SMÅFÖRETAGENS OMSÄTTNING
OCH PERMITTERINGAR I APRIL

MEDLEMSENKÄT - CORONAKRISEN #3 - APRIL 2020

CORONAKRISENS EFFEKTER
Var tredje småföretag har tappat över halva sin omsättning under April!
Och 25 % har tappat mellan 20-49% av omsättningen. Medan en tredjedel av
företagen hittills är oberörda.
Var fjärde företag har korttidspermitterat
Och de permitterande företagen har permitterat sex personer i genomsnitt.
Totalt har över 20.000 personer permitterats bland företagarförbundets 15. 000
medlemsföretag.
65 procent av småföretagarna och deras företag har inte påverkats direkt
av Corona eller andra sjukdomar under krisen ännu.

Hur mycket har din omsättning fallit i April?
(Jämfört med normal omsättning, avrunda i procent)
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Vilka insatser har du/ni gjort på ert företag?
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KORTTIDSPERMITTERAT
VARSLAT/SAGT UPP PERSONAL
LÅNAT UPP KAPITAL FRÅN BANK
SKJUTIT UPP ARBETSGIVARAVGIFTER OCH MOMS

HAR SÄNKT SIN EGEN LÖN

FÖRHANDLAT NER HYRA
SÄNKT EGEN LÖN
FÖRHANDLAT NER PRISER FRÅN LEVERANTÖRER
INFÖRT INKÖPSSTOPP
MINSKAT ÖPPETTIDER
STÄNGT HELA VERKSAMHETEN
STÄNGT DELAR AV VERKSAMHETEN
ANDRA ÅTGÄRDER?

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Ni som korttidspermritterat - hur många personer har ni permitterat?

6 PERSONER
PER FÖRETAG I
GENOMSNITT

21 000

MEDARBETARE AV
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MEDLEMMAR

CORONAVIRUS

ANDRA ÅTGÄRDER?
”Omorganiserat ”
”Lämnat tillbaka leasingbilar ”
”Har inte behövt göra ngt ”
”Avställd delar 50% av taxibilarna och bussarna”
”Kan ej minska antalet anställda ”
”Tagit bort sparandet”

”Infört investeringsstopp ”

”Vi har en Trafikskola. Tvättar bilar själva, sagt upp vattenavtal med Waterlogoc,
sagt upp mobilabonnemang för anställda, Sagt upp städfiman, vi städar själva.
Köper bara in det absolut nödvändigaste, Jag och min fru tar bara ut en lön
växelvis från mars-och framåt”

”Försiktighet så att man inte blir smittad själv”

”Höjt checkkredit uppskov med lån”

”Har försökt förhandla hyra men fått nobben av hyresvärden”

”Digitaliserat vårt tjänsteutbud”

”Kör som vanligt med förbereder oss för eventuell nedgång genom att skapa
scenarion för de olika alternativen och vilka åtgärder som kan bli aktuella. Vid uthållig
nedgång är det bara varsel/uppsägning som hjälper”

”Dragit ner på alla kostnader jag kan ! ”

”Stramat upp hantering av inkommande betalningar ”

”Bara hygien åtgärder, tvätta händer, sprita och tvätta o byt arbetskläder oftare än
normalt.”

”Inga åtgärder än”
”Börjat producera skyddsmaterial till vården”
”Köpt in mycket material till vårt lager för att undvika strul med materialleveranser ”
”Vi har en liten ekonomisk buffert som vi använder”

”Tagit bort alla timanställda, ändrat utbudet till mkt Take away. Pratat med
fastighetsägaren men blankt nej från honom”

”Troligen konkurs ”

”Skjutit till egna pengar ”

”Inte tagit ut någon lön”

”Minskat vissa inriktningar av verksamheten. Stoppat pensionssparande”

Har Corona krisen påverkat företaget genom att anställda varit sjuka eller tvingats vara hemma?

65%

JA JAG HAR HAFT ELLER HAR ANSTÄLLDA SJUKA I CORONA

HAR INTE PÅVERKATS AV
SJUKDOM DIREKT

JA, JAG HAR HAFT ANSTÄLLDA SOM VARIT MER SJUKA OCH HEMMA ÄN VANLIGT.

