Vejledning til hvordan du udfylder ansøgning om
kompensation for faste omkostninger
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens
kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89.
Du kan kun være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter. Du bør derfor læse denne
vejledning grundigt igennem, før du begynder på din ansøgning.
Efter 30 minutter vil du blive logget af systemet, men din besvarelse vil være gemt og
tilgængelig, når du logger ind igen.

Før du ansøger
Før du søger, skal du sammen med din revisor, opgøre din virksomheds faste omkostninger,
omsætning og resultat til brug for ansøgningen. Nederst i dokumentet kan du se eksempler
på, hvordan kompensationen beregnes.

Hvem kan søge?
Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer - uanset branche, virksomhedsform mv. - kan
søge om kompensation. Foreninger, fonde eller selvejende institutioner med CVR-nummer kan
også søge, hvis de har fået mindre end 50 % i offentlige tilskud til driftsudgifter.
For at begynde udfyldningen af dit ansøgningsskema, skal du logge på ansøgningsblanketten
på virk.dk med virksomhedens NemID eller din NemID medarbejdersignatur.

Virksomheden der søger
På blankettens forside vil du se oplysningerne om din virksomheds navn, CVR-nummer,
startdato og antal ansatte, som hentes automatisk, når du logger ind med NemID.
Her vil der også stå, hvilke oplysninger du skal have klar for at udfylde blanketten:
•

En revisorerklæring, der dokumenterer virksomhedens normale omsætning, normale
faste udgifter og om, hvorvidt virksomheden har haft underskud i sit seneste resultat.

•

Dit estimat af, hvad virksomhedens omsætning bliver i COVID-19-perioden, 9. marts til
8. juni 2020.

•

Hvis du har haft forbud mod at holde åbent, skal omsætningen i COVID-19-perioden
opdeles i perioden, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, og perioden,
hvor virksomheden har været åben.

•

Virksomhedens faste omkostninger i kompensationsperioden, 9. marts til 8. juni 2020.
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Hvis du ikke har disse tal parat, så log ud, og kontakt en godkendt revisor.
På forsiden skal du herefter acceptere følgende betingelserne for at kunne ansøge:
•
•
•

Virksomhedens forventede faste omkostninger skal være mindst 25.000 kr. i perioden
fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.
Virksomheden skal forvente et omsætningsfald på mindst 40 % eller virksomheden har
haft forbud mod at have åbent i en periode.
Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af COVID-19 og ikke selvforskyldt.

Vælg ”Jeg accepterer ovenstående betingelser”.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’vælg revisor’.

Vælg revisor
•

Det skal du have klar: Din revisors mne-nummer. Du kan finde din revisors mne-nummer
ved at finde din revisor her, søge på revisors navn, klikke på navnet og finde mne-nummer
under menuen liberale erhverv. Du kan også finde mne-nummeret vil på din seneste
godkendte årsrapport.

På denne side kan du vælge den revisor som du har benyttet til at opgøre din virksomheds
omsætning, faste omkostninger og virksomhedens resultat. Du skal indtaste din revisors mnenummer, og indtaste det som ”mne123456” og ikke ”123456”.
Når du har indtastet din revisors mne-nummer vil du blive bedt om at indtaste din revisors emailadresse.
Efter du har indgivet din ansøgning, vil din revisor få besked om at afgive og uploade sin
erklæring i en selvstændig blanket.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’revisorgodtgørelse’.
OBS! For at søge om kompensation, skal du have udarbejdet en erklæring fra en uafhængig
godkendt revisor på, at virksomhedens realiserede omsætning, faste omkostninger og resultat er
korrekt.
Find en uafhængig godkendt revisor

Revisorgodtgørelse
•

Det skal du have klar: Dokumentation for afholdte udgifter til revisionsbistand.

