

Billetter med tilskud i alt 10.220 1.441.227 991.563 793.250

Løssalg 3.946 997.755 0 0
Andre rabat typer u/tilskud 1.428 160.458 163.082 130.466
Særlige arrangementer 171 9.677 2.658 2.126
Fribilletter 1.940 0 444.220 355.376

Billetter uden tilskud i alt 7.485 1.167.890 609.960 487.968

I alt 17.705 2.609.117 1.601.523 1.281.218

Stigning i formidlingstilskud i forhold til sidste år på baggrund af en fremgang i publikumsantallet fra 2017/18 til
2018/19. Det opnåede formidlingstilskud er t.DKK 416 højere end budgetteret.

Formidlingstilskuddet er anvendt efter de i bekendtgørelsen og vejledningen opstillede principper, i sæson
2020/21 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". Af det samlede tilskud er t.DKK 793 anvendt
til rabattering af billetter, det resterende tilskud er anvendt til markedsføring og administration.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 1

1. Driftstilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Driftstilskud, Kulturministeriet 44.200.000 43.700.000 500.000 43.700.000

I alt 44.200.000 43.700.000 500.000 43.700.000

Driftstilskud er t.DKK 500 højere end sidste år, og t.DKK 500 højere end budgetteret efter indeksregulering og
særtilskud.
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Note 3

3. Andre tilskud

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Region Nordjylland Kulturpulje 180.000 0 180.000 0
Applaus 0 0 0 150.000
Aktivitetstilskud, COVID-19 10.029.229 0 10.029.229 0
Lønkompensation, COVID-19 451.915 0 451.915 3.119.495

I alt 10.661.144 0 10.661.144 3.269.495

Teatrets tilskud fra Kulministeriets aktivitetspuljer specificeres således:

Pulje 1 September - oktober 2020 2.044.986
Pulje 2 Oktober - november 2020 3.375.486
Pulje 3 Januar - februar 2021 1.608.757
Pulje 5 Maj - juni 2021 3.000.000

I alt 10.029.229

Tilskud fra Region Nordjyllands Kulturpulje vedrører teatrets AAT Stream projekt.

Aalborg Teater modtog i sæson 2020-21 lønkompensation under nedlukning af teateret som følge af
restriktionerne afledt af COVID-19 i perioden 01.07.20 - 08.07.20.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 4

4. Billetindtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Billetsalg 2.090.334 9.370.357 -7.280.023 6.351.552
Cafétilbud 0 0 0 -52.182
Kundegebyrer 195.128 698.357 -503.229 641.760

I alt 2.285.462 10.068.714 -7.783.252 6.941.130

Realiserede billetindtægter incl. gebyrer m.v. er t.DKK 7.783 lavere end budgetteret som følge af nedlukning
af teatret efter restriktionerne afledt af COVID-19.

I billetindtægter indgår værdi af sponsorbilletter med t.DKK 173 i 2020/21 og t.DKK 228 i 2019/20. Billetsalg
vedrørende rundvisninger udgør t.DKK 3.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 5

5. Øvrige indtægter

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Leje + forpagtningsafgift, café 0 150.000 -150.000 90.000
Sponsorater 955.844 900.000 55.844 950.420
Gaver fra fonde 820.000 100.000 720.000 250.000
Andre indtægter 75.944 150.000 -74.056 166.566

I alt 1.851.788 1.300.000 551.788 1.456.986

I sæson 2020/21 havde teatret 3 hovedsponsorer, 7 kernesponsorer og 46 erhvervssponsorer. 

