
Webinar om hjælpepakker og jura
Michael Folmer Wessman, Medlemsansvarlig i Dansk Live



Webinaret i dag
Kort status på situationen (Dansk Live)

Hjælpepakker (Kim og Jon, KPMG)

Juridisk Update (Pernille, Sirius Advokater)

Sp. Mulighed for download?



Situationen
Forlængelse af påbud frem til og med 13. april

Langsom genåbning (ser kun 2-3 uger frem)

Tegn på stagnation

Økonomisk krise

Sp. Festivalsommeren og svigtende billetsalg?



Hjælpepakker
Arrangementer > 1.000 deltagere

Lønkompensation + Faste udgifter

Div. Moms og skat, KODA, Selvstændige mv. 

Hjælp til kulturområdet

Sp. Hjælpepakker <1.000 deltager, 50 pct. i offentligt 
tilskud og løsning for Københavns Kommune.



Hvad gør Dansk Live?
Dialog med myndighederne på erhvervs- og kulturområdet

Sparring og dialog med medlemmer

Medlemsinfo (Nyhedsbreve og intern FB)

Spørgeskema om økonomiske konsekvenser

Styrket juridisk bistand & dialog med bookingbureauer



Dansk Live
Webinar – COVID 19

2. april 2020
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Agenda
• Styringen af forretningen 

i en akut krisesituation

• Danske hjælpepakker

• Kompensationsberegner

• Spørgsmål
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Styringen af forretningen i en akut krisesituation

8

Alle virksomheder har, som følge af COVID-19, behov for at udarbejdelse egentlige "overlevelsesstrategier" på både kort og mellemlangt sigt,
for at undgå kaos, livstruende og akutte situationer.

Hurtig omkostningsbesparelse

• Gennemgang og analyse af råbalancer og 
øvrige tilgængelige data for at identificere 
besparelser

• Gennemgang af projekter mv. ift. at sætte i 
bero og/eller udskyde

• Forhandle med leverandører og 
medarbejdere om udskydelse eller 
reduktion af omkostninger

B

• Hvor og hvordan kan hjælpepakker 
anvendes, samt hvilken effekt har de på 
forretningen på kort og langt sigt:  

• Løn kompensation 
• Kompensation faste udgifter
• Udskydelse af moms og A-skat
• Statsgaranti på bankernes nye udlån

Anvendelse af hjælpepakkerC

Simulering af konsekvenser på virksomheden ud fra forskellige forudsætninger/ scenarier omfattende:

Toplinje
Bundlinje
Likviditetsstyring
Samfundskonsekvenser 

KonsekvenssimuleringD

Krise-likviditetsstyring

• Dag-til-dag likviditetsstyring

• Likviditetsplanlægning på ugeplan

• Investerings-prioritering

• Prioritering af, hvilke kreditorer der 
skal betales først

• Opfølgning på debitorer

• Udvidelse af låne faciliteter

A
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Virksomhedsguiden 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
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Hjælpepakker
Navn / 

Støtteordning

Ordning åben/ 
revisionskrav Beskrivelse

Henvendt 
mod Krav Begrænsninger Beløb (op til)

Kompensation for 
aflyste eller 
udskudte 
arrangementer

Åben

Kompensation 
overstiger 
500.000 kr. 

ISRS 4400 i 
forbindelse med 
ansøgning

Kontantstøtte til kompensation for 
direkte eller indirekte omkostninger i 
forbindelse med aflysning eller 
udsættelse af større 
underholdningsevents (f.eks. 
koncerter, sport mv.). 

Link

Virksom-
heder, der 
organiserer 
events

▪ Aflyste eller udskudte events i Danmark fra 
6. marts til 31. marts med mere end 1.000 
planlagte deltagere eller med mere end 
500 deltagere, hvis målgruppen er sårbar 
over for virus (f.eks. ældre mennesker).

