
Velkommen til Online Cafémøde: 

”Få del i hjælpepakkerne” 

Mens vi venter på de sidste, præsentér dig i chat’en:

Hvem er du? Hvor sidder du?

Hvad håber du at få ud af  i dag?



Sådan får du det bedste Cafémøde

• Hvis du vælger ”exit full screen” kan du arrangere præsentationen, 
deltagerne og chat’en pænt ved siden af hinanden på skærmen.

• Oplever du problemer med lyd eller billede, så kan du med fordel tilslutte 
din computer til internettet via kabel.

• Find ”chat’en” og præsentér dig selv ved at fortælle, hvor du sidder og 
hvad du forventer at få af udbytte. Husk at vælge ” ”All panelists and 
attendees”. 

•

• Du kan se webinaret igen senere

• Vi optager webinaret og som deltager får du adgang til optagelsen og 
powerpointen efterfølgende.

• Du får tilsendt link til optagelsen efter Cafémødet.



Kompensations-
pakkerne under 
coronakrisen

29/4 2020

Medio maj ændres 
flere hjælpepakker –

læs med her!



Tak fordi I har 
logget jer på!

Jeanette Kristensen
Forretningsudvikler
jkr@ehsyd.dk

Allan Clausen
Forretningsudvikler
acl@ehsyd.dk



Erhvervshusets 
beredskabsteam

• 12 
forretningsudviklere

• 5 projektledere

• Udvides efter behov
– antal henvendelser 
i stadig stigning

Vores corona hotline: Tlf. 4188 6600
Læs mere på ehsyd.dk

Vores corona hotline: Tlf. 4188 6600
Læs mere på ehsyd.dk



Kompensation 
for 
selvstændige



Formål

• Forlænges til 8. juli
• Hvis man har søgt, skal 

man søge igen
• Åbner medio maj



Hvem er omfattet?

10.000

10.000

Omsætning i 
reference-
perioden:

2. kvartal 2019
eller

1/12-2019 –
29/2-2020 

eller fra
stiftelse – 9/3-

2020

Forventet 
omsætning i 

kompensations-
periode: 9. marts –

8. juli 2020

25



Hvor meget kan man 
få udbetalt?

Kompensationen 
udbetales i ét beløb 
til virksomhedens 

NemKonto

Beløbet er 
skattepligtigt

Medio maj ændres, 
så der dækkes op til 
90% af tabet. Hvis 

tvangslukket dækkes 
100% i 

lukningsperioden. 
Maks. 23.000 kr.



• Virksomheden skal have modtaget sit CVR-nummer senest 9. marts 2020

• Der kan søges kompensation for en omsætning, der foregår i Danmark

• Ejer(e) og evt. medarbejdende ægtefælle indgår ikke i de 10 ansatte

• Virksomheden skal selv søge - ikke via rådgiver.

• Man kan kun få kompensation én gang selvom man ejer flere 
virksomheder

• Tilbagebetaling, hvis faldet i omsætning bliver mindre end 30%

Krav til virksomhederne
- selvstændige erhvervsdrivende

Medio maj ændres, 
så ordningen dækker 
virksomheder med 
op til 25 ansatte



Opmærksomhedspunkter

Ordningen er åbnet

Ansøgningsfrist 30. 
juni 2020.

Endelig opgørelse 
indsendes 
senest 8. 

december 2020

Ejer og evt. 
medhjælpende 

ægtefælle må gerne 
arbejde i 

virksomheden i 
kompensations-

perioden

Medio maj åbnes 
ansøgningsmodul 
med nye vilkår. 

Herunder evt. ny 
ansøgningsfrist.



Spørgsmål



Kompensation 
af faste 
omkostninger



Formål

• Forlænges til 8. juli
• Hvis man har søgt, skal 

man søge igen
• Åbner medio maj



Hvem er omfattet?

For perioden 1/12-
19 – 29/2-20

Referenceperiode 
1/4-30/6 2019

Medio maj ændres:
• Faste omkostninger 

over 12.500 kr.

”Lukket ved påbud”: 
Kompensation 

opgøres i en lukket og 
åben periode



Krav til ansøgning

Brug godkendt 
revisor 

Periodisering 
både 

omkostninger 
og omsætning

Regulering af 
kompensation 
efterfølgende

Omkostninger 
der betales 

uanset 
omsætning



Kompensation

Max. 16.000 kr.

Medio maj ændres, så 
man ved nedgang på 

35-60% får 
kompenseret 25%

Nyt loft på 110 mio.kr. 
forudsat ingen 

udbetalt udbytte i 
2020 og 2021

Ved underskud:
• Ekstraordinære 

poster
• En anden reference-

periode kan vælges
• Vent med at søge



Opmærksomhedspunkter

 Husk korrekt periodisering 
(medtage alt varesalg)

 Husk det ikke er muligt at ændre 
regnskabspraksis

 Husk det er ikke tilladt at udskyde 
ordrer for at opnå kompensation

Hav flg. Klar:
• Forventet omsætning
• Realiseret omsætning i 

referenceperioden
• Faste omkostninger 9/3-8/6
• Virksomhedens resultat

Læs vejledning til 
ansøgning – den er meget 
udførlig!