NEJ, VARKEN CORONA ELLER ANDRA SJUKDOMAR HAR PÅVERKAT FÖRETAGETS ANSTÄLLDA
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VILKA ANDRA INSATSER VILL DU SE FRÅN
REGERINGENS SIDA? SID 1
”Få hjälp att täcka alla fasta kostnaderna. ”
”Sänkt arbetsgivaravgift för alla anställda så det blir rättvist”
”Stöd för att kunna betala fasta omkostnader”
”Ta bort hela arbetsgivaravgiften. ”
”Omsättningsbidrag”
”jag vill bara säga att jag tycker att små företagare och även Enskild firma
ägare borde få samma stöttning som andra . Vi håller många sysselsatta.”
”bidrag. Ej lån.
”Lägre moms ”
”Tvingande om hyresnedsättning ”
”Direkt stöd till företagen utan återbetalningskyldighet”
”Jag anser att insatserna måste hamna hos rätt företag. Det är helt tokigt
att t.ex.livsmedelsbutikerna nu har sänkta arbetsgivaravgifter trots att det
går bättre än någonsin för dem! Det måste finnas vägar att differentiera
mellan företag som behöver stöd och dem som inte behöver stöd. Om alla
får stöd, vem ska i slutändan betala för stöden? Staten måste få intäkter
så att det inte blir ett andra sortens Grekland här. Nästa steg borde vara
ett omsättningsstöd som baserar sig på den omsättning man tappat. Ett
sådant stöd sållar också bort livsmedelshandlaren som fått en
omsättningsökning tack vare Corona…”
”Jag blev besviken på att jag ff måste lägga ut pengar till ska sjuklönen.
Hade önskat att anställda fick ansöka själv om detta på fK som
karensavdraget.”

”att kunna ta jobb som kommer in och få ersättning från SMÅA om man är
medlem där för att täcka upp inkomstbortfall istället för att behöva lägga
företaget i vila..”
”Stöd småföretagare direkt efter behov, så att verksamheten kan
återupptas så snart som möjligt.”
”Hyresrabatt till hyresgästen, inte ha en process som ligger på
hyresvärden!!! Efterskänk sociala avgifter etc-”
”Ta bort arbetsgivaravgifterna helt. Sänk momsen rejält under krisen. Se till
att hyrorna bara behöver betalas en månad i taget (oftast 1 kvartal i
förskott). Kunde vara klädsamt om Staten föregår med gott exempel. Jag
hyr av SL och där är det "kalla handen".”
”Omsättningsrelaterade bidrag”

”Bidrag som kompenserar intäkterna som uteblivit på grund av
regeringens beslut med restriktioner för hela samhällets bästa”
”Regeringen skall täcka upp för en viss procent (t ex 50-70%) av
intäktsbortfall på samma sätt som försäkringskassan ger sjukpenning vid
sjukdom. Ersättningen skall baseras på dokumenterade intäkter samma
period tidigare år, minskat med den faktiska intäkten och ev
kostnadsbesparingar innevarande år. ”
”Missbruk av våra skattepengar till företag med aktieutdelningar och
bonusar. När vinsten är slut så då ska företagen kunna få hjälp att
överleva. INTE FÖRE. Hur dålig hållbarhet för sämre tider har dom? Aktier
ska inte vara (är) riskfritt”
”Att man ger alla företag tillfälliga likviditetslån som behöver detta för att
överleva.( Swedbank sa nej till en liten summa på 50.000 kronor till vårt
AB bara för vi är pensionärer! Skamligt. Åldersdiskriminering!”

”Omsättningsstöd för att klara likviditeten”
”Tror att vi kan få problem på längre sikt än detta år. Då vi är i
byggbranschen och jag är rädd för att jobb både på privata sidan och
professionella beställare inte kommer att starta projekt med tanke på
osäkerheten just nu. Det kommer troligen att drabba oss i fas 2 typ vintern
våren som kommer. En idé är att återinföra Rot avdraget till 50 % och
stimulera offentliga beställare att dra igång fler projekt.”

”Ge egenföretagare typ frisör, m.m ett halvt eller ett helt basbelopp för att
överleva 2 månader till. Kan ev. dras på löneskatten.”
”Direkt stöd till alla företag beroende på anställda. belopp/anställd För dom
som försöker ha anställda kvar typ 10000:- per anställd/månad”
”Tvinga fastighetsägarna till att sänka hyran”

”Att vi som har enskild firma åxå ska få hjälp. Som frisör o ensam är det
väldigt hårda tider ”

”Vid korttidsarbete, att de anställda kan få jobba ”alla” timmar som
företaget betalar för. Ex. vid 60%, så kan de jobba 47,5% istället för 40%.”

”Ta bort sov avg o moms i 2-3 månader”

”Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften”

”Ett vettigt sätt att få företaget att överleva, att få skjuta upp inb av skatt
och moms ok men då skall man från regeringen erbjuda en bra
avbetalnings plan som inte påbörjas förrän ”hjulen" snurrat igång igen och
absolut ingen ränta på det.”

”Direkt stöd! Slopad arbetsgivareavgift är bra!”
”Att Småa kan betala ut a-kassa (för det man för tillfället förlorar) utan att
man måste lägga företaget vilande, vilket skulle kunna leda till att
kunderna söker sig nån annan stans och då måste man stänga för gott.”

