Kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed
Kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed
Felter markeret med * skal udfyldes.
En eventuel støttebevilling vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne
CVR-nummer.
Bemærk, at du kun kan søge, hvis du har et dansk CVR-nummer.

CVR-nummer
Link til CVR

Produktionsnummer

Organisationens navn

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Kontaktperson, stillingsbetegnelse

Kontaktperson, e-mail

Telefon

Vejnavn

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

Kommune

Angiv din bopælskommune. Vi bruger oplysningen til at lave statistisk over, hvor ansøgere er geografisk placeret.
Overskrift på ansøgningen

DANMARK
Kort beskrivelse af din ansøgning, maks. 500 tegn

Beløb fra gult felt i Regnskabsskabelon 1

Beløb fra grønt felt i Regnskabsskabelon 2
(hvis du ikke har benyttet denne skabelon skal du skrive ”0”)

Ansøgt beløb i alt

Producenten erklærer:
- at være økonomisk hovedansvarlig for alle de forestillinger, der
søges kompensation for

*

- at virksomheden ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet
NB! Hvis du er Grønnegårds Teatret eller ansøger som et cirkus,
skal du afkrydse boksen

*

- at jeg som producent i videst muligt omfang have anvendt min
disponible formue til at dække underskuddet forbundet med den
pågældende forestilling

*

- at virksomhedens tab ikke kan kompenseres via egen forsikring

*

- at jeg har søgt regeringens generelle COVID-19 støtteordninger i
det omfang det er relevant

*

Uddyb her, fx hvilke af regeringens generelle COVID-19
støtteordninger du har søgt, og hvis du ikke har søgt, begrundes
det hvorfor
(Maks. 500 tegn inkl. mellemrum)

- at det er afgørende for den videre drift af virksomheden, at der

*

ydes kompensation
- at forestillingen er aflyst, udskudt eller væsentlig ændret på

*

grund af COVID-19, og skulle have været afholdt i Danmark i
perioden fra den 9. marts 2020 til den 31. december 2020
- at forestillingen kan henføres under sæsonbetonet professionel
scenekunstvirksomhed mv. som har mindst 100 publikumspladser
per opførelse, og en varighed på mere end 4 uger og mindre end 6
måneder på samme lokation
eller at jeg er et cirkus med 100-349 publikumspladser
eller at jeg er Grønnegårds Teatret

*

- at forestillingens indholdsmæssige udtryk er enestående fra gang
til gang

*

- at muligheden for offentlig deltagelse som tilskuer ved
forestillingen har været offentligt kendt senest den 6. april 2020

*

- at jeg har gjort hvad jeg kunne for at minimere mit tab.
Forpligtelsen gælder ikke udgifter til tidsbegrænsede kontrakter
med kunstnere

*

- at virksomhedens CVR har været etableret senest d. 9. marts
2020

*

- at jeg er bekendt med, at jeg skal orientere Slots- og
Kulturstyrelsen, hvis forudsætningerne for udbetaling af
kompensation ændrer sig væsentligt efter ansøgningstidspunktet

*

- at have læst og forstået ansøgningsvejledningen (27 sider)

*

- at virksomheden ikke har ændret regnskabspraksis i forhold til
tidligere år, herunder ikke har ændret periodiseringsprincipper,

*

tilbageført indtægter, eller medtaget omkostninger, som ikke
knytter sig til forestillingen eller regnskabsåret.

Følgende bilag skal vedhæftes i ansøgningen. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.
Fil format: PDF, Excel og Word. Bilag må ikke være i formaterne "Pages", "Zip" og "Jpg".

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.:

- Bilag 1: Perioderegnskab og likviditetsbudget

- Bilag 2: Vurdering af likviditetsbehovet, omsættelige aktiver
og egenkapital i forhold til den fortsatte drift

eller

- Bilag 3: Redegørelse for begrænsede administrative
ressourcer. (hvis det ansøgte kompensationsbeløb overstiger
500.000 kr.)

Hvis det ansøgte kompensationsbeløb ikke overstiger 500.000
kr.:
- Bilag 4: Underskrevet skriftlig redegørelse (hvis det ansøgte
kompensationsbeløb ikke overstiger 500.000 kr.)

Alle ansøgninger:
- Regnskabsskabelon 1

- Regnskabsskabelon 2 (hvis du søger kompensation for
indirekte omkostninger)

- Bilag 5: Redegørelse for iagttagelse af
tabsbegrænsningspligt
- Bilag 6: Revisorerklæring (hvis det ansøgte kompensationsbeløb
overstiger 500.000 kr.)

- Bilag 7: Udgiftsbilag vedrørende udgift til revisor (hvis det
ansøgte kompensationsbeløb overstiger 500.000 kr.)

- Bilag 8: Tro- og loveerklæring

E-mail for indsendelse og kvittering
BEMÆRK: Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail i din
indbakke, vil du normalt kunne finde den i dit spamfilter.