På denne side skal du angive din virksomheds udgifter til revisionsbistand. Du kan få godtgjort
80% af de udgifter, du har haft til revisor i forbindelse med ansøgningen, dog højest udgifter
for 16.000 kr. Godtgørelsen dækker kun de udgifter man har haft til en godkendt uafhængig
revisor.
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Herefter skal du uploade dokumentation for udgiften til revisionsbistand i PDF-format. Det kan
være i form af faktura eller bindende tilbud fra revisor.
Du vil nu få et angivet beløb for, hvad din virksomhed kan få i godtgørelse for udgifter til
revisionsbistand.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’tidligere omsætning’.

Tidligere omsætning
•

Det skal du have klar: En opgørelse over din virksomheds omsætning for referenceperioden
d. 1. april til og med 30. juni 2019. Hvis perioden ikke er sigende for din virksomheds
indtjening, skal du anvende en anden periode og vedhæfte dokumentation for de særlige
omstændigheder.

For at vi kan beregne den forventede kompensation, skal du angive virksomhedens omsætning
for en periode på op til 3 måneder, der viser den normale omsætning og dermed kan anvendes
som sammenligningsgrundlag for det forventede omsætningstab.
Her skal du indberette momspligtig omsætning, momsfritaget omsætning samt
eksportomsætning i de tre nedenstående felter for referenceperioden som er 1. april til 30. juni
2019.
Hvis du ikke mener, at referenceperioden er retvisende, skal du sætte flueben ud for ”der er
særlige omstændigheder, der gør, at perioden ikke er retvisende for virksomhedens normale
omsætning”. Du vil skulle uploade et dokument der dokumenterer de særlige omstændigheder,
og du vil kunne vælge mellem tre muligheder.
1. Hvis din virksomhed ikke var stiftet efter 1. april eller ikke har haft omsætning i
referenceperioden kan du i stedet vælge at bruge perioden 1. december 2019 til 29.
februar 2020, som referenceperiode.
2. Hvis din virksomhed heller ikke har haft omsætning i perioden fra og med 1. december
2019 til og med 29. februar 2020, skal du sammenligne din omsætning med perioden
fra din virksomhedens stiftelsestidspunkt til og med 9. marts 2020.
3. Under helt særlige omstændigheder, hvor disse referenceperioder ikke passer, kan du
vælge en anden periode. Særlige omstændigheder kan fx være brand eller alvorlig
sygdom. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af hvert tilfælde.
Hvis du har valgt mulighed 2 eller 3, skal du opgøre din omsætning for både den valgte periode
og den oprindelige referenceperiode 1. april til 30. juni. Du kan videre forvente en længere
sagsbehandlingstid. Bemærk, at referenceperioden skal være den samme som i
revisorerklæringen.
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Du skal være opmærksom på, at du ikke kan ansøge om kompensation for din virksomhed, hvis
du ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned.

Virksomheden skal udregne omsætningen med udgangspunkt i samme principper som i det
seneste godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et regnskab,
skal omsætningen opgøres i overensstemmelse med den gældende regnskabslovgivning for
virksomhedstypen.
Omsætning opgøres som salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af
prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.
Virksomheden må kun opgøre den del af omsætningen, som er i Danmark og produktionen
i Danmark. Tjenesteydelser og varer produceret i Danmark til eksport er også inkluderet.
I vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders
faste omkostninger kan du i bilag 1 se, hvordan omsætning opgøres.

Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’forventet omsætning’.