CORONAVIRUS

VILKA ANDRA INSATSER VILL DU SE FRÅN
REGERINGENS SIDA? SID 2
”Direkt hjälp med fasta utgifter. Vi inom restaurang får ju inte låna pengar av
banken i vanliga fall (trots att vi är en mkt bra verksamhet) hur tror då staten
att vi skall få låna när vi är på ruinens brant???”
”Skjuta till reda pengar i förhållande till omsättningens minskning”
”Jag är enskild firma och påverkas i allra högsta grad som frisör. Kan inte se
att det finns något som kan hjälpa mig. Alla fasta kostnader finns kvar. Klarar
inte ens att ta ut 50% av min normala lön”
”Pausa alla utgifter för företag och överlevnadsbidrag till de allra minsta
företagen”
”Permanenta sjuklöneansvaret, samt reducerad arb. givaravgift även i
framtiden. Dessa åtgärder har direkt genomslag, och påverkar netto för
företagen, kommer att behövas även då coronatider är förbi, för även då
kommer många vara högst sårbara. Kommer säker även behövas
skattelättnader, samt arb politiska, företagspolitiska åtgärder, för att få igång
byggande,tillverkning, konsumtion etc.
”Slopa hela skatten avgifter o moms fram till augusti”
”kontantstöd och inget lån så företag och jobb kommer snabbt igång efter
krisen”
”Någon form av direktstöd och att de ser till så att man KAN låna pengar, till
låg ränta”
”kontantstöd, exempelvis 25Ksek /månad/anställd.”
”Utökat stöd för de mest drabbade näringarna, t.ex. konkret hyresstöd för
restauranger och hotellverksamhet.”
”Direkta stöd till fasta utgifter som löner, större stöd till anställdas löner och låta
dom vara på arbetet en större del för att göra sådant som inte går att göra när
verksamheten är normalt läge.

”Snabba på så att hyresvärdar sänker hyrorna nu”
”Möjlighet till typ CSN- lån för att företag ska kunna betala sina fasta
kostnader”
”Ta bort arbetsgivaravgiften helt i 6 månader”
”Stötta de stora krisnäringarna som hotell resebranchen, resturanger mera. Vi
är byggfirma och behöver egentligen inga insatser i nuläget”

”sänkta kostnader som arbetsgivare. då vår hyresvärd är fullkomligt omöjlig i
detta och ej vill sänka hyran önskas att myndigheterna stöter på . varför ska vi
drabbas och ej hyresvärdar av detta.”
”Att de sänker arbetsgivaravgiften, att de lånar ut pengar räntefritt, att de
lyssnar på vad de små företagarna behöver, inte enbart de stora. Vi små
företagare sysselsätter tillsammans många människor som bidrar med skatter i
Sverige. Att det inte ska vara ett krångligt pappersexercis att få hjälp!!!”

”Sänkta/slopade arbetsgivaravgifter upp till 100 anställda! 100% ersättning för
kortidspermittering. Sänkt moms.”

”Reducerade skatter. Ta bort den allmänna löneavgiften och ha kvar
skattesänkningen i all framtid. Låt även F-kassan sköta det administrativa i
sjuklöneansvaret”

”Slopa arbetsgivaravgiften t.o.m. September.”

”Att dom avgår - eller så hjälper dom ALLA företag”

”Tillfälligt slopade arbetsgivaravgifter, löneskatter. Lån till låg och rimlig ränta
(ej 6,6%). Amorteringsfria/räntefria lån från banken (på redan tagna lån i
företaget).

”Lån till fåmansbolag som är ensamma företagare. Ett förslag är att man enkelt
kan låna upp till tex 50% av förra årets omsättning. Till 0% ränta och en längre
avbet plan. Regeringen kunde stå som garant för detta.”

”Se till att hjälpa småföretagare som uppfyller krav och behöver hjälp precis
som man erbjuder större bolag.”

”Jag vet inte riktigt. Jag såg något förslag om att kunna låna till några
månaders kostnader som ett CSN lån till företag. Det skulle fungera för mig”

”Ett ekonomiskt stöd direkt till småföretagarna i förhållande till
omsättningstapp!”

”Istället för att gå i borgen för lån till småföretag via vanliga banken skulle det
vara möjligt att låna via skattekontot till statslåneräntan. ( bankerna skor sig
inte då)”

”Betala ut stöd utan återbetalningskrav. Det är vi företag som ser till att landet
rullar ekonomiskt.”
”Slopa momsen och sociala avgifter helt för enmansföretag, ordna med statliga
lånegarantier för förmånliga lån snabbt”
"Vi små företagare betalar väldigt mycket skatt, dags att vi får tillbaka en del.
Direkt ekonomiskt stöd så företagen kan hållas vid liv och Sverige fortsätter att
rulla men dock sakta.”
”MINDRE BYRÅKRATI”
”En småföretagare Minister”

”Motverka att sunda verksamheter slås ut. Också extremt viktigt att detta inte
leder till ett statligt övertagande av privat verksamhet!.”
”Tycker deras insatser varit bra så här långt!”
”Någon form av omsättningsstöd kopplat mot företagets fasta utgifter som
måste betalas och ej kan stoppas.”
”Förslaget på "CSN-lån" för småföretagare. Jag tror inte att jag klara mig att
vänta på december att få pengarna som kommer genom att avsätta till
periodiseringsfonder”

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under mars månad via mailenkät till
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 5229 panelmedlemmar enkäten och 872
(16,6%) av mottagarna svarade på enkäten.

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936
arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag
i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i
samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi
kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

Bli medlem nu!

Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

