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1 Indledning
Statistikken Nyregistrerede virksomheder og konkurser har til formål at give et overordnet og
internationalt sammenligneligt billede af, hvor mange nye virksomheder, der kommer til, og hvor
mange, der forsvinder som følge af konkurser. Statistikken udkommer første gang i 2021.

2 Indhold
Statistikken Nyregistrerede virksomheder og konkurser er en kvartalvis opgørelse af antal
nyregistrerede juridiske enheder samt antallet af konkurser i erhvervsvirksomheder. De
nyregistrerede virksomheder samt konkurserne fordeles på 8 branchegrupper.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken Nyregistrerede virksomheder og konkurser belyser kvartalsvist antallet af
nyregistrerede virksomheder samt antallet af konkurser fordelt på brancher. ,
En nye virksomhed er defineret ved, at der er oprettet et nyt CVR-nummer i CVR, og at
virksomheden er tilmeldt pligter for moms og/eller kildeskat inden for de første 2 måneder efter
registrering.
En konkurs er defineret ved, at Skifterettens konkursdom er offentliggjort i Statstidende. Se mere
om konkursstatistikkens indhold og detaljer i denne statistikdokumentation.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Nyregistrerede virksomheder og konkurser anvender følgende udvalgte grupperinger og
hovedafdelingerne i DB07. Mere information om DB07 i linket nederst.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

BTE En sum af hovedafdelingerne B, C, D og E, og dvs. råstofindvinding +
fremstillingsvirksomhed + el-, gas- og fjernvarmeforsyning + vandforsyning, kloakvæsen,
affaldshåndtering mv.
F Bygge- og anlægsvirksomhed
G Engros- og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler
H Transport og godshåndtering
I Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
J Information og kommunikation
KTN En sum af hovedafdelingerne K, L, M og N, dvs. pengeinstitut- og finansvirksomhed mv.
+ fast ejendom + liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser + administrative
tjenesteydelser og hjælpetjenester
PTSX94 En sum af hovedafdelingerne P, Q, R, S95 og S96, dvs. undervisning +
sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger + kultur, forlystelser og sport + reparation af
husholdningsudstyr + frisører, vaskerier og andre serviceydelser
BTSXO_S94 En sum alle ovenstående

Mere information om DB07.
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2.3 Sektordækning
Nyregistrerede virksomheder og konkurser dækker alle sektorer undtaget hovedafdeling A:
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, hovedafdeling O: Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring,
visse dele af hovedafdeling S: Organisationer og foreninger, hovedafdeling T: Private husholdninger,
hovedafdeling U: Eksterritoriale organisationer og organer

2.4 Begreber og definitioner
Nye virksomheder: En ny virksomhed er defineret ved, at der er oprettet et nyt CVR-nummer i CVR,
og at det inden for to måneder efter oprettelsen er tilmeldt pligter for moms og/eller kildeskat.

2.5 Enheder
Enhederne er juridiske enheder (CVR-numre).

2.6 Population
Populationen er nyregistrerede juridiske enheder.

2.7 Geografisk dækning
Nyregistrerede virksomheder i Danmark

2.8 Tidsperiode
Nyregistrerede virksomheder fra 2015.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik

2.10 Måleenhed
Antal.

2.11 Referencetid
Seneste kvartal

2.12 Hyppighed
Kvartalsvis
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2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Nyregistrerede virksomheder og konkurser er en kopi af den opgørelse, der foretages med hjemmel i
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2152 og KOMMISSIONENS
GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1197

2.14 Indberetningsbyrde
Opgørelsen af Nyregistrerede virksomheder og konkurser er baseret på administrative registre. Der
er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Data til denne statistik indsamles fra Danmarks Statistiks Erhvervsregister (ESR) baseret på
oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt oplysninger om pligter fra
Skattestyrelsens Erhvervssystem. Kilderegistrene opdateres løbende. Udtræk tjekkes for dubletter.

3.1 Kilder
Kilden til Nyregistrerede virksomheder er Danmarks Statistiks Erhvervsregister (ESR) baseret på
oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt oplysninger om pligter fra
Skattestyrelsens Erhvervssystem.

3.2 Indsamlingshyppighed
ESR opdateres dagligt med oplysninger fra CVR.

3.3 Indsamlingsmetode
Data om nye virksomheder hentes fra det ESR på basis af data i CVR.

3.4 Datavalidering
I produktionsprocessen tjekkes der for dubletforekomster. Der er ingen yderligere tjek af data.
Nyregistrerede virksomheder skal udover at være nyregistreret også inden for samme måned blive
tilmeldt pligter i Skats Erhvervssystem. Der er tre pligter som trigger, at virksomheden tæller med,
det er moms, lønsumsafgift eller A-skat.

3.5 Databehandling
Opgørelsen af nye virksomheder er en simpel sammentælling med gruppering på udvalgte
hovedafdelinger i DB07.
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3.6 Korrektion
Der foretages ingen korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering
og databehandling.

4 Relevans
Opgørelsen af tal for Nyregistrerede virksomheder har været offentliggjort som eksperimentel
statistik, og der har været stor interesse fra bl.a. brancheorganisationer, politikere og offentlige
institutioner. Statistikken udarbejdes for Eurostat til en fælles europæisk statistik om iværksættere.

