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Virksomhederne er presset af coronakrisen

Mere end 7 pct. af virksomhederne vil løbe tør
for egenkapital som følge af coronakrisen

Mange virksomheder er hårdt presset af coronakrisen
Andel af virksomheder som vil have opbrugt deres egenkapital i løbet af 2020, pct.
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Anm.: Virksomheder med færre end én ansat er udeladt i figuren. De to opgørelsesmetoder beskrives nærmere i bilaget nedenfor.
Kilde: Bisnode, Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel
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I analysen tages udgangspunkt i svar fra mere end 2.100 medlemsvirksomheder
i
ksomhedspanel. Virksomhederne har angivet deres forventninger til nedgangen i deres omsætning i henholdvis 2. kvartal og for hele 2020 samt til andelen af medarbejdere, som virksomhederne forventer at søge lønkompensation
for. Svarene er indsamlet i ugerne 17, 20 og 23.
De enkelte virksomheders svar sammenkobles med tal for det senest kendte
regnskab (årsregnskab 2018) hentet fra Bisnode. Tallene indhentes for de virksomheder, der har pligt til at oplyse regnskaber, og for de dele af regnskabet,
som virksomhederne skal oplyse. I analysen benyttes oplysninger om: Bruttofortjeneste, kapacitetsomkostninger, afskrivninger og egenkapital.
Der ses som udgangspunkt på virksomheder med mindst 1 fuldtidsansat. I data
fra Bisnode findes regnskaber for mange flere virksomheder end dem, der har

hvor der vurderes at være tilstrækkeligt med svar og respondentgruppen anses
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for at være repræsentativ. I de brancher, hvor svarene ikke anses for at være
repræsentative benyttes et skønnet branchegennemsnit.
I alt omfatter analysen regnskabsdata for ca. 47.000 unikke virksomheder. I bilaget er en nærmere beskrivelse af metoden og det anvendte datagrundlag.

Nogle brancher lider så
store tab i omsætningen
at op mod en fjerdedel af
virksomhederne risikerer at bukke under

Virksomheder på tværs af brancher er ramt af coronakrisen
Andel af virksomheder som vil have opbrugt deres egenkapital i løbet af 2020, pct.
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Anm.: * Vurderingen af antal virksomheder, der vil opbruge egenkapitalen i løbet af 2020, er inden for disse brancher alene baseret på et skønmæssigt
gennemsnit og bygger ikke på svar fra enkeltvirksomheder, jf. også bilag.
Kilde: Bisnode og DI's Virksomhedspanel

Coronakrisen rammer
virksomhedernes omsætning forskelligt
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Store forskelle i omsætningsfald på tværs af brancher som følge af coronakrisen
Forventet nedgang i omsætningen i 2020, beskæftigelsesvægtet
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Anm.: * Baseret på et skønsmæssigt gennemsnit og bygger ikke på svar fra enkeltvirksomheder i DI's Virksomhedspanel.
Kilde: DI's Virksomhedspanel og DI vurderinger.

En del virksomheder var
allerede dårligt polstret
før coronakrisen

-10%

0%

10%

5

En del virksomheder havde negativ egenkapital før coronakrisen
Andel af virksomheder med negativ egenkapital og negativt årsresultat før coronakrisen, pct.
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Anm.: * Vurderingen af antal virksomheder med negativ egenkapital er inden for disse brancher alene baseret på et skønmæssigt gennemsnit og bygger
ikke på svar fra enkeltvirksomheder, jf. også bilag.
Kilde: Bisnode og DI's Virksomhedspanel

Regeringen har gennemført en række tiltag for at
hjælpe virksomhederne
bedst muligt igennem
krisen

Hjælpepakkerne holder
hånden under nogle af
de mest pressede virksomheder
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Godt hver 10. virksomhed i de hårdest ramte brancher reddes af hjælpepakkerne
Andel af virksomheder som undgår at opbruge al egenkapitalen i 2020 som følge af hjælpepakkerne
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Andel af virksomheder med mindst 1 og 4 ansatte der opbruger egenkapitalen
Andel af virksomheder som vil have opbrugt deres egenkapital i løbet af 2020, pct.
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Kilde: Bisnode, Danmarks Statistik og DI's Virksomhedspanel.
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Modellen tager udgangspunkt i svar fra mere end 2.100 medlemsvirksomheder i
DI. Virksomhederne svarer blandt andet på deres forventninger til omsætningen i
2. kvartal 2020 og hele 2020, samt andelen af deres medarbejdere, de forventer at
virksomhedspanel henover 3 udsendelser i henholdsvis uge 17, 20 og 23:
Hvor stor en effekt forventer du, at coronavirusset får på din virksomheds omsætning? (omsætning i 2. kvartal 2020 og omsætning i hele 2020)
Hvor stor en andel af jeres medarbejdere forventer din virksomhed at søge
lønkompensation for?
Den enkelte virksomheds svar sammenkobles med tal for det senest kendte regnskab (årsregnskabet 2018) hentet fra Bisnode. Tallene indhentes for de virksomheder, der har pligt til at oplyse regnskaber, og for de dele af regnskabet, virksomhederne skal oplyse. I analysen benyttes følgende oplysninger fra regnskaberne:
Bruttofortjeneste
Kapacitetsomkostninger
Afskrivninger
Egenkapital
I data fra Bisnode findes regnskaber for langt flere virksomheder end dem, der
omhedspanel. Det gøres ud fra svarene i de brancher,
hvor respondentgruppe anses repræsentativ. I de brancher, hvor svarene ikke anses repræsentative benyttes et skønnet gennemsnit. Et afgivet svar fra en virksomhed vil altid være gældende i forhold til et beregnet gennemsnit for en branche.
I alt udarbejdes analysen på lige over 47.000 unikke virksomheder.