▪ Kompensationen skal 
dække tab 

▪ Dækker ikke omkostninger 
der dækkes af forsikring

▪ Dækker ikke 
omkostninger, som ikke 
kræves afholdt i 
overensstemmelse med 
aftaler.

Ikke 
specificeret

Midlertidig 
lønkompensation for 
lønmodtagere

Åben

Skal besluttes

Regeringen vil kompensere 75% af 
lønomkostningerne for funktionærer 
og 90% for timelønnede, som ellers 
ville blive fyret som følge af 
virksomhedens økonomiske tab, der 
skyldes COVID-19. Kompensationen 
har et fast loft pr. medarbejder pr. 
md.

Link

Alle virksom-
heder

▪ En virksomhed er berettiget, hvis den ellers 
skulle have fyret minimum 30% eller mere 
end 50 af sine medarbejdere

▪ Medarbejderen må ikke arbejde, mens 
lønnen kompenseres 

▪ Medarbejderen skal bruge fem feriedage i 
kompensationsperioden.

▪ Begrænset periode fra 9. 
marts til 8. juni

▪ Medarbejdere kan ikke 
fyres i ovennævnte 
periode af økonomiske 
grunde

▪ Kompensation kan ikke 
kombineres med andre 
COVID-19 
kompensationsordning-er
(såsom event-støtte).

Fuldtid: 

30.000 kr. pr. 
md.

Timelønnet:

30.000 kr. pr. 
md. 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-for-virksomheders-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1503/trepartsaftale-om-midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked.ashx?la=da
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Hjælpepakker
Navn / 

Støtteordning

Ordning åben/ 
revisionskrav Beskrivelse

Henvendt 
mod Krav Begrænsninger Beløb (op til)

Kompensation til 
selvstændige

Åben

IA

Kompensation på 75% af 
omsætningstab som følge af COVID-
19. Støtten har et fast loft pr. md. 

Dækker også virksomheder uden 
CVR-nr. (B-indkomst).

Link

Selvstændige ▪ Omsætningsnedgangen på mere end 30% 
skyldes COVID-19

▪ Færre end 10 fuldtidsmedarbejdere

▪ Gennemsnitsomsætning på mindst 10.000 
kr. pr. md. i en tidligere periode

▪ Den selvstændiges personlige indkomst er 
mindre end 800.000 kr. i 2020

▪ Den selvstændige ejer minimum 25% af 
virksomheden samt arbejder i 
virksomheden. 

▪ Begrænset til perioden fra 
9. marts – 8. juni

▪ Ejeren kan kun 
kompenseres for en
virksomhed, hvis ejeren 
har flere virksomheder

▪ Støtte kan ikke 
kombineres med andre 
COVID-19 støtteordninger 
(såsom 
omkostningsdækning).

23.000 kr. pr. 
md. pr. ejer.

Udvidet ret til 
arbejdsgiverrefusion
/sygedagpenge til 
selvstændige

Åben Sygedagpenge ydet fra dag et for 
medarbejdere og selvstændige, hvis 
relateret til COVID-19. 

Ydes normalt kun til medarbejdere 
efter første måneds sygdom og ikke 
til selvstændige.

Link

Alle 
virksomheder

▪ Sygdom eller karantæne er relateret til 
COVID-19.

▪ Begrænset til perioden 27. 
februar 2020 – 1. januar 
2021.

Normalbeløb.

https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1903/aftale-om-covid_19_initiativer.ashx?la=dahttps://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-til-selvstaendige/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/udvidet-ret-til-arbejdsgiverrefusionsygedagpenge-til-selvstaendige/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
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Hjælpepakker
Navn / 

Støtteordning

Ordning åben/ 
revisionskrav Beskrivelse

Henvendt 
mod Krav Begrænsninger Beløb (op til)

Kompensation for 
virksomheders faste 
udgifter 

Uge 15

TBD

Regeringen vil kompensere 25- 80% 
af en virksomheds faste 
omkostninger, hvis virksomhedens 
omsætningsnedgang falder med 
mere end 40% som følge af COVID-
19.

