Vejledning om udfyldelse af beregningsark
Dette dokument er ment som et støttepapir til udfyldelse af beregningsarket til ansøgning om kompensation
for faste omkostninger.
Alle hvide felter i kolonne B skal udfyldes, også hvis beløbet er 0, før det forventede kompensationsbeløb
kan beregnes. De grå felter beregnes automatisk. Enkelte grå felter kan skifte til hvid undervejs afhængig af
de indtastede oplysninger. Disse skal i så fald udfyldes.
Der ansøges som udgangspunkt for hele perioden mellem 9. december 2020 og 30. juni 2021.
Det er muligt at indsende én ansøgning, som dækker følgende muligheder:
1. Intet åbningsforbud.
2. Åbningsforbud i hele kompensationsperioden.
3. Åbningsforbud i dele af kompensationsperioden.
Afhængig af, hvilket scenarie der er relevant for ansøger, skal der oplyses forskellige referenceperioder.
Dette fremgår af beskrivelserne nedenfor.
Institutionsnavn: Her oplyses institutionens navn, som det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR).
CVR-nr.: Her oplyses institutionens CVR-nummer.
Kompensationsperiode start: Denne dato er automatisk fastsat til 9. december 2020.
Kompensationsperiode slut: Denne dato er automatisk fastsat til 30. juni 2021.
Oplys, om der har været åbningsforbud for institutionen. Hvis nej oplys da "Ikke forbud". Der skal vælges
mellem ”Ikke forbud”, ”Hele kompensationsperioden” eller ”Dele af kompensationsperioden” ud fra en
rullemenu.

NEDENSTÅENDE OPLYSES FOR HELE KOMPENSATIONSPERIODEN
Forventet kommerciel omsætning i kompensationsperioden: Her oplyses den forventede kommercielle
omsætning i kompensationsperioden, f.eks. billetsalg.
Vælg referenceperiode for realiseret omsætning: Her oplyses referenceperioden for realiseret omsætning.
Som udgangspunkt er referenceperioden 1. december 2019 til 29. februar 2020.

For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i perioden, som følge af at være stiftet senere
end den 1. december 2019, anvendes én af følgende referenceperioder, der slutter senest den 30.
november 2020:
i) En referenceperiode på 3 hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens
kompensationsperiode starter, jf. dog nr. ii og iii.
ii) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. i, som følge af at være stiftet senere end 3 hele måneder før
den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en
referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i
måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. iii.

iii) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. i og ii, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før
den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en
referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens
kompensationsperiode.
Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag
for institutionens forventede kommercielle omsætning for kompensationsperioden, skal institutionen
begrunde, hvilke særlige omstændigheder der er årsag hertil, samt hvorfor det nødvendiggør en anden
opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for den anden
opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder og starte den 1. juni 2019 eller
senere og slutte senest den 30. november 2020.
Realiseret omsætning i alt i perioden: Her oplyses den samlede realiserede omsætning, heraf bl.a.
offentligt tilskud og billetsalg, i den angivne referenceperiode.
Realiseret kommerciel omsætning i alt i perioden: Her oplyses den samlede realiserede kommercielle
omsætning heraf bl.a. billetsalg, i den angivne referenceperiode.
Opskaleret kommerciel omsætning svarende til en periode på 3 måneder (institutioner stiftet efter 1.
dec. 2019): Dette felt beregnes automatisk. Hvis institutionen er stiftet efter 1. december 2019, opskaleres
den kommercielle omsætning svarende til en periode på 4 måneder.
Vælg referenceperiode for faste omkostninger: Her oplyses referenceperioden for opgørelsen af
realiserede faste omkostninger. Som udgangspunkt er referenceperioden fra og med den 1. december 2019 til
og med den 29. februar 2020. Hvis institutionen er stiftet efter den 1. december 2019, skal den ud fra de
realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 30. november 2020 angive allerede
afholdte faste omkostninger.
Oplys realiserede faste omkostninger: Oplyse de realiserede faste omkostninger fordelt på posterne. OBS.
Der skal ikke sættes et minus foran beløbet.
Realiserede faste omkostninger: Dette felt beregnes automatisk. Her oplyses summen af de oplyste
realiserede faste omkostninger.
Forventede faste omkostninger i kompensationsperioden: Her oplyses de forventede faste omkostninger i
kompensationsperioden. OBS. Der skal ikke sættes et minus foran beløbet.
Afvigelse i pct.: Dette felt beregnes automatisk. Her oplyses afvigelsen i pct. mellem institutionens
forventede faste omkostninger for kompensationsperioden og institutionens realiserede faste omkostninger
for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020. Hvis der er valgt en anden
periode, beregnes afvigelsen ikke.
Begrundelse hvis afvigelse større end 10 pct.: Hvis afvigelsen i pct. mellem institutionens forventede faste
omkostninger for kompensationsperioden og institutionens realiserede faste omkostninger for perioden fra og
med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 er større end 10 pct., skal ansøger her begrunde
denne afvigelse.
Forventet kommerciel omsætningsnedgang ved intet åbningsforbud eller åbningsforbud hele
perioden: Dette felt beregnes automatisk.
Trappemodel ved intet åbningsforbud eller åbningsforbud hele perioden: Dette felt beregnes
automatisk.

