SMV’ERNE

VI VENTER STADIG PÅ
KOMPENSATIONEN
ANALYSE

SMV’erne er hårdt ramt af coronakrisen.
Omsætningen er styrkdykket og hjælpepakkerne er stærkt tiltrængt. Men
pengene lader vente på sig.

SMV’erne venter stadig på
kompensationen fra hjælpepakkerne
En ny undersøgelse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at kompensationen fra hjælpepakkerne lader vente på sig. Det er et stort problem
set i lyset af, at 78 pct. af SMVdanmarks medlemmer har haft nedgang i
deres omsætning som følge af coronakrisen, og at de i gennemsnit har
haft et omsætningsfald på 63 pct. SMV’erne er pressede på økonomien,
og de har hårdt brug for pengene på kontoen inden næste lønningsdag.
Hovedpointer fra undersøgelsen
•
Medlemsvirksomhedernes største udfordring er, at de venter på
kompensation.
•
60 pct. af medlemsvirksomhederne har søgt om økonomisk støtte.
•
For 88 pct. af de ansøgninger, som vores medlemmer har sendt afsted, venter vores medlemmer stadig på kompensation.
•
For 12 pct. af de ansøgninger, som vores medlemmer har sendt afsted, har vores medlemmer modtaget kompensation. Dog er variationen stor. For hjælpepakken for tabt omsætning er der udbetalt
kompensation for 3 pct. af ansøgningerne, for faste omkostninger
er det 2 pct., og for lønkompensationen er det 23 pct.

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.

Andel ansøgninger
der stadig
afventer udbetalt kompensation
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Svarene viser overordnet, at mange SMV’er stadig venter på en økonomisk kompensation. I gennemsnit venter vores medlemmer stadig at få
pengene for 88 pct. af de ansøgninger, de har sendt afsted. Det kan enten være ansøgninger om kompensation for tabt omsætning, faste omkostninger eller løn. Tallet er opgjort ud fra dem, der kunne svare på
spørgsmålet.

SMV’ernes største udfordring er, at de venter på kompensationen
Figur 1 viser, at SMV’ernes største udfordring lige nu er, at de venter på
kompensation fra hjælpepakkerne. Derudover fremhæver de, at de er
nervøse i forhold til smittefaren ved genåbningen, samt at de er pressede på deres likviditet.
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Figur 1

60 pct. af medlemmerne har søgt om økonomisk støtte
Samlet set har 60 pct. af vores medlemmer ansøgt om kompensation fra
en eller flere af de fremsatte hjælpepakker, der skal støtte virksomhederne for tabt omsætning, løn eller faste omkostninger.
Figur 2 viser, at 44 pct. af vores medlemmer har ansøgt om kompensation for manglende omsætning, 35 pct. har søgt om lønkompensation,
og 23 pct. har søgt om kompensation for faste omkostninger.
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Kun 3 pct. har fået kompensation for tabt omsætning
Den 1. april blev der åbnet for ansøgninger til hjælpeordningen for tabt
omsætning. Figur 3 viser, at kun 3 pct. har modtaget kompensationen
for manglende omsætning. 60 pct. har fået en kvittering, men venter
stadig på pengene, mens 24 pct. stadig afventer svar.
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Anm.: ”Andet”-kategorien er fjernet, da de fleste havde markeret, at de
ikke havde søgt om kompensation.
Antal respondenter: 507
Figur 3
I gennemsnit har de, der har modtaget en kvittering, ventet i 13 dage,
siden de ansøgte, hvoraf de, der har ventet længst, har ventet i 20 dage,
(dette er tilfældet for 20 pct. af dem, der har besvaret spørgsmålet). I
gennemsnit har de, der endnu ikke har modtaget svar, også ventet i 12
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dage siden ansøgningstidspunkt. I gennemsnit er pengene blevet udbetalt efter 15 dage, men dette tal kan stige, som flere ansøgninger kommer ind.

Kun 2 pct. har fået kompensation for faste omkostninger
Den 8. april blev det muligt at ansøge om kompensation for faste omkostninger. Figur 4 viser, at kun 2 pct. har modtaget kompensationen for
faste omkostninger. 26 pct. har fået en kvittering, men venter stadig på
pengene, mens 39 pct. stadig afventer svar.
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Anm.: ”Andet”-kategorien er fjernet, da de fleste havde markeret, at de
ikke havde søgt om kompensation.
Antal respondenter: 249
Figur 4
I gennemsnit har de, der har modtaget en kvittering, ventet i 10 dage
siden ansøgningstidspunkt, hvoraf de, der har ventet længst, har ventet
i 13 dage, (dette er tilfældet for 57 pct. af dem, der har svaret på spørgsmålet). I gennemsnit har de, der endnu ikke har modtaget svar, ventet i
6 dage, siden de ansøgte, mens de, som har fået pengene udbetalt, har
ventet i 10 dage. Dette tal kan dog stige, som flere ansøgninger kommer
ind.
Blandt de, der endnu ikke har ansøgt om kompensation for faste omkostninger, er forklaringen oftest, at de venter på en erklæring fra deres
revisor.
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23 pct. har fået lønkompensation
Den 25. marts blev det muligt at ansøge om kompensation for løn for
hjemsendte medarbejdere. Figur 5 viser, at 23 pct. har modtaget lønkompensationen. 42 pct. har fået en kvittering, men venter stadig på
pengene, mens 23 pct. stadig afventer svar.
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Anm.: ”Andet”-kategorien er fjernet, da de fleste havde markeret, at de
ikke havde søgt om kompensation.
Antal respondenter: 387
Figur 5
I gennemsnit har de, der har modtaget en kvittering, ventet i 17 dage,
siden de ansøgte, hvoraf de, der har ventet længst, har ventet i 27 dage,
(dette er tilfældet for 7 pct. af dem, der har svaret på spørgeskemaet). I
gennemsnit har de, der endnu ikke har modtaget svar, ventet i 14 dage
siden ansøgningstidspunkt, mens de, som har fået pengene udbetalt,
har ventet i 13 dage. Dette tal kan dog stige, som flere ansøgninger kommer ind.
Flere medlemmer fremhæver, at de grundet den lange ventetid på kompensation har måttet gå i banken for at få hævet kassekreditten.
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Politikanbefalinger
Ifølge Erhvervsministeriet har mere end 71.000 virksomheder i Danmark
søgt regeringens hjælpepakker. Men meget tyder på, at mange virksomheder stadig må kigge langt efter at få kompensationen udbetalt. Dette
er særligt problematisk i lyset af, at vi nærmer os månedsskiftet, hvor
mange virksomheder skal betale løn og regninger. SMVdanmark vil
gerne opfordre til, at kompensationspakkerne udbetales hurtigst muligt.
Det skulle nødigt være bureaukrati, som er årsagen til, at virksomhederne går konkurs.

Fakta om SMVdanmarks temananalyse
SMVdanmark har i perioden 17. april til 21. april 2020 gennemført en
analyser 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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