Flere konkurser især drevet af iværksætterselskaber med begrænset aktivitet
Mens antallet af konkurser var begrænset under og efter den første nedlukning,
siden corona-pandemien ramte Danmark, er de tiltaget mærkbart under den
anden nedlukning. Stigningen er dog i høj grad drevet af virksomheder uden ansatte og med begrænset omsætning, og fire ud af fem af de konkursramte virksomheder havde negative nøgletal, før coronakrisen ramte. En betydelig del af
de seneste måneders stigning er samtidig IVS’er, som tvangsopløses i forbindelse
med, at denne selskabsform er under afvikling.

Notat
Trods coronakrisen lå udviklingen i antallet af konkurser i 2020 nogenlunde på linje
med omfanget under de foregående års langvarige økonomiske opsving, jf. figur
1. Der har været mindre udsving i krisens første forskellige faser: Under første nedlukning lå antallet af konkurser meget lavt i forhold til de forrige års gennemsnitover de samme uger, og det samme gjorde sig gældende over efteråret, mens
sommeren omvendt lå en smule over det historiske niveau. Til gengæld er antallet af konkurser under den nuværende anden nedlukning steget til et niveau
markant over de foregående års under anden nedlukning. I gennemsnit er der
således tale om fordobling, når man sammenligner konkurserne siden midt december med de tilsvarende perioder under opsvinget.
Figur 1. Udvikling i antal konkurser under coronakrisens forskellige faser

Note: Første nedlukning forløber fra ugen, der starter 16. marts, til ugen, der starter 18. maj.
Anden nedlukning forløber fra ugen, der starter 16. december og frem til vores sidste datapunkt i ugen, der starter 1. marts. Stregerne viser det gennemsnitlige antal konkurser i
samme uger i årene 2013-19, korrigeret for antal helligdage i de respektive uger.
Kilde: Danmarks Statistik samt konkurser.dk for primo marts.
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Ser vi nærmere på udviklingen i konkurser uge for uge i de nye år, var der allerede i begyndelsen af januar over 200 konkurser om ugen mod et januar-gennemsnit under det økonomiske opsving i 2013-19 på omkring 100, jf. figur 2. Herefter steg konkurserne yderligere, og i begyndelsen af februar nåede vi op på
knap 450 konkurser på en uge. Efter et betydeligt fald over vinterferien indikerer
de foreløbige tal, at konkurserne med et niveau på knap 350 fortsat ligger ganske højt i begyndelsen af marts.
Figur 2. Udvikling i antal konkurser igennem krisen sammenlignet med tidligere år
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Note: Den røde linje viser antal konkurser i 2020. Den sorte linje viser det gennemsnitlige antal konkurser i samme uge i årene 2013-19, korrigeret for antal helligdage i de respektive
uger. De blå og grønne søjler opdeler de konkursramte virksomheder i såkaldte nulvirksomheder (virksomheder uden beskæftigelse og med en omsætning på under 1 million kr.) og
aktive virksomheder.
Kilde: Danmarks Statistik samt konkurser.dk for primo marts.

Mange helt små virksomheder – og særligt iværksætterselskaber – drejer nøglen
Den store stigning i antallet af konkurser i begyndelsen af 2021 skyldes især konkurser blandt de små soloselvstændige med en begrænset omsætning – vi følger
her Danmarks Statistik og ser på såkaldte nulvirksomheder uden ansatte og med
en omsætning på under 1 mio. kr., jf. de lyseblå søjler i figur 2. Et dybere kik i tallene viser således, at det i langt overvejende grad er udviklingen i konkurser for
disse nulvirksomheder, der i begyndelsen af 2021 afviger fra det historiske gennemsnit, jf. figur 3. For de aktive virksomheder ligger antallet af konkurser fortsat
forholdsvist tæt på det historiske gennemsnit – dog med en tendens til ligge lidt
over det i historiske niveau fra midten af januar.
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Figur 3. Udvikling i antal konkurser for nulvirksomheder og aktive virksomheder
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Note: De røde linjer viser antal konkurser i 2020 samt start 2021. De sorte linjer viser det gennemsnitlige antal konkurser i samme uge i årene 2013-19, korrigeret for antal helligdage i de
respektive uger. Nulvirksomheder betegner virksomheder uden beskæftigelse og med en
omsætning på under 1 million kr., mens aktive virksomheder betegner alle andre virksomheder.
Kilde: Danmarks Statistik samt konkurser.dk for primo marts.

