KONSEKVENSANALYSE
- Som følge af Covid-19
Virksomheder i Vesthimmerland

I samarbejde med Dansk Erhvervsfremme og Erhverv Væksthimmerland

Analyse om Covid-19’s påvirkning af erhvervslivet i
Vesthimmerland
I samarbejde med Dansk Erhvervsfremme og Erhverv Væksthimmerland
Covid-19-krisen har på kort tid ramt erhvervslivet i Danmark hårdt. Dansk Erhvervsfremme
har siden midten af marts 2020 udsendt spørgeskemaer til en lang række danske virksomheder, selvstændige og iværksættere i landet for at få et overblik over, hvordan og i hvor høj
grad Covid-19-krisen har påvirket virksomhederne og iværksætterne.
I forlængelse af denne har Erhverv Væksthimmerland har i samarbejde med
Dansk
land
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re og store virksomheder, hvor hovedvægten er de helt små virksomheder med
1 - 5 ansatte. Der er 155 virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen.
Vi håber, at undersøgelsen kan bidrage til at danne et overblik over effekterne af
Covid-19-krisen i Vesthimmerlands erhvervsliv, og give relevante aktører indblik i, hvor der er
udfordringer og efterspørgsel. Dernæst vil vi opfordre virksomhederne til at henvende sig til
Erhverv Væksthimmerland for uvildig sparring og rådgivning. Der findes gode muligheder for
hjælp til at komme videre og i gennem Covid-19-krisen.
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Første spørgsmål giver et indblik i, hvilke typer af virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen. I alt har 155 virksomheder deltaget.

Hvilken branche tilhører din virksomhed?
Industri/produktion
Bygge og anlæg
Rådgivning og kommunikation
Turisme
Restauration og overnatning
Fødevarevirksomhed
Detail- og engroshandel
Kultur/forlystelser
Sundhed (behandler med mere)
Landbrug
Transport og logistik
Andet
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I hvilket omfang har Covid-19 udbruddet påvirket virksomhedens omsætning?
Omsætningen er steget
Uændret
Omsætningen er faldet mindre end 25%
Omsætningen er faldet mellem 26 og 50%
Omsætningen er faldet mellem 51 og 75%
Omsætningen er faldet mellem 76 og 100%
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Ud fra denne tabel ses det, at 36% af de adspurgte virksomheder svarer, at deres omsætning er uændret,
hvilket er positivt. Desværre er der også 22%, som giver udtryk for, at deres omsætning er faldet grundet
Covid-19. Interessant er det lille antal på 11%, hvis omsætning er steget under coronakrisen.

Ansatte
I hvilket omfang har Covid-19 udbruddet påvirket antallet af ansatte i virksomheden til dato?
Antallet af ansatte er steget
Antallet af ansatte er uændret
Antallet af ansatte er faldet
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Hvor mange ansatte var der i virksomheden før Covid-19 udbruddet?
1-5 ansatte
6-10 ansatte
11-20 ansatte
21-50 ansatte
51-100 ansatte
Over 100 ansatte
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Hvor mange ansatte er der i virksomheden pr. dags dato?
1-5 ansatte
6-10 ansatte
11-20 ansatte
21-50 ansatte
51-100 ansatte
Over 100 ansatte
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Den første tabel er meget interessant, da det her ses, at over 80% af virksomhedernes antal ansatte er
uændret til trods for Covid-19. Her kan den uændrede omsætning hos mange have indflydelse samt
muligheden for at søge om hjælpepakker.

