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Webinar 

Webniar II – 2. april kl. 14.00: 

Styr på økonomien i krisetider 

• 360 graders overblik
• Økonomistyring
• Likviditet
• Selv-vurdering 
• Risici & handlingsplan

Webinar I: Overblik over 
hjælpepakkerne

1

2

2. april 2020 Covid-19 webinar: Styr på økonomien i krisetider



 360 graders overblik over virksomheden

 Tilpasning af omkostninger og aktiviteter

 Styrk din likviditet og læg gode budgetter

 Møde med banken
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Emner vi bl.a. kommer ind på under webinaret:

Covid-19 webinar: Styr på økonomien i krisetider



360 graders overblik over 
virksomheden
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360 graders overblik over virksomheden



360 graders overblik
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360 graders overblik
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S T A T S A U T O R I S E R E T
R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Vi er et uafhængigt medlem af
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk

Effekter på indtjening og likviditet

Hvilke tiltag skal vi gøre ?

Covid-19 analyse af økonomi



Ændret adfærd Effekt for os

Regeringsindgreb
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Kunders købsadfærd
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Leverandørers adfærd
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Medarbejdere
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Finansiering
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Andet ?
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Den nye virkelighed



Tiltag her og nu Tiltag på vej ud af Covid-19 Tiltag efter Covid-19

Regeringsindgreb
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Kunders købsadfærd
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Leverandørers adfærd
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Medarbejdere
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Indtjening
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Likviditet
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Finansiering
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Andet ?
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Hvilke kan vi selv aktivt gøre ?



Effekt på indtjening og likviditet

Indtjening

Forventet før 
Covid-19

(eventuelt 
forrige år)

Under Covid-
19

Effekt af 
regerings-
indgreb og 
egne tiltag Bemærkninger

Omsætning

Vareforbrug

Lønninger til 
produktion

Bruttoresultat

Gager til 
fastansatte

Husleje

Leasing

Andre faste 
omkostninger

Afskrivninger

Resultat før 
renter

Renter

Resultat før 
skat
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Likviditet

Forventet før 
Covid-19

(eventuelt 
forrige år)

Under Covid-
19

Effekt af 
regerings-
indgreb og 
egne tiltag Bemærkninger

Resultat før 
skat

Afskrivninger 
tilbageført

x

y

z

Likviditets-
påvirkning

Likvider (gæld 
anføres med 
minus)

Kreditter, der 
kan trækkes på

Råderum
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Oversigt over hjælpepakker

Tiltag Effekt Opmærksomhedspunkter

Lønkompensation ved midlertidig hjemsendelse

(kun virksomheder, der står for at opsige mere 
end 30% eller mere end 50 personer pga. 
COVID-19 er omfattet)

Staten kompenserer 75% af lønnen til 
virksomheden. Dog maks. DKK 30.000 pr. 
måned. For timelønnede er kompensationen 
90%, dog maks. DKK 30.000 pr. måned. 
Indtil videre maks. i 3 måneder (9. marts - 9. 
juni).

Medarbejderne kan ikke opsiges og må ikke 
arbejde i hjemsendelsesperioden. Medarbejderen 
skal have sædvanlig løn og skal holde 5 ferie-
/afspadseringsdage i perioden (disse 5 dage er 
ikke refusionsberettiget).
Alternativ: Arbejdsfordelingsordning, hvor 
medarbejderen kommer delvist på dagpenge.

Lønkompensation for selvstændige og freelancere
(indtil videre perioden 9. marts – 9. juni 2020)

Staten kompenserer 75% af omsætningstabet. 
Dog maks. DKK 23.000 pr. måned.
Hvis der er medarbejdende ægtefælle samlet 
maks. DKK 46.000 pr. måned.

