
Gode råd til dig
– der har brug for hjælp i banken 
til din virksomhed i forbindelse 
med corona-krisen
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I landets banker, sparekasser og andelskasser er medarbejderne 

klar med rådgivning og hjælp. Særligt i denne tid, hvor corona-krisen 

har medført stor økonomisk usikkerhed for mange virksomheder.

Fælles erklæring om hjælp

Bankerne har indgået en fælles erklæring med regeringen om, at 

man vil strække sig så langt som muligt for at hjælpe virksomheder, 

der også var sunde, før corona-krisen indtraf. Finans Danmarks 

indhenter løbende tal fra de største banker og kan konstatere, at 

bankerne hjælper både virksomheder og private i meget høj grad. 

Se de nyeste tal her:  • finansdanmark.dk

Virksomhedsguiden

Det kan være svært at overskue, hvilken hjælp der er mulighed for at 

få. Hvis du og din virksomhed er berørt af den alvorlige situation og 

har brug for hjælp, kan virksomhedsguiden være et rigtig godt sted 

at begynde. På virksomhedsguiden kan du blandt andet orientere 

dig om, hvilke hjælpepakker der er, og hvordan du kan søge. Virk-

somhedsguiden finder du her:  

• virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content

Kontakt din bankrådgiver

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er du altid velkom-

men til at kontakte din bankrådgiver og tale om mulighederne. Det 

er det, de er der for – og de står klar. Du kan også orientere dig på 

din banks hjemmeside og se præcis, hvilke gode råd din bank har 

til dig i denne særlige situation. 

1 3 .  M A J

http://www.finansdanmark.dk
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Gode overvejelser 
inden du kontakter 
banken

Gode råd i 
kontakten 
med banken

Hvad kan du gøre, 
hvis banken siger, 
den ikke kan hjælpe

 — Inden du kontakter banken, er det altid en god ide at overveje, hvilken 

hjælp du har brug for i banken, og hvilke muligheder du eventuelt selv 

har for at sikre din egen virksomhed. Du bør også overveje, om du har 

brug for mellemfinansiering alene, eller om du har et langsigtet behov. 

Har du søgt de hjælpepakker, du har mulighed for? Banken kan også 

hjælpe dig med overblik over hjælpepakkerne.  

 — Det er en god ide at få revisorens blik på din økonomi. Revisoren kan 

også vejlede dig om hvilke hjælpepakker, der er bedst for dig. F.eks. 

kræver kompensation for virksomhedens faste omkostninger en revi-

sorerklæring på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger 

korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019.

 — Inden dialogen med banken kan du med fordel indsamle så mange 

informationer som muligt. Det vil lette overblikket for dig og banken 

og gøre sagsbehandlingen nemmere og hurtigere. Hvis du har et 

likviditetsbudget, årsregnskab og/eller periodebalance, så hav det 

gerne klar. Er du selvstændig, kan det også være relevant at sørge for 

dokumentation for din private økonomi. Jo flere informationer du har 

 jo bedre. 

 — Din bank kan kun tilbyde dig hjælp på baggrund af en kreditvurdering. 

Så vær opmærksom på, at mulighederne afhænger af din kreditvær-

dighed. I den vurdering indgår bl.a. din egenkapital, årsresultater, 

sikkerheder, overholdelse af betalingsfrister og budgetter og din 

forretningsplan for den kommende tid. 

 — Tjek vores guide; "Sådan forhandler du med din bank" – som er udar-

bejdet i samarbejde med SMVdanmark og FSR – danske revisorer:  

• finansdanmark.dk/media/37245/saadan- 

 forhandler-du-med-din-bank.pdf

 — Måske har banken overset noget – måske har du? Stil i den forbindelse 

alle de spørgsmål, du brænder inde med. 

 — Henvend dig til en anden bank, som måske kan tilbyde dig en anden 

og bedre løsning. 

 — Gennemgå alle hjælpepakkerne én gang til. Måske er kriterierne ble-

vet ændret. Måske har du overset nogle muligheder. 

http://www.finansdanmark.dk/media/37245/saadan-forhandler-du-med-din-bank.pdf
http://www.finansdanmark.dk/media/37245/saadan-forhandler-du-med-din-bank.pdf

