SMV’ERNE

AKTIVITET OG
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Stor andel af SMV’erne er ramt af afledte effekter af coronakrisen.
SMV’erne forventer i gennemsnit at
tabe 200.000 kr. om måneden fremadrettet.

Coronakrisens betydning for
SMV’ernes aktivitet og forventede
omsætning
Hovedpointer fra undersøgelsen
•
Mere end hver tredje SMV er i høj grad eller i meget høj grad påvirket af afledte effekter fra coronakrisen.
•
80 pct. af SMV’erne i undersøgelsen har oplevet et fald i omsætning
som direkte følge af coronakrisen.
•
I gennemsnit forventer SMV’erne et månedligt tab på knap 200.000
kr. Dette tal varierer dog væsentligt med omsætningen.

Analysen
SMVdanmark har for nyligt udsendt en meningsmåling til godt 10.000
små og mellemstore medlemsvirksomheder. Spørgeskemaet handler
om, hvordan coronakrisen rammer små- og mellemstore virksomheder.
Spørgeskemaet blev udsendt 17. april 2020 og kørte frem til 21. april
2020. Vores svarprocent er 20 pct.

Coronakrisens afledte effekter på aktivitet
Af undersøgelsen fremgår det, at mere end hver tredje SMV (38 pct.) i
SMVdanmarks undersøgelse i høj grad eller i meget høj grad er påvirket
af afledte effekter af coronakrisen. Det kan fx være kunder, der udebliver, ordrer, der aflyses, eller manglende leverancer.

Andel som i
høj og meget
høj grad er
påvirket af afledte effekter
fra
coronakrisen

38

pct.

Til sammenligning er kun 14 pct. slet ikke påvirket.
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Kun 14 pct.
ikke påvirket
af afledte
effekter af
coronakrisen

I hvilken grad oplever du, at afledte effekter af coronakrisen stadigvæk
hindrer din virksomhed i at komme op i omdrejninger igen?
(fx pasning af børn, karantæneramte medarbejdere, manglende fleksibilitet i hjælpepakkerne samt andre offentlige services eller krav, der
begrænser dig og dine medarbejdere).
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Figur 1

Respondenterne har haft mulighed for at skrive kommentarer til spørgsmålet.
En stor del af svarene handler om udfordringer i forhold til kunder og
leverandører. Der er en del af respondenterne, der bl.a. er hårdt ramt
af, at deres kunder er lukket, eller ekstremt begrænset i aktivitet grundet forsamlingsforbud mv.
Udvalgte besvarelser:
”Jeg har et bowlingcenter. Når jeg får lov at åbne, er det lavsæson. Dvs.
jeg får 6 mdr. med underskud.”
”Driver telt- og festudlejning. Er ikke tvangslukket, men nul omsætning
og mange annulleringer helt frem til og med august.”
”Vores specialister kan ikke komme ind i de lande, hvor vi skal arbejde –
uden af være i karantæne i 14 dage. Det gælder for hver person og i hvert
amt i fx Norge.”
”Er meget hindret, da min omsætning primært kommer fra design- og
kunstmarkeder, og jeg endnu ikke har omsætning online eller gennem
butikker.”
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”Skal have virksomheden tilbage som før. Kan ikke have så mange kunder som før grundet hygiejne omstændigheder.”
”Vi har svært ved at skaffe værnemidler.”
”Kan ikke få ansatte. Jobcenter delvis nedlukket, og folk søger ikke job.”
”Vi skubber opgaver i DK foran os, da vi ikke kan løse dem pga. corona.
Vi er endvidere afhængige af materialer fra Spanien, som vi ikke kan få
hjem, fordi Spanien er lukket helt ned.”

SMV’ernes forventning til økonomisk tab
80 pct. af respondenterne i undersøgelsen har oplevet et fald i omsætning som direkte følge af coronakrisen. 14 pct. er ikke påvirket økonomisk af coronakrisen, mens 2 pct. har oplevet en stigning i omsætning
som følge af krisen. 37 pct. af de respondenter, som har oplevet et fald
i omsætning, har angivet deres forventede månedlige tab fremadrettet.
I gennemsnit forventer respondenterne et månedligt tab på knap
200.000 kr. De virksomheder med lille omsætning inden coronakrisen
forventer størst relative tab. Eksempelvis forventer virksomheder, der
havde under 200.000 kr. i månedlig omsætning før krisen, et månedligt
tab på ca. 66.000 kr. (dog få respondenter). De større SMV’er med over
10 mio. kr. i månedlig omsætning forventer tab på næsten 600.000 kr.
om måneden.
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Hvor stort et månedligt tab i dkk forventer du fremadrettet, med den
viden du har i dag om støttepakker og genåbning af samfundet?
Månedlig omsætning primo
Forventet månedAntal
marts
ligt tab
respondenter
Op til 200.000 kr.
66.765
7
200.001 - 500.000 kr.
50.177
24
500.001 - 1.000.000 kr.
58.084
66
1.000.001 - 2.000.00 kr.
56.858
68
2.000.001 - 5.000.000 kr.
120.807
90
5.000.001 - 10.000.000 kr.
288.346
66
Over 10.000.000 kr.
573.110
86
Ved ikke/ ønsker ikke at svare
50.033
3
I alt
192.451
410
Antal respondenter: 424
Figur 2
Anm.: Respondenterne har svaret ja til at have et økonomisk tab og
markeret, at de ønsker at skrive forventning til økonomisk tab.

Fakta om SMVdanmarks temananalyse
SMVdanmark har i perioden 17. april til 21. april 2020 gennemført en
analyse for at sikre, at vi ved mest om SMV’ers udfordringer i forhold
til coronakrisen. Denne analyse er et uddrag. Hele undersøgelsen er udsendt til ca. 10.000 virksomheder, hvoraf 20 pct. har besvaret.

Kontakt
Cheføkonom Mia Amalie Holstein, tlf. 53 55 71 77,
holstein@SMVdanmark.dk.
SMVdanmark, april 2020
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