Selvstændige med op til 10 fuldtidsansatte samt 
freelancere, som oplever mere end 30% nedgang 
i omsætningen pga. COVID-19, og har minimum 
10.000 kr. i omsætning pr. måned.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter 
(indtil videre perioden 9. marts – 9. juni 2020)

(maksimal kompensation udgør DKK 60 mio. pr. 
virksomhed i perioden)

Virksomheder, som oplever mere end 40% 
nedgang i omsætningen pga. COVID-19 kan få 
kompensation af faste udgifter således: Påbudt 
fuldt lukket: 100%. Omsætningsnedgang 80%-
100%: 80%; 60%-80%: 50%; 40%-60%: 25%.

Faste udgifter i henhold til aftalen er f.eks. 
husleje, renteudgifter og leasing.

Sygedagpenge vedr. COVID-19 Arbejdsgiverens betaling for første sygedag 
bortfalder for medarbejdere. For personligt 
erhvervsdrivende vil der være sygedagpenge fra 
første dag i stedet for efter 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end 
COVID-19 gælder de almindelige regler.

Udskydelse af betaling af arbejdsmarkedsbidrag 
og A-skat

Betalingsfrister udskydes cirka 4 måneder for 
både store og små virksomheder.

Angivelsesfrister er ikke udskudt. Tiltaget træder 
først i kraft for betalinger, som skulle være sket 
30.04.20 eller senere.

Udskydelse af momsbetalinger Betalingsfrister udskydes, så hver periode, der 
skal afregnes før, udskydes til næste afregning.

Angivelsesfrister er ligeledes udskudt.

Generelt gælder det, at kun tab og udgifter som er søgt begrænset mest muligt, kan ansøges refunderet 
efter hjælpepakkerne. Nedenstående er alene et uddrag og tiltagene udvides og præciseres løbende. Læs 
mere på beierholm.dk.



Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

B-skatterater Personligt erhvervsdrivende Undgå skattebetaling ved 
reduceret indkomst/underskud.

Ret forskudsopgørelse på 
Skattestyrelsens tast selv-løsning. skat.dk

Være i dialog med din 
bankforbindelse, hvis du har eller 
forudser likviditetsproblemer

Alle
Skabe muligheder for at udvide 
kreditter eller undlade at afdrage 
på gæld.

Forbered opgørelser over 
nødvendig likviditet under flere 
scenarier.

Eksempler på udmeldinger:
sparnord.dk
danskebank.dk

COVID-19-kaution for store 
virksomheders banklån

Virksomheder med over 250 
medarbejdere og enten en 
årsomsætning over DKK 372 mio. 
eller en balancesum over DKK 320 
mio.

Bedre mulighed for at opnå lån og 
kreditter til dækning af forventet 
tab i omsætning på minimum 
30%.

Kautionen skal søges igennem 
bankforbindelse, som også skal 
ansøge om kautionen. 
Vækstfonden, som står bag, vil 
normalt kunne acceptere 
ansøgningen inden for 48 timer.
Prisen består af en stiftelses-
provision på 0,25% samt en årlig 
provision af kautionsbeløbet.
Vækstfonden kan kun kautionere 
for kreditværdige virksomheder.

vf.dk (Vækstfonden)
vf.dk (Vækstfonden)

COVID-19-kaution for SMV’er Virksomheder, som ikke 
klassificeres som store

Bedre mulighed for at opnå lån og 
kreditter til dækning af forventet 
tab i omsætning på minimum 
30%.

Kautionen skal søges igennem 
bankforbindelse, som også skal 
ansøge om kautionen.
Vækstfonden, som står bag, vil 
normalt kunne acceptere 
ansøgningen inden for 48 timer.
Prisen består af en stiftelses-
provision på DKK 2.500 samt en 
årlig provision på 1% af 
kautionsbeløbet.
Vækstfonden kan kun kautionere 
for kreditværdige virksomheder.

vf.dk (Vækstfonden)
vf.dk (Vækstfonden)

Hvad kan du selv gøre? – Her og nu
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Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

COVID-19-likviditetskaution (EKF 
Danmarks Eksportkredit)

Virksomheder, som ikke 
klassificeres som store

Bedre mulighed for at opnå lån og 
kreditter til virksomheders 
eksportaktiviteter