Gaver fra fonde er modtaget dels til teatrets generelle drift, dels til specifikke aktiviteter og udgør t.DKK 720
mere end forventet. Der er blandt andet modtaget t.DKK 325 til teatrets streamingprojekt og en flerårig donation
på i alt t.DKK 600 til ansættelse af husdramatiker Julie Maj Jakobsen, hvoraf t.DKK 95 er indregnet i 2020/21.
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Note 6

6. Direkte produktionsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Musik, noder, rollehæfter 40.867 0 -40.867 51.474
Dekorationer, kostumer, møbler m.m. 3.150.192 2.209.800 -940.392 2.563.125
Forfatter- og oversætter rettigheder 2.194.413 443.242 -1.751.171 1.817.818
Direkte produktionsomk., genopsætninger 966.523 2.193.300 1.226.777 70.301
Diverse 0 249.079 249.079 0

Fordelte produktionsomk. i alt 6.351.995 5.095.421 -1.256.574 4.502.718

Lastbil, truck m.m. 130.262 5.500 -124.762 59.315
Småanskaffelser 145.224 58.000 -87.224 75.465
Lys, drift 145.732 212.000 66.268 125.383
Lyd, drift 118.239 144.000 25.761 113.302

Fælles produktionsomk. i alt 539.457 419.500 -119.957 373.465

I alt 6.891.452 5.514.921 -1.376.531 4.876.183

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 merforbrug på t.DKK 1.257, som primært skyldes et
merforbrug vedrørende forfattere og rettigheder. Teatret har pga. COVID-19 afviklet andre aktiviteter end
forudsat i budgettet, fx "Walking Landscapes", hvor rettigheder udgjorde t.DKK 600.

Merforbrug i fælles produktionsomkostninger på t.DKK 120, skyldes primært, at teatret har haft udgifter til
leasing og drift af lastbil, som er t.DKK 125 højere end budgetteret. I budgettet var der alene indregnet t.DKK 5,
da teatret først efter budgetgodkendelsen indgik leasingaftale. Afvigelser på øvrige fælles
produktionsomkostninger udgør netto t.DKK 5.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 7

7. Personaleomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Kunstnerisk scenepersonale 13.986.398 14.883.684 897.286 17.187.834
Sceneteknisk personale 13.476.940 15.023.089 1.546.149 13.717.811
Bygningsdrift 1.985.809 2.117.408 131.599 1.811.948
Bestyrelseshonorar 298.304 300.000 1.696 299.608
Ledelse i øvrigt 3.845.619 3.910.000 64.381 3.662.156
Administrativt personale 2.100.120 2.016.000 -84.120 1.829.558
Salgspersonale 3.359.547 3.260.859 -98.688 3.075.910
Regulering af feriepengeforpligtelse 1.086.761 150.000 -936.761 689.478

I alt 40.139.498 41.661.040 1.521.542 42.274.303

Forbrug på kunstnerisk scenepersonale er reduceret med t.DKK 3.202 i forhold til 2019/20 og er t.DKK 897
lavere end budgetteret. Dette skyldes primært, at omlægningen til repertoire har givet en bedre udnyttelse af det
faste personale og dermed et mindre behov for brug af freelancere.

Negativ afvigelse på administrativt personale på t.DKK 84 i forhold til budget vedrører ekstra omkostninger i en
overdragelsesperiode ved fratrædelse/nyansættelse.

Forbrug på salgspersonale er t.DKK 284 højere end 2019/20 og t.dkk 99 højere end budgetteret. Dette skyldes,
at en medarbejder er blevet fuldtidsansat med henblik på varetagelse af eksponering på sociale medier og
grafisk arbejde.

Afvigelse på regulering af feriepengeforpligtelse på t.DKK 937 i forhold til budget skyldes dels omlægning af
ferieåret og dels at teatret har haft flere fastansatte end året før.

Positiv afvigelse på bygningsdrift på t.DKK 132 i forhold til budget kan henføres til nedlukning på grund af
COVID-19. Færre opførelser har betydet et mindre forbrug af kontrollører.

Forbrug på sceneteknisk personale er på niveau med 2019/20 og t.DKK 1.546 lavere end budgetteret.
Afvigelsen skyldes, at der har været færre opførelser på grund af COVID-19 nedlukning.

Forbrug på kunstnerisk scenepersonale er 
reduceret med t.DKK 3.202 i forhold til 2019/20 og 
er t.DKK 897 lavere end budgetteret. Dette skyldes 
primært, at omlægningen til repertoire har givet en 
bedre udnyttelse af det faste personale og dermed 
et mindre behov for brug af freelancere.