Forventet omsætning
•

Det skal du have klar: Forventet omsætning for COVID-19-perioden (9. marts – 8. juni
2020)

Du vil nu møde en side, hvor du skal angive virksomhedens forventede omsætning i COVID-19perioden. For at vi kan beregne den forventede kompensation, skal du angive virksomhedens
forventede omsætning fra 9. marts til og med 8. juni 2020.
Din forventede omsætning i COVID-19-perioden består af de to nedenstående tal:
•
•

Det du har omsat for fra 9. marts til i dag (det tal du kender)
Det du nu forventer at omsætte for fra i dag til og med 8. juni (det tal du skønner)

Disse to tal giver til sammen din forventede omsætning i COVID-19-perioden. Du skal opgøre
både forventet momspligtig omsætning, momsfritaget omsætning og eksportomsætning.
Er du i tvivl om, hvor stort dit omsætningstab er?
Du skal indberette din virksomheds faktiske omsætning til Erhvervsstyrelsen, senest d. 8.
december. Hvis den forventede omsætning og den realiserede omsætning ikke stemmer
overens, kan der ske en efterregulering af kompensationen i form af en udbetaling eller
tilbagebetaling.
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Forbud mod at holde åbent
Hvis din virksomhed har fået forbud mod at holde åbent, sætter du flueben ved denne boks. Du
vil for lukkeperioden kunne få 100% kompensation, hvis din virksomhed ikke har haft
omsætning i lukkeperioden. Omsætning før kl. 10 formiddag den 18. marts kan henføres til 17.
marts 2020.
Hvis din virksomhed har haft lukket sine lokaler i perioden, men har haft omsætning vil
virksomheden kunne få op til 80 % i kompensation for lukkeperioden.
Hvis du har fået forbud mod at holde åbent, og ikke har haft en omsætning skal du opgøre din
omsætning for den åbne periode. Dvs. omsætningen fra d. 9. marts til du fik forbud mod at
holde åbent (det tal du kender), og fra den dag du forventer at åbne igen til og med d. 8. juni
(det tal du skønner). Tag udgangspunkt i den lukkeperiode, som gælder lige nu. Hvis perioden
senere forlænges, vil din kompensation blive forhøjet tilsvarende. Erhvervsstyrelsen vil
automatisk beregne din forventede tabte omsætning for lukkeperioden ift. referenceperioden.
Hvis du har fået forbud mod at holde åbent, og har haft en omsætning i lukkeperioden skal du
opgøre din omsætning for den åbne og lukkede periode. Dvs. omsætningen fra d. 9. marts til
du fik forbud mod at holde åbent (det tal du kender), og fra den dag du forventer at åbne igen
til og med d. 8. juni (det tal du skønner). Du skal også estimere din omsætning i de dage, du har
forbud mod at holde åbent. Tag udgangspunkt i den lukkeperiode som gælder lige nu. Hvis
perioden senere forlænges, vil din kompensation blive forhøjet tilsvarende. Der er ikke nogen
bagatelgrænse for omsætning.
For at virksomheden kan have haft ”forbud mod at holde åbent”, kræves det, at alle dele af
virksomheden har været omfattet af forbuddet. At enkelte eller flere filialer eller butikker har
været ramt af forbud er ikke tilstrækkeligt.
Du skal i ansøgningen indsende dokumentation på, hvorfor du har fået forbud mod at have
åbent. Det skal være i form af en pdf, hvor du forklarer, hvorfor din virksomhed er dækket af
forbuddet, herunder hvilken type virksomhed du er.
Læs mere om hvilke virksomheder, der har forbud mod at holde åbent på virksomhedsguiden
Du uploader din dokumentation.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’beregning af tab og kompensationsprocent’.

Beregning af tab og kompensationsprocent
Følgende side vil vise et udregnet skema over beregning af tab og den kompensationsprocent
din virksomhed vil kunne få.
Ud fra dine oplysninger om omsætning i referenceperioden og din forventede omsætning i
COVID-19-perioden, beregner vi dit omsætningstab og den procent, dine faste udgifter vil blive
kompenseret med. Virksomhedens samlede tab i hele COVID-19-perioden fra 9. marts til 8. juni
vil også være det maksimale beløb, virksomheden kan få i kompensation.
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Da referenceperioden og ansøgningsperioden ikke er lige lange, justerer vi omsætningstallet,
så det kan sammenlignes med den ansøgte periode.
Den samlede kompensation kan ikke overstige virksomhedens tab i omsætning.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’realiserede faste omkostninger’.

