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efter et år med Covid-19
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Velkommen til SMV Barometret
Med SMV Barometret måler BDO tilstanden hos de mindre og mellemstore virksomheder. Gennem årene er analysen blevet et væsentligt bidrag til debatten om
erhvervslivets rygrad; SMV’erne i Danmark.
Analysen bygger på omfattende data fra vores kunder; med mere end 1.000 spørgeskemabesvarelser fra hele landet tager vi temperaturen
på SMV’erne. Denne gang undersøger vi, hvordan den økonomiske og likviditetsmæssige tilstand er i dansk erhvervsliv efter et år med
corona-restriktioner og nedlukninger. Og som noget nyt har vi denne gang også fået 100 rådgivere fra de danske pengeinstitutter til
at forholde sig til tilstanden hos deres erhvervskunder.

De mindre og mellemstore virksomheder fortjener opmærksomhed
I BDO spænder fagligheden bredt, og som én af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder giver vi vores kunder såvel den
nærværende lokale rådgiver, der er tæt på i dagligdagen, som den internationalt stærke rådgivningsvirksomhed, der mestrer det
internationale udsyn og derfor kan vejlede kunderne ud over landets grænser.
Vi ønsker at skabe opmærksomhed i forhold til de mindre og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne debattere vilkår for det danske
erhvervsliv, og her er SMV’erne af stor betydning for dansk økonomi.

Tak for hjælpen og for de mange bidrag
Der skal lyde en tak til alle, som tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Det er jeres bidrag, der gør det muligt at
udarbejde SMV Barometret.
Rigtig god fornøjelse med SMV Barometeret.
Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO

Sammenfatning
De væsentligste konklusioner i SMV Barometret:

Coronakrisen rammer brancherne forskelligt
Den klare taber målt på omsætning er til ingens overraskelse turisme-branchen. Her
har 71,2 % af virksomhederne oplevet et fald i omsætning på 11 % eller mere i 2020
sammenlignet med 2019. Den branche, som har klaret sig økonomisk bedst igennem
det første år med Covid-19 er bygge og anlæg. Her er det kun 12,8 % af
virksomhederne, som har registreret et tilsvarende fald i omsætning.

De fleste virksomheder har styr på likviditeten for 2021
Det er kun godt hver tiende virksomhed, som ikke mener, at de har tilstrækkelig med
likviditet til at klare sig igennem 2021. Og ud af de virksomheder, som ikke anser
deres likviditetsberedskab for at være tilstrækkelig, forventer langt de fleste
samtidig at få stillet kredit til rådighed via pengeinstitut, investorer eller kreditgivere,
så virksomheden kan videreføres.

Virksomhedernes har splittede syn på fremtiden
Næsten halvdelen af virksomhederne forventer en øge deres omsætning i 2021. Knap
en tredjedel forventer at fastholde niveauet fra 2020. Optimismen er derfor til at
spore blandt virksomhederne. Blandt de virksomheder, som allerede har oplevet et
omsætningsfald i 2020, er det dog næsten hver femte, der forventer, at faldet er
varigt. De økonomiske konsekvenser forventes altså også at række længere ind i
fremtiden for en betydelig del af de virksomheder, som i forvejen er hårdtprøvet.

Største polarisering i omsætningsudvikling nogensinde i SMV Barometret
SMV Barometret har eksisteret siden 2014, og vi har ikke tidligere oplevet, at så
mange virksomheder placerer sig i yderpolerne, når det kommer til udvikling i
omsætning. Næsten hver tredje virksomhed har således oplevet et fald i omsætning
på minimum 11 % i 2020 sammenlignet med 2019. Samtidig har knap hver femte
virksomhed omvendt registreret en stigning på over 11 %. Coronakrisen har altså på én
og samme tid sat en kæp i hjulet og skabt nye muligheder rent omsætningsmæssigt
for en stor del af de danske virksomheder. Dette nuancerer historien om
virksomhedernes økonomiske situation og illustrerer, at krisetider ikke nødvendigvis er
dårlig forretning for alle.

Flere virksomheder har været tvunget til at afskedige medarbejdere
16,4 % af virksomhederne har været nødt til at opsige medarbejdere som direkte
konsekvens af coronakrisen. Da vi stillede samme spørgsmål til virksomhederne i vores
seneste SMV Barometer tilbage i oktober 2020 lå tallet på 11,7 %. Den anden
nedlukning og Covid-19’s faste tag i samfundet har altså tvunget flere virksomheder til
at afskedige medarbejdere.