Forbrug på sceneteknisk personale er på 
niveau med 2019/20 og t.DKK 1.546 lavere end 
budgetteret. Afvigelsen skyldes, at der har været 
færre opførelser på grund af COVID-19 nedlukning.

Positiv afvigelse på bygningsdrift på t.DKK 132 i 
forhold til budget kan henføres til nedlukning på 
grund af COVID-19. Færre opførelser har betydet 
et mindre forbrug af kontrollører.

Negativ afvigelse på administrativt personale 
på t.DKK 84 i forhold til budget vedrører ekstra 
omkostninger i en overdragelsesperiode ved 
fratrædelse/nyansættelse.

Forbrug på salgspersonale er t.DKK 284 højere 
end 2019/20 og t.dkk 99 højere end budgetteret.  

Dette skyldes, at en medarbejder er blevet 
fuldtidsansat med henblik på varetagelse af 
eksponering på sociale medier og grafisk arbejde. 

Afvigelse på regulering af feriepengeforpligtelse 
på t.DKK 937 i forhold til budget skyldes dels 
omlægning af ferieåret og dels at teatret har haft 
flere fastansatte end året før.

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 merforbrug på t.DKK 1.257, 

som primært skyldes et merforbrug vedrørende 
forfattere og rettigheder. Teatret har pga. 
COVID-19 afviklet andre aktiviteter end forudsat 
i budgettet, fx “Walking Landscapes”, hvor 
rettigheder udgjorde t.DKK 600.

Merforbrug i fælles produktionsomkostninger 
på t.DKK 120, skyldes primært, at teatret 

har haft udgifter til leasing og drift af lastbil, 
som er t.DKK 125 højere end budgetteret. I 
budgettet var der alene indregnet t.DKK 5, da 
teatret først efter budgetgodkendelsen indgik 
leasingaftale. Afvigelser på øvrige fælles 
produktionsomkostninger udgør netto t.DKK 5.
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Note 8

8. Salgsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Annoncer 1.522.588 1.734.996 212.408 1.432.516
Plakater og brochurer 473.760 175.000 -298.760 627.335
Fotografering 304.247 145.000 -159.247 207.975
Grafiker 539.935 0 -539.935 466.000
Billetnet gebyr 191.546 426.390 234.844 387.348
Øvrige salgsomkostninger 234.641 27.075 -207.566 638.221
Refusion, kørsel skoleforestilling 0 280.000 280.000 131.685
Arbejdstøj / uniformer 13.122 15.000 1.878 11.037
Konsulent, repositionering 476.738 525.000 48.262 78.000

I alt 3.756.577 3.328.461 -428.116 3.980.117

Salgsomkostninger er t.DKK 223 lavere end i 2019/20, men t.DKK 428 højere end forventet i budget.

Negativ afvigelse på netto t.DKK 994 på reklameaktivitet skyldes primært ekstra annoncering i forbindelse med
nye aktiviteter, særligt AAT-streaming opførelser, som ikke var planlagt ved budgetgodkendelsen.

Positive afvigelser på posterne Billetnetgebyr t.DKK 235 og Refusion, kørsel skoleforestilling t.DKK 280 skyldes
reduceret billetsalg og aflysning af skoleforestilling som følge af COVID-19 nedlukning.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 9

9. Ejendomsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Forsikring, bygning 137.993 124.584 -13.409 147.436
El, vand, varme, kloak, renovation 851.531 875.000 23.469 876.991
Vagt, Alarm, Falck 205.268 200.000 -5.268 197.858
Rengøring og kantine 148.116 186.000 37.884 102.605
Reparation og vedligehold af

bygninger 2.650.643 750.000 -1.900.643 495.638
Småanskaffelse inventar 494.699 170.000 -324.699 88.932
Lejemål, lager og lejligheder 1.480.505 1.634.000 153.495 1.448.289

I alt 5.968.755 3.939.584 -2.029.171 3.357.749

Merforbrug på forsikring t.DKK 13 og merforbrug af vagt og alarm t.DKK 5.

Reduceret forbrug på el og varme på t.DKK 23 i forhold til budget og en reduktion på t.DKK 25 i forhold til
forbruget i 2019/20 kan henføres til, at der har været færre opførelser på grund af COVID-19 nedlukning.