Ansøgning udarbejdes i 
samarbejde med bank, der også 
står for sagsbehandling over for 
EKF. EKF    kautionerer for banklån 
og kreditter til små og 
mellemstore virksomheder, der har 
likviditetsmæssige udfordringer, 
bl.a. som følge af brud på 
virksomhedernes værdikæde 
relateret til COVID-19. Dette kan 
f.eks. være en mindre, dansk 
underleverandør, som leverer 
varer til en tysk virksomhed, men 
som ikke får betaling for sine 
varer, eller en mellemstor, dansk 
produktionsvirksomhed, der ikke 
kan få leveret visse dele fra 
udlandet og derfor ikke kan 
fortsætte produktionen og få 
penge i kassen. 

fm.dk (Finansministeriet)
ekf.dk (EKF Danmarks 
Eksportkredit)

Foretag acontofakturering af 
kunder Virksomheder Optimering af arbejdskapital.

Gør status op på dine kundesager 
og fakturerer om muligt med kort 
frekvens.

Følg op på debitorers indbetaling Virksomheder Optimering af arbejdskapital.

Følg dagligt op på 
bankindbetalinger i forhold til 
udeståender og tag dialog op med 
debitoren, straks faktura er 
overforfalden. Stop eventuelt 
arbejdet for kunden, så tab 
begrænses.

Udskyd investeringer og 
omkostninger Alle Optimering af arbejdskapital.

Vurder de enkelte indgåede aftaler 
for opsigelighed, så der undgås 
uventede udgifter til gebyrer, bod 
osv.

Hvad kan du selv gøre? – Her og nu
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Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

Energiafgifter Virksomheder, som normalt har 
årlige refusioner over DKK 30.000

Virksomheder kan ansøge om at 
blive refunderet månedsvist.

Ansøgning via blanket 23.008, 
som skal indsendes til 
Skattestyrelsen.

virk.dk

Få øget kredittid hos leverandører Virksomheder Optimering af arbejdskapital. Kræver dialog og aftale med 
leverandørerne.

Gør dig bekendt med 
hjælpepakker og støtteordninger 
og ansøg relevante ordninger

Virksomheder

Indtægt og forbedret likviditet i 
form af kompensation for 
omkostninger og/eller tabt 
omsætning. 

Der er en række betingelser 
tilknyttet de enkelte 
støtteordninger. Søg rådgivning i 
relevant omfang.

virk.dk

Reducer mulige omkostninger Virksomheder Forbedring af likviditet

Kræver en grundig analyse af 
hvilke omkostninger der kan 
reduceres i forhold til fortsat drift. 
Juridiske forhold skal iagttages i 
forhold til aftaler med ansatte og 
leverandører mv. Søg rådgivning i 
relevant omfang.

Husleje
Virksomheder, som betaler husleje 
og er omfattet af påbud om 
lukning fra regeringen

Mulig nedsættelse/bortfald af 
huslejebetaling

Tag dialog med juridisk 
rådgiver om det konkrete 
lejekontrakt, da nedsættelsen kun 
kan ske ved en individuel 
vurdering 
af erhvervslejekontrakten.

clemenslaw.dk
(Bemærk at der i advokatbranchen 
ikke er enighed om fortolkningen).

Hvad kan du selv gøre? – Her og nu
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Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

Belåning af friværdi af aktiver Alle Opnå en bedre likviditetssituation i 
forhold til kortfristede kreditter. Tag dialog med banker m.fl.

Omlæg realkreditlån til længere 
afviklingsperiode Alle Opnå en langsigtet 

likviditetsforbedring.
Tag dialog med realkreditinstitut 
m.fl.

Omlæg bankkredit m.v. til lån med 
længere afviklingsperiode Alle Opnå en langsigtet 

likviditetsforbedring. Tag dialog med banker m.fl.

Overveje, hvad der er 
nøgleaktiviteter/styrker i din 
virksomhed og fokuser 
virksomheden mod det

Virksomheder
En skarpere forretningsprofil med 
bedre indtjeningsmuligheder for 
ejer.

