Impact analyse Corona
Heeft de coronacrisis al impact op uw onderneming of
verwacht u dit? Profinis ondersteund met een
impactanalyse waarmee in een oogopslag duidelijkheid
wordt wat de gevolgen van de crisis zijn voor uw
onderneming. Op die manier kunt u snel handelen en
uw bedrijf beschermen met adequate en effectieve
maatregelen.
Impact analyse
Wordt uw onderneming volledig stilgelegd vanwege
overheidsmaatregelen? Daalt uw omzet? Zit uw
personeel ziek thuis? Al deze zaken worden
doorgerekend in een periode- of jaarprognose. Dit geeft
meteen inzicht in de effecten en benodigde
maatregelen om eventuele tekorten af te dekken.
Scenario’s geven u inzicht in het effect van diverse
interne of overheidsmaatregelen.

Profinis biedt u Impact Analyse Corona:





Impact analyse
Sturingsinformatie maatregelen
Deskundige sparringpartners
Steun op maat

Deskundige sparringpartners

Profinis staat vierkant achter u om u te ondersteunen
in uw beslissingen. Een sparringpartner die uw branche
kent met actuele kennis van zaken en deskundigheid
op zowel financieel, fiscaal als juridisch gebied is ideaal
voor de optimalisatie van uw eigen kennis en steun bij
het maken van uw beslissingen. Daarnaast beschikt u
over een deskundige specialist die het contact met uw
financieringsinstelling kan voeren om een geschikte
Sturingsinformatie maatregelen
overbruggingsfinanciering, uitstel van betaling of
De overheid heeft inmiddels verschillende maatregelen simpelweg het vertrouwen te behouden.
en steun aangekondigd voor bedrijven. Maar op welke
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steun heeft u recht en wat is het effect hiervan op uw Steun op maat
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onderneming? Profinis biedt ondersteuning bij het
Exploitatie impact
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aanvragen, informeert u over nieuwe maatregelen en
✔
✔
rekent het effect op uw onderneming voor u door. Balans en liquiditeit impact
Voorbeelden van deze maatregelen zijn:
Werkkapitaal impact
✔
- Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
- Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen
- Garantie Ondernemingsfaciliteit
- Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
- Uitstel belastingbetalingen
- Noodloket

Als klant van Profinis krijgt u natuurlijk regelmatig
updates en kunt u altijd terecht voor uw vragen.

