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1 Indledning
Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte
karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen i disse tal anses for at være en vigtig
konjunkturindikator.
Statistikken blev etableret i 1979. I 2009 blev statistikken omlagt fra en optællingsbaseret til en
registerbaseret metode.

2 Indhold
Statistikken belyser hver måned udviklingen i antal erklærede konkurser. Antallet af konkurser
fordeles efter erhvervshovedgrupper (brancher), geografi, levetid, omsætning og beskæftigelse.
Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job) og gennemsnitlig levetid for
konkursramte virksomheder. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs.
virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning > 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs.
virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken belyser udviklingen i antal erklærede konkurser. Antallet af konkurser fordeles efter
erhvervshovedgrupper (brancher), antal konkursramte ansatte, omsætning og geografi. Antallet af
konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller
omsætning > 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og
omsætning < 1 million kr.
Fra 2009 (med omlægning til registerbaseret metode) fordeles konkurserne desuden efter levetid,
omsætning og beskæftigelse. Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job)
og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder.
Statistikken offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Der anvendes en tilpasset version af Dansk Branchekode DB07 10 gruppering:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
Bygge og anlæg
Handel og transport mv. G Handel: G1 Handel med biler og motorcykler, G2 Engroshandel
og G3 Detailhandel. H Transport og I Hoteller og restauranter
Information og kommunikation
Finansiering og forsikring
Ejendomshandel og udlejning
Erhvervsservice
Offentlig administration, undervisning og sundhed
Kultur, fritid og anden service
Uoplyst aktivitet

Den geografiske fordeling sker på de fem danske regioner.
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2.3 Sektordækning
Konkursstatistikken omfatter virksomhedskonkurser, dvs. konkurser vedr. erhvervsdrivende
virksomheder.

2.4 Begreber og definitioner
Konkurs: Retsforfølgning mod en insolvent skyldner, hvorved hele hans formue inddrages til
fyldestgørelse af hans kreditorer. Antallet af erklærede konkurser (dekreter) er opgjort ekskl.
Færøerne og Grønland. Efter den optællingsbaserede metode (t.o.m. 2009) tælles både personlige
konkurser og virksomhedskonkurser. Med den registerbaserede metode (f.o.m. 2009) tælles kun
virksomhedskonkurser, dvs. konkurser vedr. et CVR-nummer.
Levetid: For de konkursramte virksomheder opgøres levetiden som forskellen mellem deres
registrerede startdato (i CVR/ESR) og datoen for konkursdekretets annoncering i Statstidende. Der
offentliggøres dels en gennemsnitlig levetid for månedens konkurser, dels en fordeling af det
samlede antal konkurser på 4 levetidsgrupper: '0-2 år', '3-5 år', '6-10 år' og '10+ år'.
Branche: En virksomhed er placeret i en branche ud fra dens dominerende aktivitet. Det mest
detaljerede brancheniveau kan aggregeres til færre grupper, og i konkursstatistikken anvendes en
tilpasset version med 10 grupper. Se under gruppereringer og klassifikationer, for yderligere
information om DB07.
Beskæftigelse: Via det Erhvervsstatistiske Register (ESR) findes oplysninger om de konkursramte
virksomheders kvartalsvise beskæftigelse. Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomstsystemet, og der henvises til Statistisk Dokumentation herfor for uddybende information om
definitioner og opgørelsesmetode. Beskæftigelsestallene stammer fra seneste tilgængelige afsluttede
kvartal. Et nyt kvartals tal er typisk tilgængelige efter cirka 2 måneder, for september er tallene
således fra 2. kvartal. Der offentliggøres dels en samlet beskæftigelse i månedens konkursramte
virksomheder, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 beskæftigelsesgrupper: 'Ingen'
(dvs. ingen indberetning til ATP), '0-9 ansatte' (0,1 - 9,4), '10-19 ansatte' og 'over 20 ansatte'.
Omsætning: Omsætningen svarer til virksomhedernes samlede salg. Oplysninger om de
konkursramte virksomheders årlige omsætning findes i det Erhvervsstatistiske Register (ESR),
hvortil de indgår fra Firmaernes køb og salg (også kaldet momsstatistikken). Omsætningstallene
stammer fra det seneste afsluttede år. Der offentliggøres dels en samlet årlig omsætning i månedens
konkursramte virksomheder, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4
omsætningsgrupper: 'Ingen' (dvs. ikke momsregistreret), 'under 1 mio. kr.', '1-15 mio. kr.' og 'over 15
mio. kr.' Virksomheder med indberettet negativ omsætning eller indberettet 0 kr. i omsætning
tæller i gruppen 'under 1 mio. kr.'.

