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Dokumentation – Nyregistrerede virksomheder eksperimentel statistik
1. Indledning
Statistikkens formål er at beskrive COVID-19s indflydelse på iværksætteri i Danmark.
2. Indhold
Statistikken er en månedlig opgørelse af nystartede virksomheder fordelt på enkeltmandsvirksomheder og Interessentskaber samt anparts- og aktieselskaber. Statistikken omfatter private virksomheder inden for de nævnte virksomhedsformer.
3. Statistisk behandling
Oplysningerne om nystartede virksomheder er hentet i Danmarks Statistiks Erhvervsregister, der er en udbygning af det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
med en række oplysninger om primært ejerforhold og økonomisk aktivitet.
Statistikken er baseret på de nye virksomheders registreringsdato, og der er set
bort fra offentlige virksomheder og virksomheder, som lukkede igen inden for 14
dage efter deres registrering. Data om momsregistrering er fra virksomhedernes
registrering hos Skattestyrelsen, mens oplysninger om ansatte baserer sig på eIndkomst data fra DSTs eIndkomstregister.
4. Relevans
Statistikken kan anvendes til at vurdere ændret adfærd i det dansk iværksætteri
under COVID-19-nedlukning.
5. Præcision og pålidelighed
Da statistikken baserer sig på nye virksomheders registreringer i CVR hos Erhvervsstyrelsen og i Erhvervssystemet hos Udviklingsstyrelsen vurderes data at
være pålidelige. Tallene for om nystartede virksomheder har ansatte i deres første
2 måneder har dog en vis forsinkelse og vil stige noget i de første måneder efter
start.
6. Aktualitet og punktlighed
Udgivelser forventes måneden efter referenceperioden med opdatering omkring d.
15.
7. Sammenhæng og sammenlignelighed
Denne eksperimentel statistik, der afspejler den allerseneste udvikling, adskiller sig
fra den traditionelle opgørelse af reelt nye virksomheder, Erhvervsdemografien,
ved at der kun ses på nyregistreringer, ikke om virksomheden er en reelt ny virksomhed. De to opgørelsesformer kan derfor ikke umiddelbart sammenholdes. Læs
mere på emnesiden om erhvervsdemografi.

1/2

8. Tilgængelighed
Statistikken kan findes på dst.dk/eksperimentelstatistik. Der er ikke adgang til de
mikrodata der ligger til grund for den eksperimentelle statistik.
9. Administrative oplysninger

Statistikken placeret i kontoret Erhvervsindberetning og Erhvervsregistre. Den
statistikansvarlige er Steen Eiberg Jørgensen, tlf.: 39 17 38 46, e-mail:
SEJ@dst.dk.
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