Mindre forbrug på rengøring og kantine på t.DKK 38, skyldes aflyste forestillinger i foråret 2021 grundet
restriktionerne pålagt som følge af COVID-19.

Mindre forbrug på lejemål på t. DKK 153 i forhold til budget som følge af færre gæstekunstnere m.fl.

Merforbrug på reparation og vedligeholdelse af bygninger t.DKK 1.901 samt småanskaffelser t.DKK 325, i alt
t.DKK 2.225, skyldes primært at der er foretaget større renoveringsarbejder vedrørende blandt andet
automatisering af snoreloft og hovedrenovering af godselevator.
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Note 10

10. Rejseomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Tjenesterejser 15.706 292.600 276.894 52.111
Studierejser 73.205 0 -73.205 131.555

I alt 88.911 292.600 203.689 183.666

Rejseomkostninger er t.DKK 204 lavere end budgetteret, primært pga. nedlukningen af teatret som følge af 
restriktionerne afledt af COVID-19.
Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 11

11. Repræsentationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Repræsentation 116.761 82.500 -34.261 83.722
Gaver, blomster m.v. 12.412 0 -12.412 43.298

I alt 129.173 82.500 -46.673 127.020

Repræsentation på niveau med 2019/20, men et merforbrug på t.DKK 47 i forhold til budget. Omkostningerne
vedrører fx bespisning ved sponsorarrangementer og receptioner ved fratrædelser.
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Note 12

12. Administrationsomkostninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Forsikring, personale 359.717 233.208 -126.509 327.670
Kontingenter og abonnementer 302.922 430.000 127.078 292.672
Kontorhold 84.254 70.000 -14.254 70.643
Telefon og Internet 161.890 180.000 18.110 164.553
Porto, fragt og gebyrer 32.360 58.000 25.640 48.856
Småansk., rep. og vedl., IT 685.525 210.000 -475.525 223.940
Konsulentass., økonomi og pers. 491.042 468.720
Lønassistance, Silkeborg Data 82.085 104.115
Personale, sundhed m.m. 359.268 320.000 -39.268 262.590
Arbejdstøj og uniformer 96.561 44.000 -52.561 31.113
Kursusudgift 263.288 200.000 -63.288 98.168
Diverse 598 55.000 54.402 -4.528

I alt 2.919.510 2.200.208 -719.302 2.088.512

Merforbrug på IT udgør t.DKK 476 skyldes dels investering i skærme til foyer-området, dels anskaffelse af
bærbare pc'er.

Øvrige poster har netto et merforbrug på t.DKK 71. Heraf kan t.DKK 63 henføres til merforbrug på
kursusudgifter. Flere medarbejdere/ledere deltager i kursusforløb med henblik på opkvalificering indenfor
ledelse, konflikthåndtering m.v.

Forsikringer er steget t.DKK 32 i forhold til 2019/20, hvilket skyldes, at der er tegnet bedre dækning.
Kontingenter og abonnementer er steget t.DKK 10 i forhold til 2019/20. I budget er der en forskydning mellem
posterne, men totalt set er omkostning for de to poster som forventet.

På konsultativ assistance er der et merforbrug på t.DKK 173, som primært kan henføres til assistance i
forbindelse med rapportering vedrørende modtagne aktivitetstilskud.

400.000 -173.127

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 13

13. Afskrivninger

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Afskrivninger, bygning 519.023 540.000 20.977 542.898
Afskrivninger, driftsmidler 814.603 900.000 85.397 570.833

I alt 1.333.626 1.440.000 106.374 1.113.731

Afskrivninger er t.DKK 106 lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært, at investeringer er foretaget
senere på året end forventet og derfor ikke har fået væsentlig betydning for den samlede afskrivningssum
endnu.



38

NOTERAalborg Teater Årsregnskab for 2019/20

Note 14

14. Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2019/20 2019/20 2019/20 2018/19

Renteudgifter -29.941 -50.000 20.059 -30.054

I alt -29.941 -50.000 20.059 -30.054

Renteudgifter er t.DKK 20 lavere end budgetteret.

Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 14

14. Finansiering

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Renteudgifter -47.748 -50.000 2.252 -29.941

I alt -47.748 -50.000 2.252 -29.941

Renteudgifter er t.DKK 2 lavere end budgetteretAalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 15

15. Skat

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
Beløb i DKK 2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Skat af årets resultat -81.236 0 -81.236 0

Skat i alt -81.236 0 -81.236 0

Teatret har et udskudt skatteaktiv på t.DKK 769. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen, da det er
usikkert i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt, det eventuelt vil kunne udnyttes.
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Note 16

16. Anlægsaktiver

Drifts-
Beløb i DKK Ejendomme midler I alt

Kostpris primo 31.733.273 8.657.534 40.390.807
Årets tilgang 525.714 2.053.916 2.579.630
Overførsel i årets løb til/fra andre poster 0 0 0
Årets afgang 0 -565.889 -565.889

Kostpris ultimo 32.258.987 10.145.561 42.404.548

Opskrivninger primo 8.197.700 0 8.197.700

Opskrivninger ultimo 8.197.700 0 8.197.700

Afskrivninger primo 14.604.049 5.215.758 19.819.807
Årets afskrivninger 519.023 814.603 1.333.626
Afskrivninger vedr. afgang 0 -522.461 -522.461

Afskrivninger ultimo 15.123.072 5.507.900 20.630.972

Regnskabsmæssig værdi 25.333.615 4.637.661 29.971.276

2020/21 2019/20
DKK DKK

Salgssum for afhændede aktiver 22.000 0
Regnskabsmæssig værdi 43.428 0

Tab 21.428 0

Årets tilgang vedrørende ejendommen udgør t.DKK 526. Årets tilgang omfatter:

Varslingsanlæg
Isolering
Forbedring snoreloft (el-styring).

Årets tilgang på driftsmidler udgør t.DKK 2.054. Årets tilgang omfatter:

Videodistributionssystem
Højtalere Store Scene
5 udendørs skilte
Røgmaskine
Lamper/scenelys
Lyspult Store Scene
IT-udstyr
Diverse værktøj.
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Note 17

17. Egenkapital

Reserve for Overført
Beløb i DKK opskrivning resultat I alt

Saldo pr. 30.06.15 8.197.700 5.877.926 14.075.626
Årets resultat 2019/20 0 489.722 489.722

Saldo pr. 30.06.20 8.197.700 6.367.648 14.565.348
Årets resultat 2020/21 0 1.636.731 1.636.731

Saldo pr. 30.06.21 8.197.700 8.004.379 16.202.079

Egenkapitalen består dels af en opskrivningshenlæggelse på bygninger på t.DKK 8.198 og af frie reserver
på t.DKK 8.004.
Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 18

18. Lån, offentlige

30.06.21 30.06.20
Beløb i DKK DKK DKK

Staten (tidl. Nordjyllands Amt) 2.886.608 2.886.608

I alt 2.886.608 2.886.608

Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder til betaling såfremt bygningerne skifter ejer eller overgår til anden
anvendelse end teatervirksomhed, ligesom lånet forfalder til betaling, såfremt institutionen i det hele ophæves
eller ophører med at drive teatervirksomhed.

NOTER Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Note 19

19. Gæld til pengeinstitutter

30.06.21 30.06.20
Beløb i DKK DKK DKK

Spar Nord, driftskredit, maks t.DKK 5.400 403.467 0
Spar Nord, mastercard 85.568 58.962

Gæld til pengeinstitut i alt 489.035 58.962

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 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 1.440. Lejemålene har 3 - 6 måneders opsigelse.

Derudover har teatret indgået aftale om leasing af en bil. Aftalen udløber d. 07.06.24
Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 189 (heraf forfalder t.DKK 47 indenfor 1 år).

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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Note 19

19. Gæld til pengeinstitutter

30.06.21 30.06.20
Beløb i DKK DKK DKK

Spar Nord, driftskredit, maks t.DKK 5.400 403.467 0
Spar Nord, mastercard 85.568 58.962

Gæld til pengeinstitut i alt 489.035 58.962

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 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 1.440. Lejemålene har 3 - 6 måneders opsigelse.

