
 

 

 NYETABLERINGER 

  

Stort fald i antallet af 
nyetableringer i 2019 

I 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 36.361 nye virksomheder. I 2019 faldt antallet af 
nyetablerede virksomheder til blot 25.288, se figur 1. 
   

Figur 1: Årligt antal nyetablerede selskaber 

 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 

Anm: Nye selskaber er alle virksomheder med et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen regnskabspligtig. Det vil 

typisk være formerne A/S, ApS, IVS, P/S, I/S og AMBA. 

Stigningen i antal nyetableringer i 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 20191. Der er en tydelig 
sammenhæng mellem det store fald i antallet af nyetableringer og tidspunktet for af-
skaffelsen af iværksætterselskaber (IVS).  

                                                             
1 Erhvervsministeriet, 2019, https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/februar/ivaerksaetterselskaber-af-

skaffes-og-kapitalkrav-for-anpartsselskaber-nedsaettes/, besøgt 16. januar 2020. 
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Der blev etableret 6.757 nye virksomheder i 4. kvartal af 2019. Det svarer til et fald på 
26% sammenlignet med 4. kvartal 2018. Se figur 2. 
   

Figur 2: 
Vækst i antallet af nyetablerede virksomheder i forhold til samme kvartal 
året inden 

 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 

Flere anpartsselskaber kompenserer ikke for færre iværksætter-
selskaber  

Fordelingen af aktive virksomheder på selskabsform viser, at antallet af aktive iværk-
sætterselskaber fra starten af 2019 til starten af 2020 er faldet med 2.977. Det svarer til 
et fald på 7 pct. Faldet skyldes blandt andet, at det pr. 15. april 2019 ikke længere er 
muligt at stifte et nyt iværksætterselskab, og at eksisterende iværksætterselskaber skal 
lukke selskabet eller omdanne til en anden selskabsform inden april 2021. Siden det blev 
muligt at stifte et iværksætterselskab i 2014, har den gennemsnitlige stigning frem til 
2019 været 68 pct. om året. 

Antallet af aktive anpartsselskaber steg fra 2019 til 2020 med 14.282 virksomheder, hvil-
ket svarer til en stigning på ca. 6 pct. hvor den gennemsnitlige stigning fra 2014 til 2019 
har været ca. 5 pct. I samme periode steg antallet af aktive enkeltmandsvirksomheder 
med 3.782 virksomheder, hvilket svarer til en stort set uændret stigning på ca. 2 pct.  
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Figur 3: 
Udvikling i antallet af aktive anpartsselskaber og enkeltmandsvirksom-
heder efter afskaffelse af iværksætterselskaber 

 

Kilde: Experian på baggrund af Erhvervsstyrelsen. 

Anm: Antal aktive virksomheder primo året. *EMV og PMV er slået sammen under navnet enkeltmandsvirksom-

hed. 

Baggrund for 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 snyd2. 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.  
 

                                                             
2 Erhvervsstyrelsen, Analyse af iværksætterselskaber, 2018 
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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 svarer til 
EU-landenes gennemsnitlige kapitalkrav. Særligt for unge iværksættere kan det have 
stor betydning om kapitalkravet er 40.000 kr. eller 15.000 kr. 
 

Om dette notat  

Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 16. januar 2020. Om Dansk Erhvervs Ana-
lysenotater 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 erhvervs-
liv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs 
analysenotater 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. 2924 
2234. 