2.5 Enheder
Konkurserne vedrører juridiske enheder (CVR-numre).

2.6 Population
Virksomheder, der er gået konkurs.
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2.7 Geografisk dækning
Hele landet ekskl. Færøerne og Grønland. Den geografiske fordeling sker på de fem danske regioner.

2.8 Tidsperiode
Statistikken i dens nuværende form blev påbegyndt i 2009.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
•
•
•
•

Antal erklærede konkurser.
Levetid i år.
Omsætning i mio. kr.
Beskæftigelse opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

2.11 Referencetid
Seneste måned. En konkurs henføres til den måned konkursdekretet annonceres i Statstidende.

2.12 Hyppighed
Månedlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Er ikke relevant for denne statistik, idet alle oplysninger indsamles via Statstidende (via
dataoverførsel fra CVR) eller trækkes fra det Erhvervsstatistiske Register.
Statistikken er ikke underlagt nogen EU-regulering.

2.14 Indberetningsbyrde
Alle oplysninger indsamles fra Statstidende (via dataoverførsel fra CVR) eller trækkes fra det
Erhvervsstatistiske Register. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med
opgørelsen af denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Der foreligger ingen øvrige oplysninger.
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3 Statistisk behandling
Data fra Statstidende tjekkes for manglende indberetninger (manglende dage) og
dubletforekomster. De erklærede konkurser i referencemåneden tælles sammen på brancher,
omsætning, alder, beskæftigelse og geografi. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive
virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning > 1 million kr., samt
nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr. Der foretages
sæsonkorrektion af serierne for konkurser i alt og konkurser i aktive virksomheder.

3.1 Kilder
Statstidende samt det Erhvervsstatistiske Register (ESR). Efter omlægning til den registerbaserede
metode er grundkilden til konkursdata stadig Statstidende, men oplysningerne modtages
elektronisk via det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

3.2 Indsamlingshyppighed
Månedligt.

3.3 Indsamlingsmetode
Oplysninger indsamles fra Statstidende (via dataoverførsel fra CVR) eller trækkes fra det
Erhvervsstatistiske Register.

3.4 Datavalidering
I produktionsprocessen tjekkes for manglende indberetninger (manglende dage) og
dubletforekomster.

3.5 Databehandling
De erklærede konkurser i referencemåneden tælles sammen på brancher, omsætning, alder,
beskæftigelse og geografi.

3.6 Korrektion
Serierne med konkurser i alt og konkurser i aktive virksomheder sæsonkorrigeres. Der foretages
ingen forhåndskorrektion.
Kvalitetsmålene for de sæsonkorrigerede serier indikerer, at der er klare sæsonmønster, og at
serierne er velegnede til korrektion.
Mere viden om sæsonkorrektion.
Derudover foretages der ingen datakorrektioner.
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4 Relevans
Statistikken anvendes af offentlige og private beslutningstagere som konjunkturindikator.

4.1 Brugerbehov
Som konjunkturindikator anvendes statistikken af offentlige og private beslutningstagere.

4.2 Brugertilfredshed
Der gennemføres ikke brugertilfredshedsundersøgelser.

4.3 Fuldstændighed af data
Der foreligger ingen forordningskrav eller guidelines for publiceringer eller dataleverancer fra
konkursstatistikken.
I de almindelige løbende publiceringer foretages der fuldstændige opgørelser.

5 Præcision og pålidelighed
Den samlede kvalitet og pålidelighed vedr. antallet af konkurser er yderst høj. Der er ingen
ændringer til tidligere publicerede tal.
Levetiden for de konkursramte virksomheder kan være undervurderet pga. CVRnummerændringer. Omsætning og beskæftigelse afspejler ikke nødvendigvis virksomhedernes
størrelse på konkurstidspunktet, da oplysningerne herom refererer til forholdene på et tidligere
tidspunkt.

