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Dokumentation - Erklærede konkurser og konkursbegæringer – eksperimentel statistik
1. Indledning

Den ugentlige publicering af konkursbegæringer har til formål er at give en tidlig
og højfrekvent indikation på udviklingen i erklærede konkurser.
2. Indhold

Statistikken er en ugentlig opgørelse af erklærede/kundgjorte konkurser viser
hvor mange konkursboer i erhvervsvirksomheder, der er sluttet i Sø- og Handelsretten eller Skifteretterne, og de periodiseret efter den dato, hvor boslutningen offentliggøres i Statstidende.
Statistikken for konkursbegæringer viser hvor mange begæringer om konkurs i
en erhvervsvirksomhed, der er indgivet til retterne af en skyldner (egenbegæring) eller en fordringshaver (kreditorbegæring).
En begæring kan indgives, når skyldneren er insolvent. Den periodiseres efter
modtagelsesdatoen hos retterne. Begæringerne ligger forud i tid for konkurserklæringerne, og de giver en tidlig indikation på udviklingen i erklærede konkurser. Det skal bemærkes, at ikke alle begæringer resulterer i en konkurserklæring. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om den enkelte konkursbegæring i form af branche, virksomhedsstørrelse (omsætning og beskæftigelse),
geografisk lokalisering og lignende, idet oplysninger om skyldneren iht. Konkursloven ikke er offentligt tilgængelige. Se mere i Konkursloven.
3. Statistisk behandling

Data om konkursbegæringer modtages ugentligt via Domstolsstyrelsen fra Skifteretterne og Sø- og Handelsretten.
Data om erklærede konkurser modtages månedligt fra Statstidende. De erklærede konkurser er dokumenteret i statistikdokumentationen og på emnesiden
om konkurser.
4. Relevans

Konkursbegæringerne giver en tidlig indikation på udviklingen i erklærede konkurser, som i sig selv er en hurtig konjunkturindikator.
5. Præcision og pålidelighed

Statistikken over konkursbegæringer omfatter alle begæringer om konkurs i en
erhvervsvirksomhed, der er indkommet til Skifteretterne og Sø- og Handelsretten. Tallene fra Sø- og Handelsretten omfatter også personlige konkurser, som
der korrigeres for med et skønsmæssigt fradrag på 5 pct.
Der forekommer nogle få korrektioner af tidligere offentliggjorte tal ved hver ny
offentliggørelse.
Der kan være en vis usikkerhed forbundet med antallet af konkursbegæringer,
idet der i materialet fra Sø- og Handelsretten – men ikke de øvrige Skifteretter
– ikke skelnes mellem konkurser for privatpersoner og virksomheder, ligesom
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der ikke skelnes mellem egenbegæringer og kreditorbegæringer. I denne opgørelse er der på baggrund af Domstolsstyrelsens skøn, fratrukket 5 pct. for personlige konkurser fra det antal begæringer, der er leveret fra Sø- og Handelsretten.
6. Aktualitet og punktlighed

Statistikken om konkursbegæringer offentliggøres som hovedregel om onsdagen
for den foregående uge. Tallene for erklærede konkurser offentliggøres den
fjerde hverdag for den foregående måned.
7. Sammenhæng og sammenlignelighed

Andre højfrekvente konjunkturindikatorer publiceres på Danmarks Statistiks
hjemmeside for eksperimentel statistik.
8. Tilgængelighed

Opgørelsen med konkursbegæringer publiceres på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik samt i www.statistikbanken.dk/konk10E,
www.statistikbanken.dk/konk11E og www.statistikbanken.dk/konk12E. Øvrige
opgørelser med erklærede konkurser findes i www.statistikbanken.dk/10104.
9. Administrative oplysninger

Statistikken er placeret i kontoret for Konjunkturstatistik. Den statistikansvarlige er Søren Dalbro, tlf.: 39 17 34 16, e-mail: sda@dst.dk.
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