
 

 

10. marts 2020 
 

 

 

 

 

FAKTAARK 

Illustrative eksempler på opgørelse af kompensation til forskellige ty-
per af arrangementer dækket af kompensationsordningen for aflys-
ning af større arrangementer som følge af COVID-19 
  
Eksempel 1: Et sportsarrangement 
På baggrund af anbefalinger fra myndighederne har arrangøren af en hjem-
mekamp i ishockey valgt at afvikle kampen uden tilskuere.  
 
Arrangøren ønsker kompensation for tab af indtægter fra en række forskel-
lige kilder, fx indtægter fra billetsalg, salg af mad/drikkevarer og merchan-
dise, reklameindtægter mv., og skal derfor indsende regnskab for arrange-
mentet, som dokumenterer de tab, der ønskes kompensation til. Der kan 
med fordel tages afsæt i regnskabet med indtægter og udgifter for en sam-
menlignelig hjemmekamp.  
 
Regneeksempel: Arrangøren af ishockeykampen har budgetteret med at 
have 1.800 besøgende til arrangementet. Ved afvikling af arrangementet 
uden tilskuere er der et indtægtstab både i form af tabte entreindtægter, salg 
af mad og drikke, VIP-arrangementer og reklameindtægter. Det er samti-
digvanskeligt at nedbringe omkostninger tilsvarende, da udgifter til leje af 
faciliteter, personale m.v. ikke kan reduceres helt.  
 
Arrangøren indsender derfor et revisorpåtegnet regnskab som viser, at der 
forventes 1.800 deltagere, der betaler en gennemsnitlig billetpris på 120 kr., 
og der er budgetteret med salg af VIP-arrangementer for 300.000 kr., salg 
af mad og drikke for 60 kr. pr. deltager, annonceindtægter for 200.000 kr. 
m.v. Udgifter har kun delvist kunnet nedbringes ved aflysning, jf. neden-
stående regnskab. 
 

Tabel 1. Budget og tabsregnskab (kr.) 

Budget 

Indtægter Udgifter 

Billetindtægter (dagsbillet, sponsor- 
billetter m.v.) 

216.000 
kr. 

Leje af stadion/hal 50.000 kr. 

Salg af VIP-arrangement 
300.000 

kr. 
Indkøb af råvarer mv. 40.000 kr. 
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Salg af mad og drikkevarer 
108.000 

kr. 
Personale lønninger 

300.000 
kr. 

Annoncør-indtægter 
200.000 

kr. 
Andel af driftsudgifter i klubben fx spillerlønnin-

ger, trænerløn mv. 
200.000 

kr. 

Diverse 10.000 kr. Diverse 10.000 kr. 

Forventet indtægter i alt 
834.000 

kr. 
Forventet udgifter i alt 

600.000 
kr. 

  Forventet resultat (overskud) 
234.000 

kr. 

    

Tabsregnskab    

Indtægter Udgifter 

Billetindtægter (dagsbillet, sponsor- 
billetter m.v.) 

0 kr. Leje af stadion/hal 50.000 kr. 

Salg af VIP-arrangement 0 kr. Indkøb af råvarer mv. - 

Salg af mad og drikkevarer 0 kr. Personale lønninger 
150.000 

kr. 

Annoncør-indtægter 0 kr. 
Andel af driftsudgifter i klubben fx spillerlønnin-

ger, trænerløn mv. 
200.000 

kr. 

Diverse 0 kr. Diverse 10.000 kr. 

Forventet indtægter i alt 0 kr. Forventet udgifter i alt 
410.000 

kr. 

Samlet tab som kompenseres 410.000 
kr. 

 
Eksempel 2: Et koncertarrangement 
Der skulle være afholdt en koncert i marts måned, men på grund af anbe-
falinger fra myndighederne har arrangøren valgt at aflyse koncerten. 
 
Arrangøren ønsker kompensation for tab af indtægter fra refusion af billet-
ter solgt i forsalg, og skal derfor indsende dokumentation for, at forsolgte 
billetter er refunderet til Erhvervsstyrelsen. Koncertarrangøren har solgt 
4500 billetter til arrangementet til en gennemsnitspris på 380 kr., og kon-
certarrangøren kan således få kompensation for et samlet tab på 1,7 mio. 
kr., såfremt han kan påvise, at det ikke leder til fortjeneste i forbindelse 
med aflysningen. 
 
Fakta arkets eksempler skal betragtes som illustrative. Grundlaget for den 
faktiske kompensation beror på Erhvervsstyrelsens behandling af ind-
komne ansøgninger. 