Pengeinstitutterne er optimistiske på deres erhvervskunders vegne
Alarmklokkerne ringer ikke hos de danske pengeinstitutter. 42,3 % af rådgiverne i de
danske pengeinstitutter vurderer nemlig, at færre end 25 % af deres erhvervskunder er
direkte negativt påvirkede på driften som følge af coronakrisen. Og optimismen
skinner igennem på tværs af alle fem spørgsmål, som vi har forholdt
erhvervsrådgiverne. Det er desuden positivt at se, hvordan rådgiverne – selv i en
krisetid – vægter tillid til kunden højere end øgede sikkerhed, når der skal stilles
øgede kreditter til rådighed for kunderne.

Ejerledere, direktører og ansatte
i de danske virksomheder gør status

Hvordan har din virksomheds
omsætning samlet set udviklet
sig i 2020 i forhold til 2019?
21,4 %
19,2 %
17,5 %

12,7 %
11,9 %

8,1 %

Et fald på
over 20 %

Et fald på
over 11-20 %

Et fald på
over 0-10 %

Samme
omsætning

En stigning
på 0-10 %

En stigning
på 11-20 %

9,2 %

En stigning
på over 20 %

Branchefokus: Hvor stor en andel af virksomhederne har oplevet
et fald i omsætning på 11 % eller mere i 2020 i forhold til 2019?
71,2 %

38,2 %

35,6 %

34,2 %

31,2 %

30,9 %

31,1 %
26,1 %

25,6 %

12,8 %

Retail (salg
til private)

Engrossalg

Produktion

Bygge og
anlæg

Videnvirksomhed

Turisme

Landbrug

Service

Andet

Alle
virksomheder

Hvad skyldes din virksomheds
fremgang i omsætning? *
10,4 %
Øget fokus på alternativ
forretning (fx webshop)

28,7 %
Nedlukningen har påvirket
folks forbrugsmønster

6%
Andre butikkers nedlukning
har ført forretning din vej
Andet

*

Spørgsmålet er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet,
at de har haft en stigning i omsætningen i 2020 sammenlignet med 2019.

Vurderer du, at din virksomheds fald i
omsætning vil være forbigående eller varigt i
forhold til din normal (2019-niveau)? *

82,5 %
Forbigående

17,5 %
Varigt

*

Spørgsmålet er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet,
at de har haft et fald i omsætningen i 2020 sammenlignet med 2019.

I hvilken grad vurderer du, at din virksomheds eksistens er truet af Covid19, forudsat at du efter 2021 ikke længere bliver underlagt restriktioner? *
33,7 %

27,5 %
24,3 %

8,3 %
6,2 %

I meget
lav grad

*

I lav grad

Spørgsmålet er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet,
at de har haft et fald i omsætningen i 2020 sammenlignet med 2019.

I nogen grad

I høj grad

I meget
høj grad

Hvad er din virksomheds forventninger til
tab på varelageret som følge af fald i
omsætningen grundet Covid-19? *
53,2 %
Forventer ikke tab

30,6 %
Forventer tab, men ikke
væsentligt for virksomheden

16,2 %
Forventer tab, som er
væsentligt for virksomheden

*

Spørgsmålet er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet,
at de har haft et fald i omsætningen i 2020 sammenlignet med 2019.

Hvad er forventningerne til udviklingen i virksomhedens
omsætning i 2021 i forhold til 2020?
31,6 %

27,2 %

11,1 %
9,7 %
7,2 %

7,2 %
6%

Et fald på
over 20 %

Et fald på
over 11-20 %

Et fald på
over 0-10 %

Samme
omsætning

En stigning
på 0-10 %

En stigning
på 11-20 %

En stigning
på over 20 %

Hvad er din virksomheds
forventninger til tab på
tilgodehavender hos dine
kunder?

85,1 %

13 %
1,9 %

Større tab
end normalt

Uændret
niveau

Mindre tab
end normalt

Har din virksomhed gjort brug
af statens hjælpepakker?
39,4 %
Ja

20,9 %
Nej, vi har ikke ønsket
at søge kompensation

39,7 %
Nej, vi har ikke været berettiget
til at søge kompensation

Nordjylland
46,7 %

Hvor mange
virksomheder har
takket ja til statens
hjælpepakker i de
fem regioner?