Sygefravær
I hvilket omfang har Covid-19 udbruddet påvirket virksomhedens sygefravær?
Sygefraværet er faldet
Sygefraværet er uændret
Sygefraværet er steget med 1-10%
Sygefraværet er steget med 11-20%
Sygefraværet er steget over 20%
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Hvor mange medarbejdere er meldt syge som følge af risiko for eller konstateret Covid-19?
1 medarbejder
2 medarbejdere
3 medarbejdere
4 medarbejdere
5 medarbejdere
6 medarbejdere
7 medarbejdere
8 medarbejdere
9 medarbejdere
10 medarbejdere
Mere end 10 medarbejdere
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Støtteordninger
De følgende oversigter viser, hvor mange af de deltagende virksomheder, der har benyttet
eller ikke benyttet sig af de mulige støtteordninger.

Lønkompensation
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Kompensation til arrangører
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant

Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant

Udvidet varslingspulje
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Garantiordning for nye lån
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant

Kompensation til selvstændige
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Kompensation for faste udgifter
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Øget adgang til eksportkredit
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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I alle disse figurer viser det tydeligt, at størstedelen og langt over halvdelen af alle adspurgte virksomheder ikke har benyttet de støtteordninger, som regeringen gav mulighed for. Særligt interessant er det, at
næsten 75% af adspurgte virksomheder heller ikke har benyttet muligheden for lønkompensation. Blandt
de adspurgte virksomheder kan det ses, at muligheden for midlertidig udskydelse af betalingsfrister for
moms, AM-bidrag og A-skat har været den støtteordning, som flest af de adspurgte virksomheder har
benyttet sig af med knap 30%.

Sparring
Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
brancheorganisation?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
Erhvervshus Nordjylland?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ikke relevant
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Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
Erhverv Væksthimmerland?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ ikke relevant
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Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
Erhvervsstyrelsens Corona-hotline?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ ikke relevant
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Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
anden virksomhed?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ ikke relevant
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Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
revisor, advokat eller virksomhedsrådgiver?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ ikke relevant
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Har I benyttet eller forventer I at benytte jer af muligheden for sparring med
Jobcentret?
Ja
Nej
Er ikke bekendt med muligheden
Ved ikke/ ikke relevant
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Blandt de adspurgte virksomheder omkring rådgivning ses det, at mange virksomheder har benyttet sig af
sparring med andre virksomheder, og har dermed kunnet drage nytte af hinandens erfaringer. Derudover er
det også mere end halvdelen, som har brugt deres egne rådgivere som revisor, advokat eller virksomhedsrådgiver til at sparre med i forbindelse med coronakrisen. En ganske lille procentdel har benyttet de nyoprettede hotlines til formålet.

Hvilke af følgende konkrete områder mener I, det kunne være relevant at få
ekstern rådgivning indenfor for at komme bedst muligt ud af Covid-19 krisen?
Nye forretningsmodeller
Økonomisk krisestyring (likviditet og
omkostninger)
Forandringsledelse
Innovation
Digital transformation
Digitalt og virtuelt samarbejde
Digital handel og markedsføring
”Klassisk” salg og markedsføring
Eksport
Forsyningskæde
Produktion
It-sikkerhed
Andet
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Hvilke initiativer har I igangsat i virksomheden, for at minimere de negative
effekter af Covid-19 udbruddet?
Nedsat medarbejdertimer
Etableret hjemmearbejdspladser
Afskediget medarbejdere
Dialog med udlejer om nedsættelse af lejeafgift
Gennemført ferieafvikling eller afspadsering
Hjemsendelse med lønkompensation
Ændringer i virksomhedens salgsstrategi og afsætningskanaler
Midlertidig lukning af virksomheden
Andet
Covid-19 har ikke haft en negativ konsekvens på
virksomheden
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Hvilke af følgende udsagn passer bedst på din virksomhed?
Virksomheden er bedre stillet, og vi vækster
Virksomheden er upåvirket, og vi kan fortsætte,
som vi plejer
Virksomheden er lidt ramt, men vi kan formentlig godt klare os igennem krisen
Virksomheden er meget ramt, og vi er usikre på,
om vi kan fortsætte
Virksomheden er hårdt ramt, og vi er lukningstruede
Virksomheden er permanent lukket grundet
Covid-19
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