Coronavirus presser tusindvis af selskabers økonomi
Coronavirussen som i disse dage har sendt størstedelen af den offentlige sektor og
store dele af det private arbejdsmarked i hjemmekarantæne vil med stor sandsynlighed
både betyde flere konkurser, men også at antallet af selskaber, der er særligt udsatte vil
stige med flere tusinde afhængigt af, hvor meget selskabernes overskud falder.
Udviklingen i antallet af konkurser vil afhænge af, hvor dyb og langvarig den aktuelle
krise bliver. Om det bliver en ny finansiel krise, er for tidligt at spå om, men
forventningen er klart faldende overskud og et stigende antal konkurser blandt
selskaberne.
Konsekvensen kan blive tabte arbejdspladser samt betydelige økonomiske tab for såvel
virksomheder, som kreditorer og leverandører.
FSR – danske revisorer har foretaget en beregning af, hvor stort et antal af selskaber,
der vil være særligt udsatte for at gå konkurs, når overskuddene falder og egenkapitalen
kommer under pres.
Et stort antal af anparts- og aktieselskaber har hvert år en forhøjet risiko for at gå
konkurs. Det skyldes, at selskaberne både har en egenkapital, der er mindre end den
lovpligtige selskabskapital samtidig med et underskud på bundlinjen. Alene i 2018 var
antallet af anparts- og aktieselskaber med forhøjet risiko for konkurs 35.467, hvilket
svarer til 14 pct. af selskaberne.
Dertil kommer den store gruppe af iværksætterselskaber, som for en stor dels
vedkommende kæmper med at skabe en fornuftig indtjening. Blandt dem har 7.539 i
dag en forhøjet konkursrisiko svarende til 31 pct. af selskaberne.
Iværksætterselskaberne er i den her sammenhæng en lidt særlig gruppe. De har ofte
været kendetegnet ved en negativ egenkapital blandt andet på grund af det lave
selskabskapitalskrav på 1 kr. Derfor vil iværksætterselskaber blive behandlet separat i
denne analyse.
Opgørelsen viser alene risikoen for danske selskaber, som udgør 42 pct. af det danske
erhvervsliv. En stor del af de resterende virksomheder er selvstændig erhvervsdrivende.
Det er ikke muligt, at lave en tilsvarende opgørelse for disse, da de ikke har offentligt
tilgængelig regnskaber, men de vil formodentlig være lige så udsatte, hvis ikke mere for
udsving i økonomien.
Isoleret set behøver det ikke at være et problem for et selskab at have en egenkapital,
der er mindre end den lovpligtige selskabskapital eller underskud på bundlinjen, men
kombinationen af begge er tegn på, at selskaber har økonomiske vanskeligheder og at
risikoen for konkurs er forhøjet.
Som nævnt har 35.467 anparts- og aktieselskaber en forhøjet risiko for at gå konkurs
baseret på deres senest tilgængelige regnskab. Derudover er der en gruppe på 7.310
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selskaber som på nuværende tidspunkt har et 0 på bundlinjen eller et lille overskud på
bare mellem 1-50.000 kr. samtidig med, at deres egenkapital er mindre end den
lovpligtige selskabskapital.
Denne gruppe vurderes også at være særligt udsat for yderligere udsving i økonomien.
Et fald i disse selskabers salg vil hurtigt kunne vende et overskud til et underskud,
hvormed de vil komme i gruppen af selskaber med en forhøjet konkursrisiko.
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I figuren nedenfor ses det, hvor mange flere selskaber, der vil være i den udsatte
gruppe pga. et lavt overskud og en egenkapital mindre end den lovpligtige
selskabskapital. Hvis fx alle selskabers overskud falder med 10 pct. som følge af
coronavirussen, da vil antallet af anparts- og aktieselskaber, der er særligt udsatte for
yderligere økonomiske udsving stige til 7.544 selskaber, dvs. en stigning på 234
selskaber.
Afhængigt af hvor hårdt coronavirussen får lov at sætte sig på bundlinjen i selskaberne
vil op mod 8.961 selskaber være i en særligt udsat situation ved et fald i overskuddet.
Ses det i sammenhæng med de godt 35.000, der er i forhøjet risiko for at gå konkurs,
betyder det, at der er til over 44.000 selskaber, som enten er særligt udsatte eller har en
forhøjet konkursrisiko, svarende til 17 pct. af alle anparts- og aktieselskaber.
Antal særligt udsatte selskaber ved fald i overskuddet
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Anm.: Opgørelse indeholder antallet af selskaber, der har en egenkapital, der er mindre en den lovpligtige
selskabskapital og et overskud på mellem 1-50.000 kr. på nuværende tidspunkt. Samt antallet, hvis selskaber
overskud falder med hhv. 10,20,30,40,50 pct.
Kilde: Experian og FSR-beregninger

Iværksætterselskaberne er en særskilt problematik
Som nævnt er iværksætterselskaberne en særskilt gruppe, da en stor del af
selskaberne har en negativ egenkapital og for en stor del har kæmpet med en fornuftig
indtjening.
Det estimeres, at 31 pct. af iværksætterselskaber allerede på nuværende tidspunkt har
en forhøjet risiko for konkurs. Dertil kommer, at op mod 1.435 yderligere
iværksætterselskaber har et overskud, der ligger mellem 1-50.000 kr., hvilket gør dem
særligt udsatte for yderligere økonomiske udsving.
Tilbage i april 2019 blev iværksætterselskabsformen afskaffet. Eksisterende
iværksætterselskaber har mulighed for at blive omregistrerede til anpartsselskaber ved
at indskyde en selskabskapital på 40.000. Iværksætterselskaber, der ikke bliver
omregistreret vil i stedet blive enten tvangsopløst eller gå konkurs.
12.973 iværksætterselskaber har enten en negativ egenkapital eller en egenkapital på 0
kr. En del af disse må formodes ikke at blive omregistreret til et anpartsselskab, da de
både skal skaffe 40.000 kr. til selskabskapitalen samt kæmpe mod en faldende
indtjening.
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