
NOTAT 

 

Indregning af formidlingstilskud ved afregning af underskudsgaranti under 

Garantiordningen og Turnénetværket 

 

Eksempel: 

Samsø Teaterforening har modtaget formidlingstilskud til 1 opførelse af 

forestillingen Kattegats skatte fra producenten Nordby Teater. Teaterforeningen har 

købt forestillingsopførelsen til 22.400 kr. ekskl. moms. 

 

Forestillingen udbydes også med underskudsgaranti under Turnénetværket, som 

teaterforeningen er medlem af. Underskudsgarantien udgør maksimalt 16.000 kr. 

 

Samsø Teaterforening har i denne sæson følgende generelle rabatstruktur for 

forestillinger i den kategori, som produktionen Kattegats skatte befinder sig i. 

 

Pris - kr. ekskl. moms  Rabat 

Løssalg:   160 kr.    0 kr. 

Abonnement: 100 kr.  60 kr. 

Gruppe >10: 120 kr.  40 kr. 

Børn & Unge u. 25 år:   80 kr.   80 kr. 

 

Samsø Teaterforening har en sal til 150 publikummer og sælger 50 billetter til 

opførelsen af Kattegats skatte. Billetsalget fordeler sig som følger: 

 

Løssalg:  10 stk. 

Abonnement: 20 stk. 

Gruppe >10: 10 stk. 

Børn & Unge u. 25 år: 10 stk. 

 

Dette giver følgende billetindtægter hhv. forbrug af formidlingstilskud: 

 

Kr. ekskl. moms            Billetindtægt   Formidlingstilskud 

Løssalg:    1.600 kr.            0 kr. 

Abonnement:  2.000 kr.  1.200 kr. 

Gruppe >10:  1.200 kr.     400 kr. 

Børn & Unge u. 25 år:        800 kr.     800 kr. 

I alt   5.600 kr.  2.400 kr. 

 



Underskudsgarantien til opførelsen beregnes herefter som følger: 

 

Kr. ekskl. moms 

Forestillingens pris 22.400 kr. 

Billetindtægter - 5.600 kr. 

Formidlingstilskud - 2.400 kr. 

Underskudsgaranti 14.400 kr. * 

 

* Underskudsgarantien kan max udgøre 16.000 kr. 

 

Teaterforeningen SKAL udbyde billetter med rabat efter sin sædvanlige 

rabatstruktur til opførelser, der udbydes under Garantiordningen og 

Turnénetværket i tilfælde af at teaterforeningen har fået tildelt formidlingstilskud til 

opførelsen af forestillingen. 

 

Der foretages ikke fradrag i underskudsgarantien for den del af 

formidlingstilskuddet, der eventuelt er anvendt til markedsføring og administration 

ifm. forestillingen. 

 

Ovenstående eksempel gælder tilsvarende for beregning af underskudsdækning 

under Garantiordningen. 

 

Særligt vedr. teatre og producenter i pulje 2 

For afregning af underskudsgaranti ift. modtagere af formidlingstilskud i pulje 2 

gælder tilsvarende, at teatret SKAL udbyde billetter med rabat efter sin sædvanlige 

rabatstruktur til opførelser, der udbydes under Garantiordningen og 

Turnénetværket i tilfælde af at teatret har fået tildelt formidlingstilskud til 

opførelsen af forestillingen. Teatret vil have indsendt sin rabatstuktur for sæsonen 

til Slots- og Kulturstyrelsen som bilag til sin ansøgning om formidlingstilskud til 

sæsonen. Forbrugt formidlingstilskud på den enkelte forestillingsopførelse skal ikke 

reduceres i forhold til, at der maksimalt kan ydes tilskud til salg af rabatbilletter på 

70 % af det samlede billetsalg, da dette måles ud fra hele sæsonens billetsalg med 

rabat – ikke den enkelte forestillingsopførelse. Vedr. beregning af formidlingstilskud 

i forbindelse med brug af årskort – se note 1. 

 

Trine Funder Egede      /             Marc Schynol 

Slots- og Kulturstyrelsen 

28.6.2022 

 



Note 1: Beregning af formidlingstilskud i forbindelse med brug af årskort 

 

Hvis der er publikum, der får adgang til en forestillingsopførelse der udbydes under 

Garantiordningen og Turnénetværket, skal anvendelsen af det enkelte årskort 

beregnes som en indtægt (”kapitaliseres”) ved afregningen af underskudsgarantien. 
 

Det gælder såvel kundeandelen som det formidlingstilskud der er anvendt til 

finansiering af den enkelte årskortbillet. 

 

Dette kan enten ske på baggrund af en objektiv beregning ift. brugen af årskortet, 

hvis teatret mv. har et billetsystem, der understøtter dette, eller ud fra teatrets mv. 

skøn for hvor mange gange et årskort gennemsnitligt bliver benyttet i en sæson. 

 

Eksempel på objektiv beregning 

Teatret har solgt årskort til 800 kr. ekskl. moms. Teatrets løssalgspris er 180 kr. 

ekskl. moms. (Hvis teatret har flere løssalgspriser anvendes evt. et gennemsnit). 

 

Teatret har ud fra sit billetsystem ved slutningen af sæsonen beregnet at årskort i 

gennemsnit er anvendt 10 gange. Derved er den gennemsnitlige billetindtægt fra 

kunden for hvert brug af årskortet 80 kr. ekskl. moms. Det gennemsnitlige 

formidlingstilskud for hver gang årskortet er anvendt er ((10x180 kr.) – (10x80 kr.) = 

100 kr. i anvendt formidlingstilskud. 

 

Til en konkret opførelse under Garantiordningen og Turnénetværket er der 10 

årskortholdere, der har gjort brug af årskortet. Dette giver en billetindtægt på 

(10x80 kr.) = 800 kr. samt et anvendt formidlingstilskud på (10x100 kr.) = 1.000 kr. 

 

De samlede indtægter der skal medtages i afregningen af underskudsgarantien 

udgør altså her 1.800 kr., svarende til den nominelle værdi af 10 løssalgsbilletter. 

 

Den objektive beregning forudsætter, at teatret mv. afregner underskudsgarantien 

samlet ved afslutningen af sæsonen. 

 

Eksempel på gennemsnitlig beregning ud fra et skøn 

Teatret udbyder et sæsonkort til 600 kr. ekskl. moms. Teatrets løssalgspris udgør 

150 kr. ekskl. moms. 

 

Teatret skønner, fx ud fra erfaringer med den eller de forudgående sæsoners brug, 

at årskortet i gennemsnit bliver anvendt 8 gange pr. årskortholder. 



Til en konkret opførelse under Garantiordningen og Turnénetværket er der 10 

årskortholdere, der har gjort brug af årskortet. Dette giver en billetindtægt på 

(10x75 kr.) = 750 kr. samt et anvendt formidlingstilskud på (10x75 kr.) = 750 kr. 

 

De samlede indtægter der skal medtages i afregningen af underskudsgarantien 

udgør her 1.500 kr., svarende til den nominelle værdi af 10 løssalgsbilletter. 

 

 

 

 


