Corona-tjekliste over tiltag, der kan hjælpe din virksomheds økonomi
Coronavirussen udfordrer mange virksomheders økonomi og eksistensgrundlag. Nedenfor er samlet en
liste over tiltag, som du kan overveje at iværksætte og gøre brug af i din virksomhed i en svær situation.
Kontakt gerne Erhvervshus Fyns coronaberedskab for sparring og vejledning om brug af de statslige
ordninger. Hold øje med virksomhedsguiden.dk, der løbende opdaterer om virksomheders muligheder i
coronakrisen.

Kreditorer

Kan du få betalingsterminer udskudt?
Kan der indgås afdragsordninger?
Har du en force majeure i dine kontrakter, som du kan benytte?

Kunder og leverandører

Kan du levere en ydelse tidligere end planlagt?
Kan du tilbyde rabatter for at fremrykke en kundes betaling?
Kan en planlagt betaling aftales tidligere end planlagt?
Kan igangværende kontrakter sættes på pause eller udskydes?

Bank og realkredit

Kan lån genforhandles?
Kan terminsbetaling udskydes?
Kan der aftales en afdragsordning?
Kan der optages nye lån?
Kan debitorfinansiering/factoring være en mulighed?

Forsikringer

Er hele din forsikringspakke nødvendig i den nuværende situation?
Kan forsikringspakken genforhandles?
Kan terminsbetaling udskydes?

Forbrug (el, vand, varme, mm.)

Er alle forbrugsaftaler nødvendige i den nuværende situation?
Kan terminsbetaling udskydes?
Er der mulighed for at genforhandle aftaler?

Ferie og afspadsering

Kan der afvikles opsparet ferie?
Kan der afvikles afspadseringstimer?

Medlemskaber og abonnementer

Kan medlemskaber opsiges?
Kan abonnementer opsiges?
Kan kontingenter blive sløjfet eller sat på pause?

Lager og inventar

Kan varelageret sælges eller på anden vis aktiveres?
Kan varelager samles på færre lokationer for at spare leje, forbrug,
mm.?
Kan dele af dit inventar frasælges?
Kan du lease dine bygninger, maskiner, inventar, mm.?

Kan dit produkt sælges på nye måder?
Nye tiltag
Kan du aktivere dine kunder til at hjælpe dig? F.eks. til at købe igen
eller fortælle om dig?
Kan dit produkt hjælpe dine kunder i deres situation?
Kan du sælge gavekort og fremtidige produkter/ophold/aktiviteter?
Kan du levere dit produkt online?
Kan du indgå samarbejder med andre i samme branche eller by, der
ligeledes er berørte af situationen?
Kan du bruge sociale medier på en ny måde?
Kan du lave et nyt produkt, som der er efterspørgsel på nu?
Statslige coronaordninger

Kan du få kompensation for faste udgifter?
Kan du få lønkompensation?
Kan du udskyde betaling af moms, AM-bidrag og A-skat?
Kan du få kompensation som selvstændig?
Er du berettiget til statsgaranterede lån?
Kan du benytte den udvidede ret til
arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge?
Kan du få kompensation for større aflyste arrangementer?

Andet

Kan du sende dine medarbejdere på VEU-godtgjorte kurser?