5.1 Samlet præcision
Præcisionen af antallet af konkurser er yderst høj. Der er tale om en opgørelse direkte fra kilden,
idet en konkurs for at være gældende altid skal annonceres i Statstidende.
Oplysningerne om levetid udregnes via cvr-nummerets registrerede startdato i CVR. Mens denne
dato ikke i sig selv har nogen betydelig usikkerhed, så er det en mulig fejlkilde, at en virksomhed af
administrative grunde kan skifte cvr-nummer - også i situationer hvor der i praksis er tale om en
fortsættelse af samme virksomhed. Der indebærer, at levetiden i nogle tilfælde kan være
undervurderet.
Oplysningerne om omsætning og beskæftigelse vedrører en tidligere referenceperiode (år eller
kvartal). De afspejler derfor ikke nødvendigvis virksomhedens størrelse på konkurstidspunktet, da
der fx kan være sket fyringer inden da. Oplysningerne om usikkerhedskilder ift. oplysninger om
omsætning og beskæftigelse er behandlet i Statistisk Dokumentation for Firmaernes køb og salg
(momsstatistik) og eIndkomst-systemet.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.
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5.3 Anden usikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

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 og pålidelighed vedr. antallet af konkurser er yderst høj. Der er tale om en
opgørelse direkte fra kilden, idet en konkurs for at være gældende altid skal annonceres i
Statstidende. Der er ingen ændringer i tidligere publicerede tal.
Oplysningerne om levetid udregnes via cvr-nummerets registrerede startdato i CVR. Mens denne
dato ikke i sig selv har nogen betydelig usikkerhed, så er det en mulig fejlkilde, at en virksomhed af
administrative grunde kan skifte cvr-nummer - også i situationer hvor der i praksis er tale om en
fortsættelse af samme virksomhed. Der indebærer, at levetiden i nogle tilfælde kan være
undervurderet.
Oplysningerne om omsætning og beskæftigelse vedrører en tidligere referenceperiode (år eller
kvartal). De afspejler derfor ikke nødvendigvis virksomhedens størrelse på konkurstidspunktet, da
der fx kan være sket fyringer inden da. Oplysningerne om usikkerhedskilder ift. oplysninger om
omsætning og beskæftigelse er behandlet i Statistisk Dokumentation for Firmaernes køb og salg
(momsstatistik) og eIndkomst-systemet.
Der er ikke udregnet kvantitative usikkerhedsmål for denne statistik.

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 offentliggøres kun endelige tal.
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6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken har høj aktualitet da den næsten altid udkommer fire arbejdsdage efter
referencemåneden.
Gennemsnitlig udgivelsestid 2012 - 6,2 dage, 2013 - 5,7 dage, 2014 - 5,2 dage, 2015 - 3,8 dage.
Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Gennemsnitlig udgivelsestid 2012 6,2 dage, 2013 5,7 dage, 2014 5,2 dage, 2015 3,8 dage.

6.2 Publikationspunktlighed
Punktlighed 2012, 2013, 2014 og 2015 100 pct.

7 Sammenlignelighed
Der er brud i konkursserierne i 2009, idet opgørelserne til og med 2009 indeholder såvel personlige
som virksomhedskonkurser under et, men kun virksomhedskonkurser fra og med 2009.

