
 

 

 ANALYSE 

  

Stort fald i antallet af nye 
iværksættervirksomheder 

I 3. kvartal af 2019 har der været et massivt fald i antallet af nyetablerede virksomheder. 
Det viser nye tal fra analysevirksomheden Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 
Antallet af nye virksomheder toppede i 2018 med 8.208 nye virksomheder i 3. kvartal. I 
2019 faldt antallet af nyetablerede virksomheder til blot 6.251 for 3. kvartal.   
   

Figur 1: Antal nyetableringer i 3. kvartal 

 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 

Anm: Figuren viser antallet af nyetablerede virksomheder i 3. kvartal fortelt på år. Nye selskaber dækker over 

alle virksomheder med et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. Det vil typisk være for-

men A/S, ApS, IVS, P/S, I/S og AMBA.  

 
Stigningen i antal nyetableringer fra 2014 og frem til 2018 hænger sammen med, at det i 
denne periode har været muligt at etablere et iværksætterselskab med et kapitalkrav på 
blot 1 krone. Selskabsformen blev afskaffet igen den 15. april 2019. Der er en tydelig 
sammenhæng mellem det store fald i antallet af nyetableringer og tidspunktet for af-
skaffelsen af iværksætterselskaber (IVS).  
  
Faldet i det samlede antal nyetablerede selskaber i 3. kvartal af 2019 svarer til et fald på 
23,8 % sammenlignet med 3. kvartal 2018. Det er første gang i syv år, at der bliver etab-
leret færre virksomheder end samme kvartal året forinden.     
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Udvikling af nyetableringer på månedsbasis  
 
Ses der på udviklingen på månedsbasis, tegner der sig et tydeligt billede af, at antallet 
af nyetableringer faldt efter, at iværksætterselskabsformen blev afskaffet den 15. april 
2019, ligesom der ses en kortvarig stigning af nyoprettelser i perioden frem mod ned-
lukningen af den populære selskabsform. Antallet af nyetablerede selskaber i septem-
ber 2019, var på 2.279, hvilket er et fald på 20,4 % i forhold til september 2018.     

Figur 3: Kraftigt fald i antallet af nyetableringer efter stop for IVS 

 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 

 
Afskaffelse af IVSer betyder, at færre iværksættere stifter virk-
somhed  
 
Ses der på fordelingen af nyetableringer på selskabsform, ses er der en tydelig stigning 
i antallet af anpartsselskaber i 3. kvartal 2019 sammenlignet med 3. kvartal 2018. Stig-
ningen svarer dog langt fra til, hvad der før blev etableret af iværksætterselskaber.   
 
Kapitalkravet for at etablere et anpartsselskab (ApS) blev sat ned fra 50.000 kr. til 
40.000 kr. samtidig med at iværksætterselskabsformen blev afskaffet. Faldet i nyetab-
leringer tegner dog et billede af, at nedsættelsen af kapitalkravet ikke har haft en til-
strækkelig effekt i forhold til, at få iværksættere til at etablere deres virksomhed som 
et anpartsselskab.  
 
ApS har været den mest populære selskabsform i Danmark skarpt efterfulgt af IVS. 
Muligheden for at etablere et iværksætterselskab blev afskaffet i løbet af 2. kvartal 
2019, hvorfra der ses en stigning i antallet af nyetablerede ApSer. I 3. kvartal 2018 blev 
der etableret 8208 virksomheder og af dem var 3604 iværksætterselskaber, hvilke sva-
rer til, at 43,9 % af de nyetablerede virksomheder førhen var iværksætterselskaber og 
51,9 % af nyetableringerne var anpartsselskaber.  
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Tabel 1: Kraftigt fald i antallet af nye IVS’ere 

 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 

APS 4.262 5.007 4.911 5.923 5.867 

A/S 203 269 186 219 207 

IVS 3.604 3.707 5.144 2.392 13 

Andre 139 187 111 151 164 

I alt 8.208 9.170 10.352 8.685 6.251 
 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 

 

Stadig muligt at oprette IVS i Grønland  
 
Grønland, er det eneste område med vækst i nyetableringer for 3. kvartal 2019, sam-
menlignet med 3. kvartal 2018. I Grønland er muligheden for at stifte et iværksættersel-
skab endnu ikke lukket, hvilket også giver sig til udtryk. I Grønland er 11 ud af de 33 ny-
etablerede selskaber for perioden iværksætterselskaber. Det bemærkes at ca. halvde-
len af disse stiftere ikke har nuværende grønlandsk adresse.  
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Afskaffelse af Iværksætterselskaber  
 
Iværksætterselskaberne blev afskaffet af den tidligere regering, den 15. april 2019, på 
baggrund af en analyse fra Erhvervsstyrelsen, der pegede på, at nogle iværksættersel-
skaber har været brugt til snyd. I samme ombæring, som iværksætterselskaberne blev 
afskaffet, blev kapitalkravet for anpartsselskaber sat ned fra 50.000 kr. til 40.000 
kr. Dansk Erhverv og Experian følger løbende udviklingen.  
 
 

Forslag 
 
Dansk Erhverv foreslår, at den nye regering genåbner sagen om iværksætterselskaber 
og afsøger muligheder, som kan sikre, at iværksættere fortsat kan stifte et selskab – 
også selv om de ikke har 40.000 kr. på lommen. Én måde at løse problemet kan være 
at sætte kapitalkravet til anpartsselskaber yderligere ned til ca. 15.000 kr., hvilke sva-
rer til EU-landenes gennemsnitlige kapitalkrav. Særligt for unge iværksættere kan det 
have stor betydning om kapitalkravet er 40.000 kr. eller 15.000 kr.   
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 25. oktober 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen og Dansk Erhvervs iværksætterpolitik kan ske til chef-
konsulent for iværksætterpolitik Jasmina Pless på jpl@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 
6195. 
 
 
 