Realiserede faste omkostninger
•

Det skal du have klar: Dine faste omkostninger for perioden 1. december 2019 til 29.
februar 2020

På denne side skal du indtaste din virksomheds normale, faste omkostninger i den viste
referenceperiode (1. december 2019 til 29. februar 2020). Hvis perioden ikke stemmer overens
med perioden angivet i revisorerklæringen, skal du kontakte din revisor.
Du skal nu indtast dine beløb nøjagtigt, som de fremgår af revisorens opgørelse i felterne:
- Husleje
- Leje- og leasingomkostninger
- Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
- Omkostninger til el og opvarmning
- Nødvendig løbende rengøring
- Ejendomsskatter
- Licenser på anvendelse af software m.v.
- Abonnementer (herunder forsikringer)
- Øvrige faste omkostninger
- Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
- Renteomkostninger og gebyrer
- Nedskrivninger på letfordærvelige varer
- Nedskrivninger på ferskt kød der nedfryses (gælder kun slagterier)
- Nødbemanding til zoologiske anlæg
- Foder til ildere, chinchilla og mink
Hvis du har øvrige faste omkostninger eller faste omkostninger på nedskrivning på
letfordærvelige varer, ferskt kød, nødbemanding til zoologiske anlæg eller foder til ildere,
chinchilla og mink, skal du vedlægge dokumentation for disse omkostninger særskilt i
ansøgningen.
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Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din
virksomheds omsætning falder i en periode. Du vil ikke kunne få kompensation for variable
omkostninger, så som forbrug af varer, lønninger, salgs- ellers fragtomkostninger.
I vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders
faste omkostninger og i bilag 2 kan du se, hvordan faste omkostninger opgøres.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’forventede faste omkostninger’.

Forventede faste omkostninger
•

Det skal du have klar: Dine forventede faste omkostninger for perioden 9. marts 2020 til 8.
juni 2020

På denne side skal du indtaste virksomhedens forventede faste omkostninger i COVID-19perioden. Hvis de faste omkostninger er større end virksomhedens faste omkostninger i
referenceperioden, vil du blive bedt om at vedhæfte dokumentation i bunden af denne side.
For at hjælpe, har vi beregnet et Maksimalt forventet beløb ud for hver post, for at se om de
adskiller sig fra hinanden.
Du udfylder nu hvert tekstfelt som i fanen før.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’virksomhedens resultat’.

Seneste resultat
•

Det skal du have klar: Din virksomheds seneste aflagte resultat eller regnskab, fx
årsregnskab med balancedag 28. februar.

På denne side skal du angive om din virksomhed har haft underskud i sit seneste resultat eller
regnskab. Du skal klikke af i feltet ’Har virksomheden underskud i seneste resultat?’. Hvis du
klikker ja, skal du angive underskuddet i seneste resultat for hele året, hvis du klikker nej, skal
du ikke gøre noget, og trykke ’Næste’.
Hvis virksomheden har haft driftsunderskud, skal revisoren også erklære og angive
virksomhedens underskud.
Oplysningerne om virksomhedens mulige driftsunderskud, skal gælde for det seneste resultat
eller regnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere. Hvis det ikke er muligt, skal
det være seneste aflagte halvårsregnskab med balancedag 31. august 2019 eller senere.
•

Hvis det heller ikke er muligt, skal det være seneste aflagte kvartalsregnskab med
balancedag 30. november 2019 eller senere.
7

•

Hvis du ikke kan vedlægge dit seneste aflagte resultat for nogen af ovenstående
perioder, skal du vedhæfte senest aflagte resultat for kalenderåret 2019 i henhold til
bilag to, skema 3 og 4 i årsregnskabsloven, som din revisor vil være bekendt med.