4.1 Brugerbehov
Der er stor interesse for tal om nyregistrerede virksomheder. Dette fortæller noget om konjunkturer,
risikovillighed og ændringer i ansættelsesstruktur. Statistikken efterspørges blandt andet af
brancheorganisationer, politikere og offentlige institutioner. Statistikken udarbejdes for Eurostat til
en fælles europæisk statistik om iværksættere.

4.2 Brugertilfredshed
Statistikken over nye virksomheder har været udgivet som eksperimental statistik fra marts 2020 til
maj 2021 og der har været stor interesse for tallene, som brugerne har fundet meget mere brugbare
end det, de selv har kunnet hente fra CVR.

4.3 Fuldstændighed af data
Indenfor de opsatte kriterier i forordningen er statistikken fuldt dækkende.

5 Præcision og pålidelighed
Statistikken Nye virksomheder er et godt bud på antal nyregistrerede virksomheder, der starter.
Definitionen betyder at knap 60 % af de nyregistrerede virksomheder i CVR fravælges i statistikken,
da den indebærer, at virksomheden også skal være pligtige for moms, lønsum eller A-skat.

5.1 Samlet præcision
Statistikken er et godt bud på antal nyregistrerede virksomheder der starter op. Statistikken kan
ikke sammenholdes med Erhvervsdemografien, hvor nye virksomhedsregistreringer renses for
overtagelser fra andre virksomheder.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.
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5.3 Anden usikkerhed
Der er valgt en definition, hvor nyregistrerede virksomheder skal være pligtige for moms, lønsum
eller A-skat. Definitionen betyder, at knap 60 % af de nyregistrerede virksomheder i CVR fravælges i
statistikken.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Den samlede kvalitet for Nyregistrerede virksomheder er høj. Tallene er gode til at indikere en
udvikling. Ser man på eksisterende virksomheder er ca. 45% af dem økonomisk aktive, i statistikken
er tallet ca. 40%, hvilket overvejende vurderes at skyldes finansielle selskaber og især
holdingselskaber i mindre grad er med i opgørelsen.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Der foretages ingen revisioner af publicerede tal om Nye virksomheder.

6 Aktualitet og punktlighed
Udgivelsestiden for første opgørelse af statistikken for 1. kvartal 2021 er 90 dage efter
referencetidens udløb. Derefter vil udgivelsestiden reduceres til ca. 30 dage efter referencetidens
udløb. Statistikken er udkommet på det annoncerede tidspunkt.
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6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Udgivelsestiden for første opgørelse af statistikken for 1. kvartal 2021 er 90 dage efter
referencetidens udløb. Derefter vil udgivelsestiden reduceres til ca. 30 dage efter referencetidens
udløb.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken er udkommet på det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Statistikken laves af alle EU-land samt EFTA- og kandidatlande. Der er forskel på landenes adgang
til oplysninger og den afgrænsning vi har lavet i Danmark vil kun få lande kunne gennemføre.
Udover denne statistik findes statistikken Erhvervsdemografi, der også belyser den årlige tilgang i
virksomheder. Denne statistik anvender mange flere baggrundsvariable og vil samlet altid have et
lavere antal nye virksomheder.

7.1 International sammenlignelighed
Statistikken udarbejdes efter Eurostats fælles guidelines og er derfor sammenlignelig med
statistikker fra andre EU-lande, som er underlagt samme forordning. Statistikken kan
findes på Eurostats database for korttidsstatistikker.
Statistikken laves af alle EU-land samt EFTA og kandidatlande. Der er forskel på landenes
adgang til oplysninger og den afgrænsning vi har lavet i Danmark vil kun få lande kunne
gennemføre.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Statistikken om nye virksomheder er fuldt sammenlignelig over dens opgørelsestid siden 2015.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Udover denne statistik findes statistikken Erhvervsdemografi, der også belyser den årlige tilgang i
virksomheder. Denne statistik anvender mange flere baggrundsvariable og vil samlet altid have et
lavere antal nye virksomheder. Statistikken kan ikke sammenholdes med statistikken
Erhvervsdemografi, hvor nye virksomhedsregistreringer renses for overtagelser fra andre
virksomheder.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.
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8 Tilgængelighed
Statistikken udgives i statistikbanken under emnet Erhvervslivet på tværs, under virksomheders
udvikling.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Ingen Nyt-artikel.

8.5 Publikationer
Ingen publikationer.

8.6 Statistikbanken
KONKEU - Kvartalsvis nyregistrerede virksomheder og konkurser

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ingen adgang til mikrodata.

8.8 Anden tilgængelighed
Der er ingen yderligere adgang.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

8.10 Diskretionering og databehandling
Statistikken udgives på et niveau, som ikke kræver yderligere diskretionering.
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8.11 Reference til metodedokumenter
Ingen metodedokumenter udover EU-forordningen.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Konjunkturstatistik. Den statistikansvarlige er
Søren Dalbro, tlf. 39 17 34 16, e-mail sda@dst.dk.

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.

9.3 Kontaktpersonens navn
Søren Dalbro

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
sda@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 34 16

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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