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Antallet af nye selskaber er i det seneste halvår af 2020 steget 20 pct. sammenlignet med 

året inden. Hvis man ser på hele 2020, er antallet af nyetablerede selskaber dog faldet med 9 

pct. Det skyldes blandt andet, at mange har holdt igen med at stifte virksomhed i foråret, hvor 

der var stor usikkerhed om, hvordan corona-pandemien ville påvirke vores hverdag.  

 
Corona-krisen er gået hårdt ud over danske virksomheder, men der er bedring at spore ovenpå den store nedtur. Det kommer til 

udtryk i de nyeste tal for nyetablerede selskaber i Danmark. 

 

Nye tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) viser, at det samlede antal af nye selskaber i Danmark er faldet med 9 pct. i 

2020 sammenlignet med 2019. I 2019 blev det etableret 32.033 nye selskaber, imens tallet i 2020 var 29.146.  

 

Det skyldes særligt, at antallet af nyetableringer i foråret 2020 var lavere sammenlignet med foråret 2019. Mange iværksættere 

har holdt igen med at etablere virksomhed, da corona-krisen brød ud i marts og april måned. Antallet af nyetableringer var i foråret 

2019 derimod bemærkelsesværdigt højt. Det skyldes, at man afskaffede iværksætterselskaberne den 15. april 2019, hvilke fik 

mange til at etablere et iværksætterselskab i perioden op til afskaffelsen. 

 

Siden den gradvise åbning af samfundet fra maj 2020 og frem, er der sket en stigning i antallet af nyetableringer og for sidste 

halvdel af 2020, har der været en stigning på 20 pct. sammenlignet med året inden. Det lader derfor til, at etableringslysten så 

småt er vendt tilbage.  

 

Antal nyetableringer i Danmark pr. måned i 2019 og 2020 

 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2019 3.588 3.011 3.753 3.820 2.436 2.417 2.183 1.790 2.278 2.111 2.155 2.491 

2020 2.725 2.259 2.031 1.860 2.046 2.581 2.576 2.110 2.506 2.524 2.742 3.186 

Kilde.: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen 

 

Flere stifter virksomhed trods corona 

 

Udviklingen i antal nye 
selskaber registeret i 
CVR-registret 

 
KILDE: 
 Dansk Erhverv på baggrund af 
Det Centrale Virksomhedsregi-
ster (CVR), Erhvervsstyrelsen 
 

ANMÆRKNING:  
Det er alene ”Nye selskaber”, 
hvor største delen er anparts-
selskaber (ApS). ”Nye selska-
ber” indeholder desuden aktie-
selskaber, kommanditselska-
ber, interessentskaber, fonde, 
foreninger m.fl.. Opgørelsen er 
uden omdannelser, statusæn-
dringer og fusioner. 
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