Driftsunderskuddet skal angives som for et helt år. Er opgørelsesperioden mindre end et år,
ganges tallet op, så det svarer til et helt år.
Hvis din virksomheds resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensation for faste
omkostninger. Reduktionen beregnes med samme procentsats som kompensationen for faste
omkostninger. Dette er for at sikre, at virksomheder, som havde underskud før COVID-19, ikke
bliver bedre stillet udelukkende på grund af kompensationsordningen.
Eksempel: Hvis du har faste omkostninger for 100.000 kr. og du vil få 50 % i kompensation,
svarer kompensationen til 50.000 kr. Hvis du så har et driftsunderskud på 10.000 kr. for året,
vil beløbet blive delt med 4, for at afspejle kompensationsperioden, og 50 % af det beløb vil
blive fratrukket kompensationsbeløbet.
Her gælder: 100.000 kr. x 50 % - (10.000 kr. / 4) x 50 % = 48.750 kr. i kompensation.
Dette er for at sikre, at virksomheder med et negativt resultat før coronavirus/covid-19 ikke
får en
utilsigtet
af kompensationen
faste omkostninger.
Tryk
”Næste”
forfordel
at komme
videre til fanenfor
’Forventet
kompensation’.

Forventet kompensation
På denne side vil du kunne se den beregnede kompensation, virksomheden kan forvente, hvis
dine oplysninger bliver godkendt af Erhvervsstyrelsen. Tallene bygger på de oplysninger som
du har indtastet.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’Kontaktperson’.

Kontaktperson
På denne side skal du tilføje en kontaktperson for ansøgningen, så Erhvervsstyrelsen kan
kontakte vedkommende, hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen.
Oplysningerne skal indeholde et navn, tlf. nummer og e-mailadresse på kontaktpersonen.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’Tro og love-erklæring’.

Tro og love erklæring
Du skal på denne side bekræfte betingelser og en tro- og love-erklæring på at de indsendte
oplysninger er korrekte. Som de står nedenfor:
Betingelser for at virksomheden kan få kompensation for faste omkostninger
• Virksomheden har et CVR-nummer registreret senest 9. marts 2020.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Virksomhedens forventede faste omkostninger er mindst 25.000 kr. i perioden fra og
med 9. marts til og med 8. juni 2020.
Virksomheden forventer et omsætningsfald på 40 % grundet coronavirus/COVID-19
og/eller virksomheden har haft forbud mod at have åbent i en periode.
Virksomheden har en godkendt revisorerklæring for omsætning, faste omkostninger og
virksomhedens resultat.
Virksomheden har modtaget mindre end 50 % i offentlig støtte til driftsudgifter.
Der søges kompensation for faste omkostninger anvendt og afholdt i Danmark.
Der søges ikke kompensation for omkostninger der er godtgjort på anden vis fx gennem
huslejenedsættelse, forsikringsdækning eller andre statslige kompensationsordninger.
Der søges ikke kompensation for faste omkostninger man med rimelighed har kunne
undgå.
Virksomhedens omsætningstab er en konsekvens af COVID-19 og ikke selvforskyldt.

Tro- og love-erklæring
Undertegnede erklærer på tro og love, under strafansvar, at de indsendte oplysninger er
retvisende, og at ansøgningen om kompensation skyldes omsætningsnedgang grundet
coronavirus/COVID-19.
Efter Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste
omkostninger, straffes afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger samt fortielse af
oplysninger af betydning for Erhvervsstyrelsens afgørelse om udbetaling af kompensation, med
bøde, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
Tryk ”Næste” for at komme videre til fanen ’Opsummering’.