Derudover har teatret indgået aftale om leasing af en bil. Aftalen udløber d. 07.06.24
Restleasingforpligtelsen udgør t.DKK 189 (heraf forfalder t.DKK 47 indenfor 1 år).

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.

NOTER
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NOTER

GENERELT 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
økonomiske og administrative forhold for modtage-
re 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 lige-
ledes 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 forudsige-
lige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnska-
bet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 
 Indtægter ved billetsalg, sponsoraftaler m.v. indreg-
nes i resultatopgørelsen i den sæson, de vedrører. 
Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre indtægter 
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i den sæson, 
de vedrører. 

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 aktiver- 
nes forventede brugstid. Der foretages lineære 
afskrivninger baseret på følgende brugstider og 
restværdier:

 Brugstid Restværdi 

Bygninger 30 – 40 år 40%

Driftsmateriel og inventar 3 – 5 år 0 - 50%G

Afskrivningsgrundlageter 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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NOTER

BALANCE

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

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. Modtag-
ne tilskud er modregnet 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 teatrets realiserede afkast af et aktiv eller en 
gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses 
dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, 
foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages 
nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis den-
ne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste 
værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalvær-
dien 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 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 
teatret mulighed for efter selskabsskattelovens § 3, 
stk. 3, jf. stk. 2, at henlægge skattemæssigt således, 
at skattepligten ikke medfører aktuel skat. Teatret 
har imidlertid ikke aktuelle planer, som gør, at en 
sådan henlæggelse vil kunne anvendes, hvorfor 
denne mulighed ikke er anvendt i 2020/21. 

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i 
balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Note 22 – Anvendt regnskabspraksis
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Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteak-
tiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, 
de efter vurdering forventes at kunne realiseres til 
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler 
og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes 
udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser 
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris 
på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (låne-
optagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter 
til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneom-
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
2020/21 2020/21 2020/21 2019/20

Store scene
Antal produktioner 6 7 -1 8 produktioner
Antal opførelser 83 146 -63 101 opførelser
Billetsalg 13.446 54.305 -40.859 35.712 billetter
Billetpris, A 260 - 425 250 - 390 DKK
Billetpris, B 215 - 365 210 - 340 DKK
Billetpris, C 155 - 265 155 - 265 DKK
Billetpris, D 120 - 210 120 - 210 DKK

Lille scene
Antal produktioner 5 6 -1 5 produktioner
Antal opførelser 58 111 -53 75 opførelser
Billetsalg 2.826 9.075 -6.249 7.775 DKK
Billetpris, B 215 200 DKK

Skolescenen
Antal produktioner 0 1 -1 1 produktioner
Antal opførelser 0 50 -50 40 opførelser
Antal billetter 0 20.304 -20.304 16.659 billetter
Billetpris, børn 80 80 DKK
Billetpris, voksne 175 160 DKK

Mindste scene / Cafe scene
Antal produktioner 2 2 0 3 produktioner
Antal opførelser 10 18 -8 37 opførelser
Antal billetter 465 957 -492 1.906 billetter

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

Gæstespil til Aalborg Teater
Antal opførelser 12 10 2 12 opførelser
Antal billetter 578 450 128 1.528 billetter

Øvrige aktiviteter (se beretning)
Antal opførelser 6 10 -4 3 opførelser
Antal billetter 390 375 15 133 billetter

Antal egenproduktioner 13 16 -3 17
Antal opførelser 169 345 -176 268 opførelser
Antal billetter 17.705 85.466 -67.761 63.713 billetter
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STATISTISKE NØGLETAL OG OVERSIGTER
Aalborg Teater Årsregnskab for 2020/21

Statistiske nøgletal og oversigter - Årsoversigt

Årsoversigt med statistiske nøgletal

Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
Beløb i t.DKK 2020/21 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Omkostninger 57.020 59.881 56.887 57.987 54.290 54.299
Afskrivninger 1.440 1.334 1.114 1.156 1.167 1.088
Indtægter 14.969 8.399 11.551 16.192 13.695 13.832
Driftstilskud 43.700 44.200 43.700 42.650 41.850 41.950
Anlægstilskud / særlige tilskud 0 10.661 3.870 0 1.429 50
- heraf modregnet i anlægsaktiver 0 0 -600 0 -1.023 0