Kræver sædvanligvis, at der 
foretages nogle fravalg af 
aktiviteter, som kan koste 
likviditet på den korte bane.

Debitorbelåning (factoring) Virksomheder Opnå en bedre likviditetssituation i 
forhold til kortfristede kreditter.

Tag dialog med banker m.fl. og 
eventuelle panthavere. ivaekst.dk

Finansiering via leasing, herunder 
gennemføre sale and lease back af 
aktiver

Virksomheder

Opnå en bedre likviditetssituation i 
forhold til kortfristede kreditter og 
likviditetsforbedring på 
mellemlangt sigt.

Tag dialog med leasingselskab og 
eventuelle panthavere.

Hvad kan du selv gøre? – På længere sigt
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Inspiration til at komme videre

Tiltag om indtjening

 Reducere omkostninger 

 … 

 … 

 …

Tiltag primært til likviditet og finansiering

 Optimere arbejdskapital 

 Udskyde omkostninger og investeringer 

 …

 Hvordan skal tilbagebetaling af udskudt moms 
og A-skat mv. ske 

 …

 Tilpasning af finansiering fra kort til langfristet

– Overholdelse af lånevilkår i indgåede låneaftaler
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Budget og likviditetsstyring
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Budget og likviditetsstyring



Budget 
Hvad omfatter et fuldt budget normalt?:

 Driftsbudget

 Balancebudget

 Likviditetsbudget

 Noter/specifikationer til budgetposter

 Budgetforudsætninger

 Følsomhedsberegninger (eventuelt)

 Revisorerklæring (eventuelt)

 Budgettet dækker som regel et år og er ofte fordelt på underperioder:
– Måneder
– Kvartaler
– Halvår
– Anden relevant periode 
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Budget og likviditetsstyring



Driftsbudget

 Viser indtægter og omkostninger samt resultatet i en periode uafhængig af hvornår der sker betaling af indtægter og omkostninger.

– F.eks. vil en salgsfaktura der er udstedt den 15. januar indgå som omsætning i driftsbudgettet for januar måned selvom der først
modtages betaling i februar måned.

– Beløb vises ekskl. moms.

– Driftsbudgettet svarer til resultatopgørelsen i årsregnskabet.

Balancebudget

 Viser aktiver og passiver ved udløbet af en periode

Likviditetsbudget

 Viser likviditetsudviklingen i en periode samt de likvide beholdninger ved starten og udgangen af perioden

– Viser også hvad virksomhedens finansieringsbehov vil være på kassekreditten. 

 Udarbejdes på baggrund af driftsbudgettet og balancebudgettet – der skal være en indre sammenhæng

 Kan være vanskeligt at udarbejde.

Noter/specifikationer til budgetposter

 Specificerer eller beskriver budgetposter i drifts-, balance eller likviditetsbudgettet

– F.eks. kunne man i en note specificere eller beskrive at lønomkostninger var opgjort som 5 ansatte af en månedsløn på DKK 30.000.
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Budget og likviditetsstyring

Cash is king



Budgetforudsætninger

 Beskrivelse af de forudsætninger der ligger til grund for budgettet

 Grundig beskrivelse af forudsætningerne er afgørende for forståelse af budgettet og vurdering af budgettets 
troværdighed

Følsomhedsberegninger

 Viser hvordan budgettet påvirkes ved ændringer i nøgleforudsætninger

– F.eks. hvordan årets resultat vil blive påvirket hvis omsætningen bliver 10% mindre end forudsat i budgettet.

Revisorerklæring

 Der er ikke noget formelt krav om en revisorerklæring i et budget.

 For nogen vil en revisorerklæring øge troværdigheden af et budget.

 Banken vil i visse tilfælde kræve at budgettet er forsynet med en revisorerklæring.

 Typer af revisorerklæringer på budgetter.

– Revisorerklæring om assistance med opstilling af budget (erklæring uden sikkerhed)

– Revisorerklæring om gennemgang (review) af budget (erklæring med begrænset sikkerhed)
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Budget og likviditetsstyring



Hvorfor udarbejde et budget?

