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På vegne af ca. 200 møbelbutikker henvender vi os til beslutningstagere, som har indflydelse på 
retningslinjerne vedr. kompensation for faste omkostninger i forbindelse med coronavirus / covid-19-
krisen.  
 
Vi har i møbelbranchen, en lang række butikker, hvoraf den overvejende del af deres salg er ordresalg. Dvs. 
vi optager ordre fra kunden, kunden betaler helt eller delvist og vi leverer og udfakturerer først varen 4 – 8 
uger efter.  
 
Mød to tilsyneladende ens butikker. 
  

• Den ene sælger varer – det gør den anden også 

• Den ene får penge fra kunden, når de køber varen – det gør den anden også 

• Den ene mister sit salg pga. Corona-krisen – det gør den anden også 

• Den ene butik får kompensation fra staten – den gør den anden butik… ikke 
  
Eneste forskel på de to butikker er, at kunden i den ene butik får varen med sig under armen med det 
samme. I den anden butik bliver varen leveret til kunden efter 4-8 uger. 
Teknikken bag kompensationen fra staten medfører, at de ordreproducerende forretninger ikke kan få 
kompensation som alle andre. 
  
Derfor har vi brug for en løsning, der afspejler møbelbranchens behov.  
  
Statens kompensation for faste omkostninger tager udgangspunkt i et omsætningsfald.  
Kompensationsperioden fra 9. marts – 8. juni / juli 2020 ses i forhold til referenceperioden 1. april – 30. juni 
2019.  
 
Omsætningen opgøres som det tidspunkt varen leveres til kunden, selvom salget og betaling er sket en 4 – 
8 uger før levering. De fleste møbelbutikker er først nu (medio / ultimo april) ved at være færdige med at 
udfakturere de varer, som er solgt fra ultimo januar og februar. Det betyder, når man opgør 
kompensationsperioden omsætning fra den 9. marts og frem vil meget få møbelhandlere kunne opnå 
kompensation, idet omsætningsfaldet fra den 9. marts først registreres i den udfakturerede omsætning 
medio / ultimo april.  
 



Det betyder, at de ordreleverende forretninger med en leveringstid på 4 – 8 uger ikke på papiret har et 
omsætningsfald, selvom salget og indbetalinger fra kunder er faldet markant, som følge af Coronakrisen. 
Det hjælper derfor møbelbranchen meget lidt at forlænge ordningen frem til den 8. juli. 
 
Såfremt der ikke ændres i retningslinjerne, vil mange i møbelbranchen, især de små butikker, gå konkurs. 
Medarbejdere vil blive afskediget og der vil gå lang tid før vi igen ser en sund og velfungerende branche. 
 
Vi ser to løsningsscenarier: 
 

• Man tager forsat udgangspunkt i den udfakturerede omsætning, men kompensationsperioden 
ændres fra den 9. april til den 8. juli 2020. Man kan således også bevare referenceperioden 1. april 
til den 30. juni 2019. 

 

• Man ændrer beregningsgrundlaget fra udfaktureret omsætning til ordre omsætning, således 
nuværende kompensations- og referenceperiode fastholdes. 

 
 
Vi ser frem til, at retningslinjerne i kompensationspakken ændres hurtigt således, at flest mulige møbel-
butikker og deres ansatte kommer godt ud på den anden side af Covid-19. 
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