Virksomhedens resultat og opdeling af omkostninger
Virksomhedens resultat defineres ud fra deres bruttofortjeneste fratrukket kapacitetsomkostninger.
For at beregne effekten af kompensationsordningerne opdeles kapacitetsomkostninger i Faste omkostninger og Lønomkostninger. Opdelingen er foretaget på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistk (Regnskabsstatistik, 2017), hvor data
for lønomkostninger og andre driftsomkostninger anvendes til at kunne beregne de
faste omkostninger i Bisnode, som ikke er opgjort eksplicit. Fordelingen findes med
afsæt i virksomhedsstørrelse og branche, fx benyttes den samme gennemsnitlige
fordeling for andelen af lønomkostninger og andelen af faste omkostninger for virksomhederne inden for transportbranchen med færre end 20 ansatte, osv.
Lønomkostningerne for hver enkelt virksomhed findes ved:
Lønomkostninger = andel af lønomkostninger*(kapacitetsomkostninger
ninger)

afskriv-

De faste omkostninger for hver enkelt virksomhed findes ved:
Faste omkostinger = andel af faste omkostninger*(kapacitetsomkostninger
skrivninger) + afskrivninger

af-
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Herudfra kan den enkelte virksomheds resultat beregnes som:
ResultatFør coronavirus = Bruttofortjeneste

Lønomkostninger

Faste omkostninger,

hvor det gælder, at Lønomkostninger + Faste omkostninger = kapacitetsomkostninger. Det antages, at resultatet overføres til egenkapitalen ved regnskabets afslutning.

Resultat efter forventet omsætningsændring pga. coronavirusset
Bruttofortjenesten beregnes som: Omsætning
Variable omkostninger/vareforbrug. Lønomkostninger antages alene at ligge i kapacitetsomkostningerne og antages derfor ikke at være variable. I data kendes ingen sammenhæng mellem de
variable omkostninger/vareforbruget og omsætningen, hvorfor det antages, at de
variable omkostninger følger omsætningen proportionalt. Dermed overvæltes ændringerne i omsætningen direkte til bruttofortjenesten, og virksomhedens resultat
efter coronavirussen har ramt kan således skrives som:
ResultatEfter coronavirus = Bruttofortjeneste*ændring i omsætning 2020
ninger Faste omkostninger

Lønomkost-

Resultat efter forventet omsætningsændring pga. coronavirusset, plus
effekten af hjælpepakker
Først beregnes beløbet i kroner for kompensationen af de faste omkostninger, der
gives ud fra en virksomheds forventede fald i omsætningen i 2. kvartal 2020:
Ved et fald i omsætning mellem 0 og 35 pct. gives ingen kompensation
Ved et fald i omsætning mellem 36 og 50 pct. gives 25 pct. kompensation
Ved et fald i omsætning mellem 60 og 79 pct. gives 50 pct. kompensation
Ved et fald i omsætning mellem 80 og 100 pct. gives 80 pct. kompensation
Eksempelvis kan en virksomhed søge om at få kompenseret 25 pct. af dens faste
omkostninger i perioden, hvor ordningen for kompensation af de faste omkostninger løber, hvis den har oplevet et fald i omsætningen i 2. kvartal på 45 pct.
Beløbet i kroner for kompensationen af lønomkostningerne beregnes ud fra den
andel af medarbejderne, som den enkelte virksomhed har svaret, at de har sendt
på lønkompensation samt den gennemsnitlige løn pr. medarbejder i virksomheden.
Andel medarbejdere på lønkompensation*antal medarbejdere*gennemsnitlige lønomkostninger pr. medarbejder (antages at være ens for alle)
Heraf kan virksomheden få dækket 75 pct. af lønomkostningerne op til 30.000 kr.
per måned pr. medarbejder. Samtidig er det kun muligt at søge om kompensation
for lønomkostningerne, hvis virksomheden sender mindst 30 pct. af dens medarbejderstab eller flere end 50 medarbejdere hjem. Det antages, at de berørte virksomheder benytter sig af lønkompensationsordningen i hele perioden den løber.
Resultatet efter coronavirus og kompensation via hjælpepakker kan skrives som:
ResultatEfter coronavirus med hjælpepakker = Bruttofortjeneste*ændring i omsætning
omkostninger + Kompensation for lønomkostninger
Faste omkostninger + Kompensation for faste omkostninger

Løn-
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Virksomheder som er særligt udfordret på egenkapital
Der findes en gruppe af virksomheder, der har negativ egenkaptial og et negativt
resultat som følge af nedgangen i deres omsætning på grund af coronakrisen. Den
gruppe antages, at løbe tør for egenkapital i 2020.
Derudover kan der opstilles tre forskellige scenarier for, om den enkelte virksomheden opbruger hele egenkapitalen i løbet af 2020 under antagelse af, at resultatet
overføres til egenkapitalen:
1.
2.
3.

Egenkapital + ResultatFør coronavirus
Egenkapital + ResultatEfter coronavirus
Egenkapital + ResultatEfter coronavirus med hjælpepakker

Såfremt de ovenstående beregninger er mindre end 0, så vil virksomheden opbruge dens egenkapital i løbet af 2020 i hvert af scenarierne, og dermed blive karakteriseret som en virksomheder, der er særligt udfordret på egenkapitalen.

