
Coronavirus – hvad skal du gøre?



CORONA-KRISE

• Har du været nødt til at sende dine medarbejdere hjem, eller forventer du at 
skulle gøre det pga. Corona-krisen?

• Er salget i din virksomhed faldet drastisk eller måske helt forsvundet?

• Her er en række tips til overvejelser og tiltag.



KORTLÆG DIN VIRKSOMHED
Du bør kortlægge din virksomhed, så du får det nødvendige overblik, der hjælper dig 
med at optimere din nuværende situation. 
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HVAD BØR DU GØRE?

Kortlæg Analysér Kommuniker Udarbejd en beredskabsplan

- Gennemgå dine kontrakter. 
Hvordan er du stillet? 

- Undersøg alternative leverandører, 
hvis du ikke kan få leveret dine varer.

- Skab overblik over dine omkostninger. 
Kan du spare udgifter?

- Gennemgå din likviditet. 
Hvor langt rækker den?

- Kan du afsætte dine varer til andre kunder?

- Vær på forkant med cash-flow, 
så du får betalt rettidigt og skærer
unødvendige omkostninger væk.

- Skab et økonomisk overblik –
overvåg indtjening og kapitalbindinger.

- Er din aftale med banken tilstrækkelig,
eller skal du forhandle nye vilkår?

- Vurder hvilke andre finansieringsmidler, 
der er.

- Dækker din forsikring?

- Har du mulighed for at søge 
kompensation fra staten?

- Søg rådgivning.

- Kommuniker rettidigt og ærligt 
over for dine kunder.

- Orientér kunder om evt. forsinkelser.

- Genforhandl betalingsaftaler med 
leverandører.

- Tal med banken, hvis der er behov for 
yderligere likviditet.

- Informer dit forsikringsselskab 
om din situation.

- Kan dine kunders betalingsfrister 
forkortes?

- Inddrag dine medarbejdere i situationen.

- Hvad gør du, hvis udbuddet af dine 
produkter og services bliver påvirket?

- Sammenhold konsekvenser og løsninger.

- Nedskriv plan og følg udvikling.

- Tilpas arbejdsgange og forretningsvilkår.

- Revurder eller nulstil løbende 
beredskabsplanen.



TILTAG FRA STATEN SOM MULIGVIS KAN HJÆLPE DIG

• Udskydelse af moms og skat.

• Lønkompensation til virksomheder som står over for at skulle fyre mindst 30% af 
medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

• Suspension af sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode ved Corona-tilfælde.

• Lettere adgang til deltid med supplerende dagpenge.

• Statsgarantier ved udlån.

• Flere penge til udlån.

• Regeringen oplyser, at yderligere tiltag er på vej.



Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores gengivelse af lovgivning mv. og påtager os intet
rådgiveransvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.