Kompensationssats ved intet åbningsforbud eller åbningsforbud hele perioden: Dette felt beregnes
automatisk.
Kommerciel omsætnings andel af samlet omsætning ved intet åbningsforbud eller åbningsforbud hele
perioden: Dette felt beregnes automatisk.
Kompensationsbeløb for perioden med åbningsforbud: Dette felt beregnes automatisk. Her oplyses det
forventede kompensationsbeløb for kompensationsperioden, hvor der har været åbningsforbud i dele af
kompensationsperioden.
Forventet foreløbig kompensationsbeløb ved intet åbningsforbud eller åbningsforbud hele perioden:
Dette felt beregnes automatisk. Her oplyses det forventede samlede kompensationsbeløb.
Hvis du tidligere har angivet, at der har været delvist forbud mod at holde åben, vil felterne under
”ÅBNINGSFORBUD I DELE AF KOMPENSATIONSPERIODEN” nu være hvide. De skal udfyldes
for at kunne beregne kompensationen i den særskilte periode. Oplysningerne kommer i samme rækkefølge
som før. Her skal blot kun angives oplysninger for selve forbudsperioden. Hvis felterne er grå, skal du
springe dem over.
Hvis institutionens seneste resultat er negativt, reduceres kompensationsbeløbet. Dog gælder en række
undtagelser. Nedenstående felter skal udfyldes.
Er institutionens seneste resultat negativt? Her vælges mellem ”Ja”/”Nej” fra en rullemenu. Alternativt
kan der indtastes manuelt.
Hvis ja, er institutionens resultat med balancedag i 2017, 2018 og 2019 samlet set positivt? Her vælges
mellem ”Ja”/”Nej” fra en rullemenu. Alternativt kan der indtastes manuelt.
Hvis nej, er institutionens resultat positivt for hvert af de 3 regnskabsår med balancedag i 2016, 2017
og 2018? Her vælges mellem ”Ja”/”Nej” fra en rullemenu. Alternativt kan der indtastes manuelt.
Hvis nej, oplys det seneste resultat: Her oplyses det seneste resultat.
Reduktion af kompensationsbeløb: Dette felt beregnes automatisk.
Reduktion af kompensationsbeløb i pct.: Dette felt beregnes automatisk.
Hvis reduktion af kompensationsbeløbet er større end 50 pct., skal institutionen oplyse det forventede
resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden.
Forventede variable omkostninger for kompensationsperioden: Her oplyses de forventede variable
omkostninger, hvis reduktionen af kompensationsbeløbet er større end 50 pct.
Forventede resultat for kompensationsperioden: Her oplyses det forventede resultat for
kompensationsperioden, hvis reduktionen af kompensationsbeløbet er større end 50 pct.
Revisorudgifter ekskl. moms: Her oplyses ansøgers revisorudgifter eksklusive moms.
Godtgørelse af revisorudgifter: Dette felt beregnes automatisk.

KOMPENSATIONSBELØB INKL. GODTGØRELSE AF REVISORUDGIFTER SAMT
REDUKTION VED NEGATIVT RESULTAT: Dette felt beregnes automatisk. Her oplyses det samlede
forventede kompensationsbeløb.
Beregningsarket gemmes som excel-fil og indsendes sammen med ansøgningen.