Derudover vil virksomheder, som har 
modtaget et påbud om lukning, 
modtage kompensation for 100% af 
deres faste omkostninger. 

Kompensation ydes for faste 
omkostninger, herunder f.eks. leje, 
renter og kontraktbundne 
omkostninger (f.eks. leasing). 

Link 

Alle virksom-
heder

▪ Forventet 
omsætningsnedgang på 
mere end 40% som følge af 
COVID-19

▪ Minimum faste 
omkostninger: 25.000 kr. i 
perioden 9. marts til 8. juni

▪ Dokumentation for faste 
omkostninger for de tre 
tidligere måneder skal 
påtegnes af revisor. 80% af 
revisorhonoraret refunderes 
af regeringen, hvis 
ansøgningen godtages. 

▪ Begrænset til perioden 9. 
marts til 8. juni 

▪ Hvis den aktuelle 
omsætningsnedgang viser 
sig at være mindre 
omfattende, skal 
kompensationen betales 
tilbage. 

Andelen af faste 
omkostninger som 
kompenseres afhænger af 
den forventede 
omsætningsnedgang:

▪ 80% af de faste 
omkostninger, hvis 
omsætningen falder 
med 80-100%

▪ 50% af de faste 
omkostninger, hvis 
omsætningen falder 
med 60-80%

▪ 25% af de faste 
omkostninger, hvis 
omsætningen falder 
med 40-60%.

Maks. 60 mio. kr.

https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1903/aftale-om-covid_19_initiativer.ashx?la=dahttps://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-for-virksomheders-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
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Forlænget kredit hjælper også

13

Automatisk udvidelse kredit momsAutomatisk udvidelse kredit får A-skat med 4 måneder

Termin Små og mellemstore
virksomheder

Store virksomheder

Før frist Ny frist Før frist Ny frist

April 11. maj 10. september 30. april 31. august

Maj 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september

Juni 11. juli 10. november 30. juni 30. oktober

• Der er også åbnet for at hårdt ramte virksomheder får godkendt kredit for marts.

Angivelsesperiode Før frist Ny frist

Store virksomheder (omsætning over 50 mio. DKK)

Marts 27. april 25. maj

April 25. maj 25. juni

Maj 25. juni 27. juli

Mellemstore virksomheder (omsætning 5-50 mio. DKK)

Første kvartal 2020 2. juni 2020 1. september 2020

Mindre virksomheder (omsætning under 5 mio. DKK

Første halvår 2020 1. september 2020 1. marts 2021

• Huske at indberette til tiden ved tilgodehavende moms!
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Likviditet
Navn / 

Støtteordning

Ordning åben/ 
revisionskrav Beskrivelse

Henvendt 
mod Krav Begrænsninger Beløb (op til)

Lånegarantier Åben

Ingen

Regeringen yder en lånegaranti på 
70% på nye virksomhedslån, som 
udstedes til virksomheder med en 
forventet eller faktisk 
omsætningsnedgang på 30% som 
følge af COVID-19. 

Link og Link

Alle virksom-
heder

▪ Ydes via banker

▪ Virksomheder har registreret 
en omsætningsnedgang på 
mindst 30% som følge af 
COVID-19 (vurderingen 
foretages fra 1. marts 2020 
og er baseret på minimum 
14 dage).

▪ Garantien kan kun ydes til 
virksomheder, der var 
kreditværdige på det 
tidspunkt, hvor ansøgningen 
er indleveret, og 
virksomheden ikke er 
nødlidende, jf EU's 
definitioner og OIK 
markedet. 

5 mia. kr. i tab (totalt i 
Danmark).

https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1203/faktaark_garantiordninger.ashx?la=da
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/corona-1903/aftale-om-covid_19_initiativer.ashx?la=da
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Vi vil gerne hjælpe de virksomheder, som lige 
nu kæmper med at få et overblik over, hvad de 
kan få i støtte som følge af COVID-19.

