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Historisk mange nye iværksætterselskaber
Det blev i 2014 muligt at starte et iværksætterselskab
(IVS). Det har flere og flere iværksættere benyttet sig af.
Med krav om blot én krone som opstartskapital er det blevet nemt at starte virksomhed, og i dag tegner IVS’erne
sig for en stadig større andel af nytegnede virksomheder
uden nævneværdige forskelle med hensyn til antallet af
konkurser i forhold til nytegnede ApS’er.
Dobbelt så mange nye
IVS’er i dag sammenlignet med 2014

Siden 2014 har det været muligt at starte et iværksætterselskab
(IVS) for en flad krone, og det har flere og flere benyttet sig af. Antallet af nye IVS’er er mere end fordoblet fra lidt under 6.000 nye
selskaber i 2014 til næsten 12.000 i 2016.
Historisk mange nye iværksættervirksomheder
Opstartede IVS'er hvert kvartal siden ordningen trådte i kraft 1. januar 2014
Antal virksomheder
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Samlet set er der kommet flere nye virksomheder herhjemme

Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af nye CVR registreringer. Fremgangen skyldes ikke kun, at der er kommet flere
IVS’er, men også flere enkeltmandsvirksomheder, ApS’er og A/S’er,
har set dagens lys.
Den største fremgang i nye virksomheder ses blandt ApS’erne, hvor
der er startet over 20.000 nye selskaber i 2016. Pilen peger dog i
samme retning for nye IVS’ere. Det lave kapitalkrav kan være medvirkende til at give det sidste skub til etablering af en virksomhed.
Opstart af et IVS kan således være første skridt på en virksomheds
væsktrejse, som kan føre til, at selskabet senere konverteres til et
ApS, hvor der stilles større kapitalkrav.

IVS'erne udgør en større
og større andel af nye
virksomheder

De nye IVS’er udgør da også en større og større andel af nye virksomheder fra 2014 til 2016. I 2014 var lidt over hver tiende nye virksomhed et IVS, og i 2016 var det tæt på hver femte nye virksomhed.
Så der er blevet startet flere og flere nye IVS’ere sammenlignet med
andre virksomhedsformer siden, det blev muligt at stifte et IVS i
2014.

Andelen af nye virksomheder, der er iværksætterselskaber
vokser år for år
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Det skal være nemt og
naturligt at etablere virksomhed i Danmark

Det er godt tegn for dynamikken i dansk erhvervsliv, at der i høj grad
bliver stiftet nye selskaber herhjemme. Den nye selskabsform IVS er
en ny og enkel måde at starte en virksomhed op på. Men uanset
hvordan man starter op som selvstændig, så er der samme behov for
at have en skarp forretningsplan, at kunne vurdere markedet og at
kunne sætte sine kompetencer i spil.
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IVS'erne er stadig i fuld gang
Ingen grund til bekymringer i forhold til konkurser blandt IVS'erne…

Da iværksætterselskabet blev indført, var der bekymringer for, om
den nye selskabsform ville medføre en lang række konkurser. Det
synes dog her tre år efter ikke at være tilfældet, da antallet af konkurser blandt IVS’erne ikke er anderledes end for ApS’erne.
Fra januar 2014 til december 2016 er der blevet etableret 27.000
IVS’er og omtrent 59.000 ApS’er. I samme periode er 85 pct. og 92
pct. af henholdsvis IVS’erne og ApS’erne i normal drift. Ses der specifikt på konkursraten, er godt 3 pct. af IVS’erne gået konkurs, mens
det er 2 pct. for ApS’erne.

Samme udvikling i IVS'er og ApS'er
Status pr. 1 januar 2017 for alle IVS'er og ApS'er registreret i perioden 2014 til 2016

Selskabet er i normal drift.

Selskabet er tvangsopløst eller under
tvangsopløsning

Selskabet er konkurs eller under konkurs
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..., dog bliver lidt flere
IVS'er tvangsopløst…

Den væsentligste forskel på de to selskabsformer ligger i andelen af
selskaber, der enten er tvangsopløst eller er under tvangsopløsning.
Samlet er 8 pct. af IVS’erne enten tvangsopløst eller under tvangsopløsning. Dette skal ses i modsætning til, at godt 2 pct. af ApS’erne
har samme status.
En af grundene til den større andel af tvangsopløsninger blandt
IVS’erne, kan være, at de på linje med ApS’er skal aflægge årsregnskab. Såfremt de ikke får udarbejdet et rettidigt regnskab, så begæres selskabet tvangsopløst. Derfor er det vigtigt, at alle iværksættere
gør sig klar, hvad der kræves af formelle krav.
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Flere nye virksomheder på Sjælland er IVS’er
Større andel af IVS'er i
København og på den
vestligeste del af Sjælland…

I Hovedstaden og Sjælland, undtagen Stevns, er mere end hver
tredje nye virksomhed et IVS. Specielt på Vestsjælland og i København har man taget godt imod den nye selskabsform, hvor mere end
4 ud 10 nye virksomheder er IVS’ere.

... og lidt mindre andel
rundt om og på heden i
Jylland

På Lolland og Falster er ordningen også populær, når der startes ny
virksomhed. Modsat er de jyske opstarter i lidt mindre grad båret
frem af IVS’erne. Det er specielt i det midtjyske, at selskabsformen
bliver valgt lidt mindre i forhold til andre typer af nye selskaber –
det er ikke, fordi der bliver startet færre virksomheder i og omkring
heden, men de vælger en anden type virksomhed.
Opstart af et IVS

Det er enkelt at oprette et IVS og få et CVR-nummer.
Oprettelse kan ske på virk.dk https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Registrer_ivaerksaetterselskab