En opdeling af konkursramte virksomheder på ejerform viser, at de seneste måneders stigning i antallet af konkurser særligt er sket blandt iværksætterselskaber
(IVS’er), jf. figur 4. Hvor IVS’er udgjorde ca. 25 procent af alle konkurser fra midt
marts til midt november 2020, har de siden da udgjort mere end 40 procent.
Uden denne kraftige stigning i antal konkurser blandt IVS’er ville det samlede antal konkurser have ligget væsentligt tættere på det historiske gennemsnit – også
siden årsskiftet.
Der er en god grund til de mange konkurser blandt IVS’er i de seneste måneder.
Denne selskabsform er nemlig under afvikling; alle IVS’er skal i løbet af 2021 omdannes til andre selskabsformer eller afvikles.1 Det mest oplagte er at omdanne til
et anpartsselskab, hvilket dog kræver en indbetaling i virksomheden på minimum
39.999 kr. En del ejere af IVSer vurderer dog ikke, at det er pengene værd, og lader således deres virksomhed gå konkurs. Andre IVS’er bliver tvangsopløst af
myndighederne på grund af manglende overholdelse af selskabsretlige forpligtelser. Tidligere undersøgelser indikerer desuden, at en række af de IVS’er, som

Oprindeligt var fristen for dette 1. april 2021. Men i midten af december blev fristen forlænget til oktober 2021.
1
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nu opløses, har været uden væsentlig driftsaktivitet. I tillæg til, at mange virksomheder efterhånden bliver meget pressede af den vedvarende nedlukning af
samfundet, kan nedlæggelsen af IVS som selskabsform altså også udgøre en vigtig forklaring på, at vi har set så mange konkurser i starten af 2021.
Figur 4. Udvikling i antal konkurser opdelt på selskabsform
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Note: De stablede områder indikerer antal konkurser i 2020 opdelt på selskabsform. Den
sorte linje indikerer det gennemsnitlige totale antal konkurser i samme uge i årene 2013-19,
korrigeret for antal helligdage i de respektive uger.
Kilde: Danmarks Statistik for 2013-19 samt konkurser.dk og Bisnode for 2020-21 opdelt på selskabsform.

De fleste konkursramte virksomheder var økonomisk trængte før coronakrisen
Det er fortsat langt overvejende virksomheder, der havde økonomiske udfordringer allerede inden coronakrisen, der går konkurs, jf. figur 5 til venstre. Under krisens anden nedlukning har der tilmed været en stigende tendens til, at de konkursramte virksomheder havde en negativ solvens og/eller lønsomhed i sidste års
regnskab (aflagt inden krisen begyndte). Her gjaldt det godt fire ud af fem af de
konkursramte virksomheder.
Noget af denne stigning skyldes de mange konkurser blandt de helt små solovirksomheder, jf. figur 5 til højre. Andelen af konkursramte virksomheder under anden
nedlukning, der havde svage nøgletal i sidste års regnskab, er nemlig langt højere blandt virksomheder uden ansatte, end den er blandt virksomheder med ansatte. Og når det gælder selskabsformer, er der særligt mange konkursramte
IVS’er, der havde dårlige nøgletal, allerede inden krisen ramte. Faktisk havde
godt tre ud af fem konkursramte IVS’er både negativ soliditet og negativ lønsomhed ifølge de seneste aflagte regnskaber inden krisen – det er langt flere end for
de konkursramte aktieselskaber og anpartsselskaber.
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Figur 5. Økonomiske nøgletal for konkursramte virksomheder under coronakrisen
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Note: Figuren viser konkursramte virksomheder med ansatte fordelt på kombinationen af
deres soliditetsgrad og afkastningsgrad i seneste regnskab – aflagt inden krisen begyndte –
opdelt på brancher. Første nedlukning forløber fra ugen, der starter 16. marts, til ugen, der
starter 18. maj. Anden nedlukning forløber fra ugen, der starter 16. december og frem til vores sidste datapunkt i ugen, der starter 1. marts.
Kilde: konkurs.dk samt regnskabsdata fra Bisnode.
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