Derfor har vi udviklet en kompensations-
beregner, som giver et øjeblikkeligt estimat for 
de 3 hjælpepakker.

Mange tusinde virksomheder har allerede
benyttet kompensationsberegneren siden dens 
etablering. 

En
hjælpende
hånd til
erhvervslive
t

Lønkompensation til medarbejdere

Omsætningskompensation til selvstændige
(virksomheder under 10 ansatte)

Omkostningskompensation for 
kapacitetsomkostninger

Få øjeblikkeligt overblik over 
hvilken kompensation din 
virksomhed kan få:
https://www.kompensationsberegner.dk/

https://www.kompensationsberegner.dk/
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KPMG i Danmark er fortsat det hurtigst 
voksende professionelle services firma i 
Danmark i 2019.

Siden vi blev etableret i begyndelsen af 2014, er vi vokset til 
end mere 710 medarbejdere med et årligt salg på mere end 
829 mio. kr.

Vores forretning dækker revision, rådgivning og skat. Vi 
servicerer mere end 75% af virksomhederne i C20 og 15 af 
de største virksomheder i Danmark på tværs af vores 
servicelinjer.

Vi har en One-Firm tilgang til at skabe den mest værdi for 
vores kunder. Vores succes i 2019 er et vigtigt skridt i 
retning af at nå vores strategiske mål i 2022 at være nr. 1 på 
udvalgte markedsområder.

KPMG i 
Danmark

KPMG i Danmark fokuserer på at tiltrække 
dygtige talenter. I en digitaliseret verden har vi 
stor fokus på at udvikle vores ansattes digitale 
kompetencer.

71
0
ansatte

Over

829
mDKK i omsætning

Over

2019 var et stærkt år for KPMG Danmark hvor 
vi forøgede vores omsætning markant fra året 
før. 

19
%
i omsætning 

Vokset 

Som medlemsvirksomhed af KPMG International er 
vi en del af et globalt netværk og er repræsenteret i 
147 lande. 

På tværs af Audit, Advisory og Tax voksede KPMG 
med 19% i 2019. Vi servicerer mere end 75% af 
virksomheder i C20 og 15 af de største 
virksomheder i Danmark på tværs af vores services 
lines. 

Vidste I at 
vi har: 
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kpmg.com/socialmedia

Jon Beck
Partner, Head of Audit DPP

KPMG P/S
Dampfærgevej 28
DK-2100 Copenhagen

T +45 25 54 35 84 

jonbeck@kpmg.com
www.kpmg.dk

Kim Schmidt
Partner, Financial Services Audit

KPMG P/S
Dampfærgevej 28
DK-2100 Copenhagen

T +45 61 96 67 59 

kimschmidt@kpmg.com
www.kpmg.dk
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Aflysning eller udsættelse?

19

Hvor længe kan du vente med at aflyse eller udsætte?

Jo før du aflyser eller udsætter, jo bedre mulighed vil der være for tabsbegrænsning –
både for dig selv og for dine samarbejdspartnere. 

Jo senere du aflyser eller udsætter, jo bedre chance har du og dine samarbejdspartnere 
for at have et overblik over hjælpepakker. Udviklingen af COVID-19 er svær at forudse. 
Så pas på med at aflyse arrangementer, der måske ikke er nødvendige at aflyse.   

Vær opmærksom på deadlines i kontrakterne, og de ydelser der leveres forud for selve 
arrangementet. Overvej hvad handlingerne gør ved jeres brand. 

Bestyrelsen og direktionen har ansvar for forsvarlig drift. Tænk over, hvornår du løber 
en risiko for egne penge, og hvornår du løber en risiko for dine samarbejdspartneres 
penge. Bestyrelsesmedlemmer og direktion kan risikere et personligt 
erstatningsansvar.
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Hvordan griber jeg forløbet an?
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Gennemgå dine kontrakter: Hvad er der aftalt? 

