
SÅDAN KAN VIRKSOMHEDEN STYRKE LIKVIDITETEN
Coronakrisen sætter indtjening og likviditet under et enormt pres i mange virksomheder. 
Her er forslag til, hvad man selv kan gøre for at styre virksomheden igennem den kommende tid.

ØKONOMISTYRING

Ajourfør budgetterne
Få ajourført budgetter til den nye situation. Det giver 
overblik og viser, hvor I skal sætte ind for at sikre 
virksomheden. Korttidsbudgetter helt ned på uge-for-
uge-basis kan også være et nyttigt redskab.

Fakturér kunderne
Etablér en effektiv rykkerprocedure. Gør status på 
udeståender og fakturér om muligt med korte 
mellemrum. Husk også at fakturere offentlige 
myndigheder og visse store virksomheder for udført 
arbejde/leverede varer – de har fremrykket deres 
betalinger. 

Skær ned på faste omkostninger
Skær så vidt muligt ned på faste omkostninger, 
herunder abonnementer og faste aftaler.

Udskyd investeringer 
Overvej at stoppe interne projekter, der trækker på 
ressourcerne, og at udskyde investeringer.

Indgå betalingsaftaler
Kontakt kreditorer og leverandører for at aftale 
længere betalingsfrister eller ændrede betalingsvilkår. 
Og gør det helst inden betalingen forfalder.

COVID-19 ORDNINGER

Kompensation fra staten 
Undersøg, hvad hjælpepakkerne betyder for jer. Kan I 
søge kompensation for faste udgifter, løn til 
hjemsendte medarbejdere eller tabt omsætning?

Udskyd skat og moms
Udnyt de udskudte betalingsfrister for skatter, moms 
og AM-bidrag. 

Refusion af energiafgifter
Hvis virksomheden normalt får refunderet mere end 
30.000 kroner om året, kan I søge om at få refunderet 
energiafgifterne månedsvist. 

FINANSIERING

Forbered likviditetsopgørelser
Banker, realkreditinstitutter, leasingselskaber m.v. 
behøver et aktuelt billede af økonomien i jeres 
virksomhed for at kunne gå i dialog. Forbered en 
opgørelse over likviditeten – både på kort og på 
lang sigt. 

Tal med banken
Bankerne har fået lov til at udvide lånerammer, 
forhøje kassekreditter, belåne friværdi og give 
henstand med betalinger. Tal med dem om, 
hvordan de kan styrke jeres likviditet, så I kan holde 
virksomheden oven vande.

Kautionering og garantiordning
Undersøg, om jeres virksomhed falder ind under 
Vækstfondens mulighed for at stille garanti for nye 
kreditter i banken?

Alternativ finansiering
Som et supplement eller alternativ til traditionelle 
banklån findes der diverse finansieringsordninger. 
Vi anbefaler, at du søger uafhængig rådgivning 
først.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Kontakt os:
Tlf. 39 53 50 00

info@inforevision.dk
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