 Banken kræver et budget for opretholdelse af finansiering

 Et budget kan give et godt overblik over virksomheden

 Et budget er godt styringsredskab

– Løbende opfølgning mellem realiseret tal og budget gør det muligt at ”gribe ind i 
tide”. 

 Udarbejdelsen af et budget tvinger dig til at forhold dig til din virksomhed

– Hvad tjener du penge på og hvor meget

– Skal der iværksættes tiltag til at forbedre indtjeningen

– Hvilke omkostninger er der i virksomheden og er der behov for at tilpasning

– Er trækningsretten på kassekreditten tilstrækkelig til at klare driften

– Er der tilstrækkelig likviditet til nye investeringer eller skal disse lånefinansieres
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Budget og likviditetsstyring



 Driftsbudget – light udgave 

 Likviditetsbudget – light udgave

 Link: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/skabeloner/
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Budget og likviditetsstyring



Dialog med banken
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Dialog med banken



 Orienter din bank om status i din virksomhed

– Særligt hvis du har lån eller kassekredit i banken og forventer behov for yderligere 
finansiering.

 Vær så forberedt som muligt inden dialogen med banken

– Plan for virksomheden
 Du bør have et 360 graders overblik over din virksomhed eller en plan for hvordan du får 

det.
– Hvordan forventes virksomheden at blive påvirket af krisen
– Plan for hvordan du styrer virksomheden gennem krisen, herunder tiltag til sikring af driften

– Hjælp fra rådgivere
 Søg evt. hjælp fra relevante rådgivere – advokat, revisor, bestyrelse mv. – til at få det 

relevante overblik.

– Budget
 Du bør have udarbejdet et budget eller have lagt planer for udarbejdelsen

– Det er lettest for banken at hjælpe, hvis banken har et overblik over økonomien, og ved hvad du 
beder om hjælp til. Det kan et budget f.eks. vise.

– Hvis du ikke har noget budget, bør du drøfte med banken, om de ønsker et budget, herunder 
arten og omfanget budgettet.
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Dialog med banken



COVID19 - Effekt på årsrapporten 
for 2019
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COVID19 - Effekt på årsrapporten for 2019



Effekt i 2020 af 
COVID-19 Regnskab

Ledelses-
beretning

Erklæring 
(revision)

Erklæring 
(udvidet 

gennemgang)
Erklæring 

(assistance)

Sandsynlig 
konkurs *)

Note: Væsentlig 
usikkerhed om 

fortsat drift 

Henvis til note 
(eller gentag)

”Forbehold” for 
fortsat drift + 
afkræftende 
konklusion

”Forbehold” for 
fortsat drift + 
afkræftende 
konklusion

Erklæring kan 
ikke afgives

Potentielt 
livstruende

Note: Væsentlig 
usikkerhed om 

fortsat drift 

Henvis til note 
(eller gentag)

Væsentlig 
usikkerhed 
vedrørende 
fortsat drift

Væsentlig 
usikkerhed 
vedrørende 
fortsat drift

Ingen omtale

Negativ
Note: 

Efterfølgende 
begivenheder

Henvis til note 
(eller gentag) Ingen omtale Ingen omtale Ingen omtale 

Begrænset 
(eller positiv) Ingen omtale

Ingen omtale 
(evt. nævne 

ingen / positiv 
påvirkning)

Ingen omtale Ingen omtale Ingen omtale
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Effekt på årsrapporten for 2019

I 2019-årsrapporter er effekten af COVID-19 som udgangspunkt en efterfølgende ikke-regulerende begivenhed, 
dvs. resultat for 2019 og egenkapital pr. 31.12.19 påvirkes ikke.

*) Hvis konkurs er sandsynlig, skal der principielt aflægges regnskab til likvidationsværdier (sker dog sjældent i praksis, 
hvorfor planchen ser ud som den gør)



Tak for i dag -
og pas godt på jer selv og hinanden
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Afslutning