Find dine kontrakter frem og skab et overblik. Hvor mange kontrakter er der? 
Hvordan fordeler de sig på artister, leverandører, sponsorer, ansatte osv.? Hvor 
store er de samlede økonomiske forpligtigelser?  

Gennemgå kontrakterne med henblik på at finde bestemmelser om opsigelse, 
aflysning, ændringer, force majeure og lignende.   

Vær opmærksom på, at det ikke altid er dig, der kan påberåbe force majeure –
er din ydelse umuliggjort? Betaling vil sjældent være ramt af umulighed, så jo 
mere nuanceret din ydelse er, jo større sandsynlighed er der for, at du kan 
bruge force majeure.

Er forudsætningerne for kontrakten bristet, eller er aftalen blevet urimelig på 
grund af COVID-19? Så er der måske mulighed for at ophæve kontrakten af den 
grund. Tal eventuelt med en rådgiver. 
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Forhandlingsplanen

21

Gør din position klar/læg en forhandlingsplan

Overvej hvad konsekvensen er, hvis du ikke kan lande en aftale med din 
samarbejdspartner. I skal gerne begge overleve.

Overvej dine argumenter. Skal de være juridiske eller bør de handle om 
fælles ansvar og overlevelse (eller måske begge dele)? Find ud af, hvordan 
du er stillet juridisk, og tænk over om der er risiko for, at uenighederne kan 
udvikle sig til en retssag, hvis du ikke kan aftale dig til rette med 
samarbejdspartnerne.

Hvordan kan du begrænse dit eget tab? Hvordan kan din 
samarbejdspartneren begrænse sit tab?

Handler det om likviditet? Kan I lave en kreativ løsning på det?

Kan du ændre tidspunktet eller formatet på arrangementet, eller er det 
reelt en aflysning?
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Tab

22

• Hvem kan få dækket tab? Vi var igennem det på sidste seminar. Jer, eller jeres
aftalepartner eller jer begge? Nu bliver det juridisk. Udgangspunktet ved force
majeure er ingen. I skal dog lære lidt om:

o Hjemmel
o Negativ kontraktsinteresse
o Positiv opfyldelsesinteresse
o Retsmisbrug – en ting er at have ret, men noget andet er at misbruge den

o Tabsbegrænsning – I skal gøre, hvad I kan for at sørge for, at I ikke lider unødige tab.
Det betyder, at I skal handle sagligt, ansvarligt og hurtigt.

o Husk at tænke hjælpepakkerne ind

o Hvem kan modtage hjælp fra hjælpepakkerne? Hvordan med samproduktion.
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Selve forhandlingen

23

Start forhandlingen 

Forstå din samarbejdspartners udfordringer, og hvad der giver din samarbejdspartner 
værdi. 

Overvej hvordan du bedst kontakter de forskellige samarbejdspartnere og planlæg 
forhandlingsprocessen på forhånd. Vær gerne proaktiv tidligt.

Tænk kreativt og overvej om kagen gøres større. Kan du tilbyde noget som din 
samarbejdspartner gerne vil have? Kan det f.eks. løse situation, hvis der tilbydes aftaler 
om fremtidigt samarbejde.  

Overvej om der er negative konsekvenser ved at indgå forskellige aftaler med 
forskellige samarbejdspartnere, som ligner hinanden. Er der nogen, der vil føle sig 
snydt? 

Kan I nå hinanden, og hvad er konsekvensen, hvis I ikke kan? 
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Hvordan med generalforsamling?
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Afholdelsen af generalforsamling skal ske når jeres vedtægter foreskriver det og senest 
så årsrapport kan godkendes og indsendes 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Elektronisk generalforsamling 

Fuldstændig elektronisk generalforsamling for selskaber kan kun afholdes, hvis 
vedtægterne giver hjemmel til det, jf. selskabslovens § 77, stk. 2 

For foreninger er udgangspunktet det samme. Er alle medlemmer enige, så kan dette 
dog fraviges.