Opsummering
Du bliver afslutningsvist bedt om at læse opsummeringen igennem, før du trykker send. Når du
har trykket send, og ser en kvittering på din skærm, som lyder ”Du har nu ansøgt om
kompensation for faste omkostninger”. Din revisor vil nu få besked om, at vedkommende skal
uploade sin erklæring for omsætning, faste omkostninger og resultat for din virksomhed.
Herefter vil ansøgningen blive behandlet
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Eksempel på kompensation en virksomhed der har haft åbent i hele perioden
Obs. De reelle kompensationer vil afvige fra viste eksempler, da omsætning og omkostninger beregnes per dag

En virksomhed har oplevet en nedgang i sin omsætning på grund af coronavirus/covid-19, og
den vælger at søge kompensation for sine faste omkostninger.
Virksomheden opgør sin omsætning i referenceperioden den 1. april til 30. juni 2019 til at være
1 mio. kr. Sine faste omkostninger opgør virksomheden til at være på 250.000 kr. i
referenceperioden den 1. december 2019 til 29. februar 2020. Virksomhedens årsregnskab for
2019 viser, at der er et driftsunderskud på 40.000 kr. Virksomheden sender opgørelsen til en
revisor, der godkender oplysningerne. Virksomheden har omkostninger til revisorerklæringen
på 20.000 kr., hvoraf virksomheden kan få 16.000 kr. godtgjort.
Virksomheden vurderer, at den vil have en omsætning på 550.000 kr. i kompensationsperioden.
Det svarer til et fald på 45 % ift. referenceperioden. Virksomheden indsender ansøgningen.
Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningen og vurderer, at virksomheden har ret til 25%
kompensation for sine faste omkostninger i kompensationsperioden fratrukket 2.500 kr. grundet
driftsunderskud. Det betyder, at virksomheden kan få 60.000 kr. i kompensation for sine faste
omkostninger for hele perioden, og 16.000 kr. i godtgørelse for revisoromkostninger.
Regneeksempel
Omsætning i referenceperiode

1.000.000 kr.

Omsætning i kompensationsperiode

550.000 kr.

Forventet tab som følge af coronavirus/covid-19

450.000 kr.

Loft over kompensation

450.000 kr.

Forventet omsætningsnedgang i procent

45 %

Kompensation i procent

25 %

Faste omkostninger i kompensationsperioden

250.000 kr.

Kompensationsbeløb

62.500 kr.

Kvartalsmæssigt underskud 2019

10.000 kr.

Reduktion 25 % pga. underskud:

2.500 kr.

Udbetalt kompensation

60.000 kr.

Revisorerklæring

20.000 kr.

Godtgørelse 80 % (højest 16.000 kr.

16.000 kr.
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Eksempel på kompensation for en virksomhed der har lukket
Obs. De reelle kompensationer vil afvige fra viste eksempler, da omsætning og omkostninger beregnes per dag.

En virksomhed har været lukket i en periode på grund af coronavirus/covid-19, og søger
kompensation for sine faste omkostninger.
Virksomheden opgør sin omsætning i referenceperioden den 1. april til 30. juni 2019 til at være
på 2,5 mio. kr. og forventer 100% omsætningsnedgang i lukkeperioden fra 18. marts til 10. maj
2020. Virksomheden forventer videre at have en omsætning på 500.000 kr. for perioden 9. marts
til 17. marts og fra 11. maj til 8. juni 2020.
Sine faste omkostninger opgør virksomheden til at være på 500.000 kr. i referenceperioden
den 1. december 2019 til 29. februar 2020. Virksomhedens årsregnskab for 2019 viser, at der
ikke er et driftsunderskud. Virksomheden sender opgørelsen til en revisor, der godkender
oplysningerne. Virksomheden har omkostninger til revisorerklæringen på 15.000 kr., hvoraf
virksomheden kan få 12.000 kr. godtgjort. Virksomheden forventer en omsætning på 500.000
kr. i den åbne periode. Det svarer til et fald på 50 % ift. referenceperioden. Virksomheden
indsender ansøgningen.
Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningen og vurderer, at virksomheden har ret til 100 %
kompensation i lukkeperioden og for 25 % i den åbne periode for sine faste omkostninger. Det
betyder, at virksomheden kan få 350.000 kr. i kompensation for sine faste omkostninger for hele
perioden, og 12.000 kr. i godtgørelse for revisoromkostninger.
Regneeksempel
Omsætning i referenceperiode
Forventet omsætning i lukkeperioden
Forventet tab i lukkeperioden
Kompensationsgrad i lukkeperioden

2.500.000 kr.
0 kr.
1.500.000 kr.
100 %

Forventet omsætning i den åbne periode

500.000 kr.