Ordningen er åbnet

Medio maj åbnes 
ansøgningsmodul 
med nye vilkår



Medtages:

 Ejendomme, fx omkostninger til leje af 
ejendom, ejendomsskatter, el og varme, 
nødvendig løbende rengøring

 Afskrivninger på materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, fx afskrivninger på maskiner, 
ejendomme, goodwill, varemærker, licenser 
m.m.

 Nødvendig vedligeholdelse på materielle 
anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, fx 
omkostninger til nødvendig løbende 
vedligeholdelse af ejendomme, biler m.m.

 Omkostninger til revisor, bogføring, 
lønadministration mv.

 Renteomkostninger og gebyrer, fx renter, 
gebyrer, bidrag mv.

Faste omkostninger

 Løbende serviceaftaler (herunder 
forsikringer), fx leasingaftaler, omkostninger 
til aviser, selskabets forsikringer, kontingenter 
og licenser på software

 Nedskrivninger på letfordærvelige varer (se 
vejledning)

 Nedskrivning på kød, der må nedfryses

 Foder til mink m.fl.

 Delvist momsfradrag (se vejledning)

 Lønsumsafgift under særlige omstændigheder 
(se vejledning)

 Alle øvrige omkostninger, som er uafhængig
af virksomhedens salg, produktion og 
distribution, og som virksomheden vil skulle 
afholde, selv om den ikke har omsætning i en 
periode



Faste omkostninger

 Hensatte forpligtelser

 Afdrag på gæld

 Omkostninger til igangværende retssager og 
retssager, der starter op i kompensations-
perioden

 Værdireguleringer af finansielle aktiver og 
forpligtelser

 Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse 
af egenkapital

 Køb af anlægsaktiver

 Større renoveringer og forbedringer af 
anlægsaktiver (fx nyt tag på et hus)

 Omkostninger i udlandet, dog særlige forhold 
(se vejledning)

 Omkostninger afholdt af andre

Medtages ikke:

 Vareforbrug

 Løn til medarbejdere i produktionen (særlige 
forhold for zoo m.fl. – se vejledning)

 Salgs- og marketingomkostninger

 Fragtomkostninger

 Nedskrivninger, herunder på
 Immaterielle anlægsaktiver som 

goodwill
 Materielle anlægsaktiver som bygninger 

og maskiner
 Varelager, dog ikke letfordærvelige 

varer mv.  (se vejledning)

 Tab på debitorer

 Indkomstskatter



Ansøgning om faste omkostninger



Spørgsmål



Midlertidig 
løn-
kompensation
+ lidt praktik



Formål

Sikrer, at 
virksomhederne kan 

fastholde medarbejdere i 
perioden!

• Forlænges til 8. juli
• Hvis man har søgt, skal 

man søge igen
• Åbner medio maj



Hvem er omfattet?

Løsarbejdere 
tæller ikke med



Krav til virksomhederne

Alle typer 
medarbejdere

Kun danske 
virksomheder

Start- og slut-
dato for perioden 
– men kan kaldes 
på arbejde med 1 

dags varsel



Hvor meget udbetales?

30.000

Funktionærer = 
75%
Timelønnede = 
90%

5 feriedage 
beregnes 
forholdsvis ift. 
den ansøgte 
periode



Opmærksomhedspunkter

Lav en plan for 
bemanding i 

ugerne, og tjek 
med revisoren

Læs vejledning til 
ansøgning – den er 

meget udførlig!

Det er ok at tage 
uddannelse, mens 

man er på 
lønkompensation



Spørgsmål



Opdateret information på 
virksomhedsguiden.dk



Indgang til 
kompensationsordninger



Elektronisk ansøgning

Virksomhedsguiden.dk



Akut vejledning fra
erhvervshuset
under coronakrisen

Uddannelse af
beredskabsteam pågår EW team udvides

 For lukningstruede 
virksomheder

 Frivillige rådgivere og 
dedikerede forretningsudviklere

 Evt. inddragelse af 
insolvensadvokat



Vi lærer vejen at kende, 
mens vi kører

• Følg med på 
virksomhedsguiden.dk

• Bliv fortrolig med 
ansøgningsproceduren på 
virk.dk

• Rapportér evt. huller og 
uhensigtsmæssigheder til os
- så bringer vi dem videre i 
systemet!



Gode råd

 Driv din virksomhed!

 Ansøgning om kompensation
 Ansøgningsfrist er 30. juni 2020 (forlænges 

sandsynligvis)
 Der er ikke noget med først-til-mølle

 Skab overblik over likviditetsbehovet
 Kontakt til dit pengeinstitut
 Kontakt til de væsentligste kreditorer

 Overvej personalesituationen



Corona Genstart program

 Corona Genstart til rådgivning omkring strategi- og 
genstartsplan 

• Kr. 25.000,- vouchers
• Kr. 2.500,- i startgebyr
• SMV med 0-100 ansatte
• Kr. 35.000,- i timemedfinansiering
• Der skal markedsperspektiveres
• 30% forventet omsætningsnedgang pga Corona
• Genstartplan 3-6-12 mdr. perspektiv

 Webinar for virksomheder på fredag den 1. maj kl. 
13.00 – se hjemmesiden: 
https://ehsyd.dk/coronagenstart



Spørgsmål



F
ø

lg
 m

e
d

!

LinkedIn
/ Erhvervshus Sydjylland

Nyhedsbrev
/ www.ehsyd.dk

Facebook
/ Erhvervshus Sydjylland