Mulighed for delvis elektronisk generalforsamling: 

Medmindre vedtægterne bestemmer andet kan ledelsen i selskaber beslutte at holde 
generalforsamling delvist elektronisk, jf. selskabslovens § 77, stk. 2. 

Ved delvis generalforsamling kan deltagere både deltage fysisk og elektronisk. 

Tilsvarende må gælde for foreninger. 
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En praktisk løsning på den nuværende situation kan være, at ledelsen opfordrer 
medlemmer/medejere til at deltage elektronisk på GF, og meddele, at hvis mere end 10 
vil deltage fysisk vil generalforsamlingen blive aflyst. 

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, f.eks. fordi vedtægterne har forbud mod delvis 
elektronisk generalforsamling eller fordi bestyrelsen ikke kan blive enige, er der 
umulighed. 

Umulighed 

Der blev i forgårs fremsat lovforslag, der giver bemyndigelse til at fravige fristerne for 
indsendelse af årsrapport samt bemyndigelse til at give ledelsen mulighed for at fravige 
vedtægter. Tidsplanen for lovforslaget lægger på til, at der er 3. behandling i dag. 

Der allerede udstedt en bekendtgørelse, der giver mulighed for at indsende 
årsrapporten senere end normalt: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213502

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213502


Tlf. 8888 8585

Hvordan med generalforsamling? fortsat

26

Den praktiske håndtering 

Det er vigtigt at være opmærksom på de demokratiske udfordringer ved at 
”gennemtvinge” en delvist elektronisk generalforsamling. Hvis foreningens medlemmer 
f.eks. er ældre eller på anden måde må forventes at have vanskeligt ved at deltage 
elektronisk, bør ledelsen nok overveje bare at udskyde GF. Det gælder særligt, hvis der 
er væsentlige eller ekstraordinære punkter på generalforsamling.

Jeg har fra klienter hørt om disse, men I må meget gerne selv dele jeres eventuelle 
erfaringer. Jeg har ikke selv erfaring med dem: 

https://www.lumiglobal.com/voting/annual-general-meetings (program specielt 
målrettet elektroniske generalforsamlinger.)

https://www.computershare.com/dk/erhverv/elektronisk-afstemning-og-valg/elektronisk-
afstemning-p%C3%A5-dine-m%C3%B8der-og-events (dansk baseret løsning vedr. 

elektroniske afstemninger) 

https://www.lumiglobal.com/voting/annual-general-meetings
https://www.computershare.com/dk/erhverv/elektronisk-afstemning-og-valg/elektronisk-afstemning-p%C3%A5-dine-m%C3%B8der-og-events
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Hvis det værst tænkelig sker - Rekonstruktion og konkurs

Hvis det står klart, at der ikke længere er lys for enden af tunnelen, bør ledelsen 
overveje at indlevere begæring om konkurs eller rekonstruktion. 

Hvis der er flere juridiske enheder, skal det overvejes om der er noget, der kan reddes’, 
eller hvem og hvordan centrale aktiver kan handles. 

Rekonstruktion besluttes af skifteretten og bruges, når virksomheden er insolvent, men 
der er en drift, som må forventes at kunne give overskud. Skifteretten beskikker en 
rekontruktør, der skal hjælpe med enten at få gennemført et salg af virksomheden eller 
en tvangsakkord. Hvis ingen af delene lykkes, vil virksomheden gå konkurs. 
Virksomheden fortsætter sin drift under rekonstruktion. 

Hvis virksomheden er insolvent, kan ledelsen eller en kreditor indlevere 
konkursanmodning til skifteretten. Stifteretten vil derefter udnævne en kurator, der skal 
afvikle virksomheden. Medarbejderne har ved konkurs mulighed for at få dækket deres 
krav på løn af Lønmodtagernes Garantifond.  
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