
Vejledning til afgrænsning af kommercielle indtægter på selvejende kulturinstitutioner m.v. 

 

Det uddybes her, hvad begreberne ”kommercielle indtægter” og ”kommerciel omsætning” kan omfatte. 

 

Af faktaarket der ligger på Kulturministeriets hjemmeside fremgår følgende om ”kommercielle indtægter” i 

relation til kompensationsordningen for faste omkostninger: 

 

”For institutioner, som modtager 50 pct. eller mere i offentlig støtte, beregnes faldet i omsætning ud fra fal-

det i den kommercielle omsætning (entré, omsætning i boghandel og cafe, rådgivning m.v.). Efterfølgende 

korrigeres for den kommercielle andel af institutionens samlede økonomi.” 

 

De i parentesen anførte indtægtstyper er eksempler og ikke en udtømmende oplistning af indtægtstyper og 

salgsindtægter, der kan betragtes som ”kommercielle indtægter”. 

 

Der gives derfor neden for en bredere eksemplificering af, hvad der kan betragtes som ”kommercielle ind-

tægter”, idet det skal understreges, at oplistningen ikke kan anses som udtømmende. 

 

Kommercielle indtægter vil overordnet set bestå af: 

1. Indtægter fra de publikumsrettede primære aktiviteter 

2. Salg af ydelser m.v. 

3. Indtægter fra afledt kommerciel virksomhed og sekundære aktiviteter 

 

1. Indtægter fra publikumsrettede aktiviteter 

 Entreindtægter (museer og udstillingssteder m.fl.) 

 Billetsalg inkl. billetgebyrer (teatre, koncertsteder, kulturhuse m.fl.) 

 Omvisninger, undervisningsforløb, foredrag, ophold/overnatning (museer, zoo) 

 

2. Salg af ydelser mv. 

 Salg af forestillinger (turnéarrangører på teaterområdet, fx Folketeatret og Den Jyske Opera o.m.a.) 

 Salg af koncerter (landsdelsorkestrene m.fl.) 

 Salg af værker (udstillingssteder m.fl.) 

 Konservering, formidling, ekspertviden, analyser (fx naturvidenskab), koncepter mv. (museer, zoo) 

 

3. Indtægter fra afledt kommerciel virksomhed og sekundære aktiviteter 

 Butik, boghandel og lign. (museer m.fl.) 

 Cafe/bar (evt. restaurant) med undtagelse af bortforpagtede (alle institutionstyper) 

 Indtægter fra evt. forpagtningsafgift (alle institutionstyper) 

 Garderobe (alle institutionstyper) 

 Salg af programmer og merchandise (teatre m.fl.) 

 Rundvisninger og arrangementer (alle institutionstyper) 

 Udlejning af lokaler (alle institutionstyper) 

 Kursusvirksomhed, foredrag og workshops (alle institutionstyper) 

 Ikke-lovpligtig rådgivningsvirksomhed (få institutionstyper) 

 Salg af ydelser fra teknisk/administrativt personale (ikke udbredt, men det findes) 

 

Kommercielle indtægter omfatter ikke tilskud fra private fonde samt sponsorater fra private virksomheder, 

med mindre sponsoratet er betinget af en modydelse, som institutionen ikke kan yde som følge af COVID-

19 med den konsekvens, at sponsoratet bortfalder eller kræves tilbagebetalt helt eller delvist. 