Finansiering
Renteindtægter 0 0 0 0 0 1
Renteudgifter 50 48 30 30 362 184

Årets resultat før skat 159 1.997 490 -331 132 262

Driftstilskud Kulturministeriet 43.700 44.200 43.700 42.650 41.850 41.950
Egenindtægt 14.969 8.399 11.551 16.192 13.695 13.832
heraf formidlingstilskud 3.600 4.016 3.153 3.495 3.887 4.091

Antal opførelser 345 169 268 394 347 313
Antal egenproduktioner 16 13 14 16 13 10
Antal publikummer

(afrundet) 85.000 18.000 64.000 91.000 71.000 76.000
Vægtet belægningsprocent 80 82 86 83 77 84
Vægtet værdibelægning 51 55 49 53 51 62
Nettoudgift pr. tilskuer (DKK) 688 3.401 906 650 781 729
Samlet driftstilskud pr.

tilskuer (DKK) 514 2.456 683 469 589 552
Samlet offentligt tilskud pr.

tilskuer (DKK) 556 3.271 793 507 664 606
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PERSONALEOVERSIGT

Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

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

KUNSTNERISK SCENEPERSONALE

Dramaturg/dramatiker 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00
Instruktører 4,00 2,00 1,80 7,00 2,00 1,70
Scenografer 12,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Koreografer 1,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
Skuespillere 10,00 20,00 17,00 18,00 22,00 17,70
Kor, ballet, statister 12,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00
Musikere 8,00 6,00 1,20 28,00 1,00 0,30

I alt 49,00 29,00 21,00 109,00 26,00 20,70

SCENETEKNISK PERSONALE

Produktionsleder 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
Lysteknikere 1,00 7,00 4,90 1,00 5,00 4,90
Lydteknikere 1,00 6,00 3,70 1,00 4,00 3,60
Sceneteknikere 1,00 10,00 8,80 3,00 12,00 9,40
Sufflører 1,00 2,00 0,90 1,00 1,00 0,90
Regissører 0,00 7,00 5,60 1,00 5,00 5,00
Frisør 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00
Skræddere 2,00 6,00 5,30 0,00 5,00 4,80
Påklædere 2,00 2,00 0,90 3,00 1,00 0,68
Malere 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00

I alt 11,00 44,00 34,10 13,00 37,00 33,28

SERVICEPERSONALE

Bygningsdrift 0,00 2,00 1,80 0,00 2,00 2,00
Inspektør og kontrol 15,00 3,00 1,40 9,00 2,00 1,20
Portvagt 0,00 3,00 1,00 2,00 3,00 0,90
Kantine 0,00 1,00 0,40 0,00 1,00 0,40
Rengøring 0,00 5,00 3,00 1,00 4,00 2,20

I alt 15,00 14,00 7,60 12,00 12,00 6,70

2020/21 2019/20
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PERSONALEOVERSIGT

Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

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

2020/21 2019/20

ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE

Ledelse 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
Billetkontor 0,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
Kontorpersonale 0,00 5,00 4,30 0,00 4,00 4,00
PR, salg, marketing 3,00 4,00 3,80 3,00 4,00 3,30
Bestyrelse 7,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

I alt 10,00 16,00 15,10 12,00 15,00 14,30

Personale i alt 85,00 103,00 77,80 146,00 90,00 74,98
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Timeløn/ Timeløn/
fore- fore-

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

2020/21 2019/20

ADMINISTRATION & SALGSPERSONALE

Ledelse 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00
Billetkontor 0,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00
Kontorpersonale 0,00 5,00 4,30 0,00 4,00 4,00
PR, salg, marketing 3,00 4,00 3,80 3,00 4,00 3,30
Bestyrelse 7,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00

I alt 10,00 16,00 15,10 12,00 15,00 14,30

Personale i alt 85,00 103,00 77,80 146,00 90,00 74,98
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