7.1 International sammenlignelighed
Ingen oplysninger.
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7.2 Sammenlignelighed over tid
Der kan være tidsmæssige uoverensstemmelser mellem referencetidspunktet/-perioden i
konkursstatistikken og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne omsætning og
beskæftigelse.
Omlægningen til registerbaseret produktion i 2009 betyder et mindre databrud i forhold til den
hidtidige optællingsbaserede metode.
Forskellene mellem de to metoder kan sammenfattes til:
a) med den registerbaserede metode tælles ikke længere personlige konkurser (konkurser uden
tilknytning til cvr-nummer)
b) med den registerbaserede metode optræder flere tilfælde af branchen 'uoplyst aktivitet', da
brancheplaceringen nu udelukkende baseres på ESR (hvor den før blev suppleret med manuel
gennemgang) - det betyder især færre konkurser i branchegruppen 'finansiering og forsikring'
(typisk er mange holdingselskaber i ESR registreret med 'uoplyst aktivitet')
c) den registerbaserede metode betyder, at dobbelttællinger af konkurser som annonceres 2 (eller
flere) gange i samme måned undgås, ligesom konkurser, der aflyses samme måned, som de er
erklæret, ikke tælles med
d) de nye variable vedr. levetid, omsætning og beskæftigelse afhænger af den registerbaserede
metode og kan derfor ikke følges længere tilbage end januar 2009
Året 2009 opgøres på begge metoder, de optællingsbasereder serie slutter således december 2009,
mens de registerbaserede serier starter januar 2009.
Der er fra og med udgivelsen af konkursstatistikken for september 2010 foretaget en mindre
omlægning af konkursstatistikken, som medfører et mindre databrud i beskæftigelsestallene, da der
herfra er benyttet beskæftigelsestal fra eIndkomst-systemet i stedet for som før fra den ATPbaserede beskæftigelsesstatistik. Databrudet fremkommer bl.a. ved, at 0-indberetninger fra den
ATP-baserede beskæftigelsesstatistik og eIndkomst-systemet behandles forskelligt. I eIndkomstsystemet vil flere konkurser blive placeret i gruppen 'Ingen indberettet beskæftigelse' end er
tilfældet ved at benytte den ATP-baserede beskæftigelsesstatistik. Dette har dog ingen effekt på det
samlede antal konkurser.
Ændringer i branchenomenklatur. For perioden 1979 til 1992 har man anvendt
branchegrupperingen DSE 77. Fra 1993 anvendtes DB93 og fra 2004 DB03. På det anvendte
aggregeringsniveau er der imidlertid ingen forskel mellem DB93 og DB03. DB93/DB03
branchegrupperne er således sammenlignelige for perioden 1993-2008. Fra og med 2009 anvendes
udelukkende DB07, Dansk Branchekode 2007. Statistikken er omregnet så den er tilgængelig på
DB07 grupper fra 2005 og frem.
Ændringer i geografisk opdeling. Fra 2007 og frem findes der opdeling på 5 regioner. Før da findes
opdeling på 3 landsdele
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der er ikke en entydig sammenhæng mellem konkursstatistikken og statistikker over den samlede
population af virksomheder, selv om det ofte efterspørges for at kende det samlede antal
virksomheder, der potentielt kunne gå konkurs i en bestemt periode.
Det hænger sammen med, at der i populationsopgørelserne vedr. det samlede antal virksomheder
foretages afgrænsninger ud fra fx omsætning eller beskæftigelse - et aktivitetskrav. Disse
aktivitetskrav er ikke gældende for de konkursramte virksomheder, der ofte ikke har nogen
beskæftigede eller kun ringe omsætning. Dertil kommer forskelle i referencetidspunkter for
konkurs- og populationsopgørelserne.
For den optællingsbaserede konkursstatistik t.o.m. 2009 gælder det derudover, at den tæller både
virksomhedskonkurser og personlige konkurser under et, hvad der gør sammenligninger vanskelige,
uanset at virksomhederne udgør langt hovedparten af konkurserne.

7.4 Intern konsistens
Der kan være tidsmæssige uoverensstemmelser mellem referencetidspunktet/-perioden i
konkursstatistikken og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne omsætning og
beskæftigelse.
Omlægningen til registerbaseret produktion i 2009 betyder et mindre databrud i forhold til den
hidtidige optællingsbaserede metode. Forskellene er beskrevet under pkt. 7.2.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene
under emnet Konkurser. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.
Se yderligere dokumentation af statistikkens variable eller find mere information på statistikkens
emneside.

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
Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik i Konkurser.
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8.5 Publikationer
Statistikken indgår i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Konkurser i følgende tabeller:

•
•
•
•
•
•
•

KONK3 Erklærede konkurser efter nøgletal
KONK4 Erklærede konkurser efter branche
KONK5 Erklærede konkurser efter levetid
KONK6 Erklærede konkurser efter omsætning
KONK7 Erklærede konkurser efter beskæftigede
KONK8 Erklærede konkurser efter region
KONK9 Erklærede konkurser (historisk sammendrag) efter sæsonkorrigering

8.7 Adgang til mikrodata
Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

8.8 Anden tilgængelighed
Statistikkens stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede
løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Der formidles generelt ikke oplysninger om enkeltvirksomheder. I IDV-/specialopgørelser medfører
det som hovedregel, at virksomhedsdemografiske og geografiske data ikke krydses med hinanden
på mest detaljerede niveauer.

8.11 Reference til metodedokumenter
I Statistiske Efterretninger 1981, nr. A10, findes en beskrivelse af den optællingsbaserede metode.
For den registerbaserede metode er denne Statistikdokumentation den mest detaljerede
offentliggjorte beskrivelse. Dokumentation af statistikkens variable findes i Times.

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.
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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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