
- vi skaber iværksættere

Det er vigtigt at have overblik over de mange opgaver, der skal på plads ved 
start af ny virksomhed. Denne tjekliste kan være med til at give et godt overblik 
i planlægningen.

Tjekliste til dig, der vil starte egen virksomhed 

Aktivitet Udført

Forretningsgrundlag

Udarbejdelse af Mini Forretningsplan (www.startvaekst.dk) er vedhæftet.

Hvis muligt - Udarbejdelse af Etableringsbudget (www.startvaekst.dk) 

Hvis muligt - Udarbejdelse af Driftsbudget/likviditetsbudget (www.startvaekst.dk) 

Privatbudget – hvad har jeg/vi som minimum brug for pr. md/år

Lav liste med tvivlsspørgsmål

Klausul
Tjek din ansættelseskontrakt for konkurrenceklausul på nuværende job

Selskabsform

Valg af selskabsform – Personligt – I/S – ApS – A/S – P/S – SMBA - IVS

Hvad skal din virksomhed hedde?

Søg om det findes i forvejen på – internet – 118.dk – cvr.dk

Husk evt at navnet også skal bruges som domænenavn – www

Bestilling af domæne på DK-Hostmaster

Eventuel registrering i Varemærkeregistret af Navn+logo

Eksterne rådgivere

Har du brug for vejledning af revisor, advokat m.m. – startHER kan hjælpe dig.

Lovliggørelse af virksomhed – Registrering i CVR register

Oprettelse i CVR-registreret – www.webreg.dk eller via formular

Eventuel Spiritusbevilling til salg/udskænkning af Vin/spiritus

Må lokalerne bruges til det formål du ønsker? (Teknisk Forvaltning)

Særlige miljøforhold, godkendelser mv.
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- vi skaber iværksættereTjekliste til dig, der vil starte egen virksomhed 
Aktivitet Udført

Patent - designbeskyttelse

Flere ejere af virksomheden

Udarbejdelse af en Partneraftale

Hjemmefronten?
Er planerne afstemt med hjemmefronten?

 

Forretningsbetingelser
Prisfastsættelse på varer/ydelser

Levering

Betaling

Tilbud/ordrebekræftelse

Inventar m.m.
Køb af inventar, computer m.m.

Etablering af telefon / internet / hjemmeside / e-mail / facebook mv.

Finansiering
Aftal møde med pengeinstitut

Ansatte
Ansættelseskontrakt (www.startvaekst.dk)

Registrering hos Skat

Administration

Bogholderisystem

Aftale med Revisor eller regnskabsassistance

Visitkort, skabeloner mv.

Firma Forsikring – kontakt forsikringsselskab og indhent tilbud
Erhvervsansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring – ved ansatte

Øvrige forsikringer

A-kasse – ved A-kassen du starter op som selvstændig?
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- vi skaber iværksættereTjekliste til dig, der vil starte egen virksomhed 
Aktivitet Udført

Uddannelse

Iværksætterkursus – (tjek hos Udviklingscenter Syd)

Servicekursus (Fødevaregionen)

startHER afholder løbende arrangementer med et praktisk fokus, 
f.eks markedsføring, salgsteknik m.m.

Markedsføring

Hvor skal du markedsføre din virksomhed / produkter / ydelser?

Annoncering

Hjemmeside / Facebook / Twitter / Blogs

Leverandører

Kontakt leverandører

Prisfastsættelse af varer/ydelser

Vare-, leverings- og betalingsbetingelser

Presse

Kontakt presse i god tid omkring åbning m.m. 

startHER tilbyder hjælp med pressemeddelelse
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