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Omsætningen steg i 2. kvartal
Efter mange af coronarestriktionerne er ophævet, og samfundet begynder at nærme sig
normalen, er omsætningen steget blandt GRAKOMs medlemmer. Samtidig forventer
medlemsvirksomhederne, at omsætningen vil stige yderligere i tredje kvartal, så
omsætningen kun er marginalt under niveauet fra før udbruddet af corona.
Omsætningen blandt GRAKOMs medlemsvirksomheder steg i andet kvartal efter mange coronarestriktioner løbende er blevet ophævet og en stor del af samfundet igen er åbnet efter
vinterens nedlukning. Således var omsætningen i 2. kvartal kun 6 pct. lavere end på samme
tidspunkt i 2019 – det seneste normalår. Det er en betydelig fremgang i forhold til 1. kvartal
2021, hvor omsætningen var 18 pct. lavere end i samme kvartal 2019.
Omsætningen er samtidig også betydeligt højere end virksomhederne forventede for godt tre
måneder siden. I slutningen af marts forventede virksomhederne nemlig, at omsætningen i
andet kvartal ville blive 13 pct. lavere end i samme kvartal 2019. Kvartalet er dermed gået betydeligt bedre end forventet.
Figur 1: Omsætningen ift. samme kvartal 2019
Spg: ”Hvordan forventer du din virksomheds omsætning ændrer sig i indeværende kvartal sammenlignet med
samme kvartal 2019”
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Note: Vægtet efter virksomhedsstørrelse

I 3. kvartal forventer GRAKOMs medlemsvirksomheder, at omsætningen går yderligere frem
og ender 3 pct. lavere end i det tilsvarende kvartal 2019. Der tegner sig dermed et billede af,
at kommunikationsindustriens omsætning i tredje kvartal næsten er tilbage på niveau fra før
coronaudbruddet.
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Omsætningen for det kommende år bliver næsten på niveau med 2019
I undersøgelsen er der også spurgt ind til udviklingen i omsætningen det for hele 2021. Her
viser tallene, at næsten halvdelen af GRAKOMs medlemsvirksomheder forventer, at omsætningen stort set vil være på niveau med 2019.
Figur 2: Virksomhedernes forventninger til omsætningen i 2021 i forhold til 2019
Spg: ” Hvad er dine forventninger til din virksomheds omsætning for hele 2021 i forhold til 2019?”
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Note: Vægtet efter virksomhedsstørrelse

Dog viser figuren også, at der 12 pct. forventer at omsætningen vil være mere end 25 pct. lavere end i 2019, mens 9 pct. forventer en omsætning mellem 10 pct. og 25 pct. lavere end i
2019. Tallene understreger, at der fortsat er en betydelig andel af GRAKOMs medlemsvirksomheder, hvor 2021-regnskaber ender stærkt påvirkede af coronakrisen.
Om undersøgelserne
Undersøgelsen blev udsendt til alle GRAKOMs medlemsvirksomheder.
Juni 2021:
Undersøgelsesperiode: 25. juni 2021 – 1.- juli 2021.
65 virksomheder besvarede undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 15 pct.
Marts 2021:
Undersøgelsesperiode: 23. marts 2021 – 1.- april 2021.
95 virksomheder besvarede undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 21 pct.
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