Forventet tab i den åbne periode

500.000 kr.

Procentvis nedgang i den åbne periode

50 %

Kompensationsgrad i den åbne periode

25 %

Loft over kompensation

2.000.000 kr.

Forventet omsætningsnedgang i procent

50 %

Kompensation i procent

25 %

Faste omkostninger i kompensationsperioden

500.000 kr.

Kompensation for lukkeperioden

300.000 kr.

Kompensation for den åbne periode
Udbetalt kompensation

50.000 kr.
350.000 kr.
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Revisorerklæring

15.000 kr.

Godtgørelse 80 % (højest 16.000 kr.)

12.000 kr.

Eksempel på kompensation for en virksomhed der har lukket men med omsætning
Obs. De reelle kompensationer vil afvige fra viste eksempler, da omsætning og omkostninger beregnes per dag

En virksomhed har været lukket i en periode på grund af coronavirus/covid-19, og søger
kompensation for sine faste omkostninger.
Virksomheden opgør sin omsætning i referenceperioden den 1. april til 30. juni 2019 til at være
på 400.000 kr. og med en forventet omsætning på 45.000 kr. i lukkeperioden fra 18. marts til 10.
maj 2020. Virksomheden forventer videre at have en omsætning på 60.000 kr. for perioden 9.
marts til 17. marts og fra 11. maj til 8. juni 2020.
Sine faste omkostninger opgør virksomheden til at være på 40.000 kr. i referenceperioden den
1. december 2019 til 29. februar 2020. Virksomhedens årsregnskab for 2019 viser, at der er et
driftsunderskud på 4.000 kr. Virksomheden sender opgørelsen til en revisor, der godkender
oplysningerne. Virksomheden har omkostninger til revisorerklæringen på 3.000 kr., hvoraf
virksomheden kan få 2.400 kr. godtgjort. Virksomheden indsender ansøgningen.
Erhvervsstyrelsen behandler ansøgningen og vurderer, at virksomheden har ret til 80 %
kompensation i lukkeperioden og 50 % for den åbne periode. Da der er et driftsunderskud på
4.000 kr., omregnes det til underskud per dag, og opgøres for perioden. Det betyder, at
virksomheden kan få 25.350 kr. i kompensation for sine faste omkostninger for hele perioden,
og 2.400 kr. i godtgørelse for revisoromkostninger.
Regneeksempel
Omsætning i referenceperiode
Forventet omsætning i lukkeperioden
Forventet tab i lukkeperioden

400.000 kr.
45.000 kr.
190.000 kr.

Procentvis nedgang i lukkeperioden

81 %

Kompensationsgrad i lukkeperioden

80 %

Forventet omsætning i den åbne periode
Forventet tab i den åbne periode

60.000 kr.
105.000 kr.

Procentvis nedgang i den åbne periode

65 %

Kompensationsgrad i den åbne periode

50 %

Loft over kompensation

295.000 kr.

Faste omkostninger i kompensationsperioden

40.000 kr.

Kompensation for lukkeperioden

18.000 kr.

Kompensation for den åbne periode

8.000 kr.

Kvartalsmæssigt underskud 2019

1.000 kr.

Reduktion 80 % i lukkeperiode og 50 % i åben periode pga. underskud:

650 kr.
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Udbetalt kompensation

25.350 kr.

Revisorerklæring

3.000 kr.

Godtgørelse 80 % (højest 16.000 kr.)

2.400 kr.
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