FASTLÆGGELSE AF BEGREBSRAMMEN
Faste omkostninger
Vareforbrug og salgs- og markedsføringsomkostninger er ikke faste omkostninger. Derudover er løn heller
ikke en del af de faste omkostninger, da løn er dækket af andre lønkompensationsordninger. Omkostninger,
som hverken er faste eller variable, er fx nedskrivning af varelager, tab på debitorer igangværende
omkostninger til revisorer, advokater mv.
Omkostningskategorier:










Husleje
Leje- og leasingomkostninger
Vedligeholdelse af materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
Omkostninger til el og opvarmning
Ejendomskatter
Rengøring
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Øvrige

Bemærk, at omkostninger ikke må godtgøres på anden vis, fx af driftstilskud.
Omsætning
Den samlede omsætning er tilbagevendende og er opstået ved salg af varer eller tjenester. Omsætningen
udtrykker værdien af institutionens samlede indtægter.
Omsætning skal være korrekt periodiseret af både den realiserede i referenceperioden og den forventede i
kompensationsperioden. Det betyder, at institutionen skal medtage alt varesalg, hvor forventet levering af
varen finder sted i kompensationsperioden. Leveringen af ordrer må ikke udskydes til efter den 7. marts
2021 med henblik på at påvirke kompensations størrelse. Omsætningen og kommercielle omsætning
medtages kun, hvis der er skattepligt i Danmark for den del af institution, som er lokaliseret i Danmark.
Udenlandske aktiviteter kan ikke indgå i opgørelsen af omsætningen.
Samlede indtægter er summen af offentlige midler, indtægter fra egen virksomhed og private midler.
Omsætning kan inddeles på følgende måde:
Omsætningskategori
Indsamlede offentlige midler
 Tilskud i form af tips- og lottomidler (generelle tilskud)
 Tilskud til aktiviteter (specifikke tilskud), herunder tilskud
fra Danida, EU m.fl.
 Tilskud på driftsoverenskomstaftaler

Modydelse
Nej
Ja
Ja

Indsamlede private midler
 Medlemskontingenter (i foreningerne)
 Donationer, arv og gaver (bidrag)
 Tilskud fra private fonde til bestemte aktiviteter
 Indtægter fra indsamlinger incl. lotterier

Ja
Nej
Ja
Nej

Indtægter ved egen virksomhed
 Honorar for administration af tilknyttede aktiviteter

Ja








Indtægter fra udlejning af ejendomme
Indtægter ved salg af varer
Indtægter fra genbrugsbutikker
Honorar for afholdelse af kurser, foredrag o.l.
Indtægter fra annoncering
Sponsorater

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Den kommercielle omsætning
Institutionen skal angive et skøn for den kommercielle omsætning, som er summen af en transaktion med en
modydelse fra egen virksomhed. Samme princip som ved afsnit for omsætning.
Fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

For institutioner, der ikke har haft kommerciel omsætning i perioden omtalt i litra a, som følge af at
være stiftet senere end den første dato i referenceperioden i litra a, anvendes én af følgende
referenceperioder, der slutter senest den 30. november 2020:
i) En referenceperiode på 3 hele måneder før den første dato i måneden, hvor institutionens
kompensationsperiode starter, jf. dog nr. ii og iii.
ii) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. i, som følge af at være stiftet senere end 3 hele måneder før
den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en
referenceperiode beregnet fra institutionens stiftelsestidspunkt frem til dagen før den første dato i
måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. iii.
iii) Institutioner, der ikke er omfattet af nr. i og ii, som følge af at være stiftet senere end 30 dage før
den første dato i måneden, hvor institutionens kompensationsperiode starter, anvender en
referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i institutionens
kompensationsperiode.
Institutioner omfattet af en i litra a-b angiven periode, der grundet helt særlige omstændigheder ikke
vurderer, at denne referenceperiode giver et retvisende sammenligningsgrundlag, kan søge om at anvende en
referenceperiode, der som minimum opgøres over 3 sammenhængende måneder. Denne referenceperiode
skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 30. november 2020. Institutionen skal begrunde,
hvilke særlige omstændigheder der gør sig gældende, og hvorfor de nødvendiggør en anden
opgørelsesperiode. Institutionen skal samtidig oplyse den realiserede kommercielle omsætning for denne
anden opgørelsesperiode.
Institutioner, hvis seneste resultat er negativt, skal anvende samme periode, hvormed den dokumenterer, at
institutionens seneste resultat er negativt som følge af ekstra ordinære omstændigheder.

Faste omkostninger:
Faste omkostninger er defineret i bekendtgørelsen og er omkostninger, der er uafhængige af institutionens
salg, distribution eller produktion, da institutionen fortsat skal afholde disse omkostninger, selvom
institutionen ikke har omsætning eller kommerciel omsætning i perioden.
Institutionen skal handle økonomisk ansvarligt i kompensationsperioden, og derfor kan der ikke indregnes
omkostninger, som ikke er nødvendige for at holde faste omkostningerne nede.