Hele Danmark
39,4 %

Midtjylland
38,9 %
Hovedstaden
35,8 %

Syddanmark
35,2 %

Sjælland
31,7 %

Har du søgt kompensationer og/eller lånepakker,
herunder lån til moms- og A-skat? *

68,4 %
Har alene søgt kompensation
(løn, omsætning, omkostninger)

7,5 %
Har alene søgt lånepakker

24,1 %
Har søgt begge dele

*

Spørgsmålet er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet,
at de har gjort brug af statens hjælpepakker.

Har din virksomhed opsagt
medarbejdere som direkte
konsekvens af coronakrisen?

16,4 %

3,6 %

78,6 %

1,4 %

Ja

Ikke endnu, men vi forventer, at
det sker

Nej

ved ikke

Hvordan ser du på virksomhedens likviditetsmæssige situation for 2021?

86,6 %

9,5 %

3,9 %

Likviditetsberedskabet er tilstrækkelig
til, at vi forventer at klare os igennem
2021 og kan videreføre virksomheden.

Likviditetsberedskabet er ikke
tilstrækkelig til, at vi kan klare os
igennem 2021, men vi forventer at vores
pengeinstitut/kreditgivere/investorer vil
stille kredit til rådighed, så vi kan
videreføre virksomheden.

Likviditetsberedskabet er ikke
tilstrækkelig til, at vi kan klare os
igennem 2021, og vi forventer
udfordringer med at få vores
pengeinstitut/kreditgivere/investorer til
at stille kredit til rådighed, så vi kan
videreføre virksomheden.

Vurderer du, at det er muligt at videreføre virksomheden, hvis der
kan gennemføres en akkordering, rekonstruktion eller lignende? *

50 %
Ja, med positiv medvirken fra
kreditorer og pengeinstitutter
bør det være muligt

5%
Nej, jeg forventer, at
virksomheden må gå konkurs

45 %
Ved ikke

*

Spørgsmålet er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet, at deres likviditetsberedskab
ikke er tilstrækkelig, og som forventer udfordringer med at få stillet kredit til rådighed.

Rådgivere fra de danske pengeinstitutter
gør status på deres erhvervskunder

Hvor stor en andel af jeres
erhvervskunder, vurderer I,
er negativt påvirkede på
driften af Covid-19?
1,9 %
Over 75 % af kunderne

15,4 %
50 til 75 % af kunderne

40,4 %
25 til 50 % af kunderne

42,3 %
Under 25 % af kunderne

5,8 %
Over 75 % af
kunderne

13,5 %
50 til 75 % af
kunderne

29,8 %
25 til 50 % af
kunderne

51 %
Under 25 % af
kunderne

Hvor stor en andel af de erhvervskunder,
som I vurderer er negativt påvirket på
driften, forventer I, får brug for
forhøjede lånerammer for at klare sig
likviditetsmæssigt igennem
coronakrisen?

Hvor stor en andel af de erhvervskunder, som I vurderer har behov for
forhøjede lånerammer, forventer I, vil være I stand til at opnå de fornødne
kreditter og klare sig likviditetsmæssigt igennem coronakrisen?

51,0 %

29,8 %

11,5 %

7,7 %

Over 75 % af kunderne

50 til 75 % af kunderne

25 til 50 % af kunderne

Under 25 % af kunderne

Hvor stor en andel af de erhvervskunder, som
I vurderer ikke opnår de fornødne kreditter
til at klare sig likviditetsmæssigt igennem
coronakrisen, forventer I, kan reddes via
akkordering/rekonstruktion fremfor konkurs?

14,4 %

Over 75 %
af kunderne

58,7 %

15,4 %
11,5 %

50 til 75 %
af kunderne

25 til 50 %
af kunderne

Under 25 %
af kunderne

Hvad er de(n) vigtigste forudsætning(er) for jeres indstilling til at stille
fornødne og øgede kreditter til rådighed for kunderne? *

89,4 %

79,8 %

28,8 %

9,6 %

Tillid til kunden og virksomheden –
levedygtighedsvurdering.

Drifts- og likviditetsoverblik over
likviditeten minimum for de næste
12 måneder.

Øgede sikkerheder eller
nye investeringer

Andet

*

Det har været muligt at afgive mere end ét svar på dette spørgsmål.

Kontakt os for mere info på:

www.bdo.dk/smv-barometret-2021

