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Få konkurser siden coronakrisen ramte 

Resume 

Coronakrisen har medført store omsætningstab for danske virksomheder, og tidli-

gere analyser har fundet, at mange virksomheder kan komme i problemer i løbet 

af krisen. Indtil videre er tallene for virksomhedskonkurser dog relativt lave, og de 

fleste konkurser vedrører virksomheder med ingen eller få ansatte. De konkurs-

ramte virksomheder havde samlet knap 5.200 ansatte – hvilket udgør lidt over 10 

pct. af den stigning i ledigheden, vi har set siden krisens start.  

 

De få konkurser hænger blandt andet sammen med regeringens kompensati-

onsordninger, og konkurserne forventes derfor at stige de kommende måneder, i 

takt med at ordningerne rulles tilbage. Desuden havde mange virksomheder en 

fornuftig soliditet, inden krisen brød ud, og opgørelser fra bl.a. Finans Danmark 

har vist, hvordan mange virksomheder med likviditetsproblemer har fået hjælp i 

de danske banker. Sunde virksomheder har således haft gode betingelser indtil 

nu, selv om de er blevet ramt på omsætningen. Derfor er det heller ikke overra-

skende, at flertallet af konkursramte virksomheder havde en svag økonomi, alle-

rede inden coronakrisen begyndte - to ud af tre havde en negativ soliditet eller 

negativ indtjening. 

 

Antallet af konkurser 

Siden krisen brød ud, har vi set 125 konkursbegæringer af danske virksomheder 

om ugen.1 Det er umiddelbart et bemærkelsesværdigt lavt tal, da der gennem-

snitligt har været knap 130 konkursbegæringer om ugen under opsvinget siden 

2013, jf. figur 1.2 Tal fra individuelle virksomheders konkursregistreringer indikerer, 

at langt hovedparten af de konkursramte virksomheder er små virksomheder 

uden nogen ansatte udover virksomhedsejeren. For virksomheder med minimum 

én ansat ses kun 53 konkurser om ugen – de udgør altså langt under halvdelen af 

alle konkursbegæringer.  

 

De få konkurser afspejler blandt andet regeringens store kompensationsordnin-

ger til virksomheder, der er ramt af coronakrisen, og konkurserne forventes derfor 

også at stige de kommende måneder, i takt med at ordningerne rulles tilbage. 

 

11 I denne analyse ser vi på konkursbegæringer og virksomheder, der er blevet registeret 
som værende ”under konkurs”. I forhold til sidstnævnte ser vi dog kun på virksomheder, der 
er aktive i den forstand, at de har aflagt regnskab efter 1. juni 2018. Endelige konkurser sker i 
mange tilfælde først flere uger eller måneder efter, konkursbegæringerne er indtruffet. I 
den aktuelle situation kan behandlingstiden endda være særlig lang, da retsvæsnet har 
været lukket i krisens første uger. Endelige konkurser giver således ikke noget retvisende bil-
lede af den seneste udvikling under coronakrisen.  
2 Gennemsnittet er her baseret på perioden fra starten af 2013 og frem til krisen. Her har vi i 
gennemsnit set 129 konkursbegæringer pr. uge.  
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Disse forventninger kan også genfindes i de store nedskrivninger på lån i danske 

banker foretaget i forbindelse med førstekvartalsregnskaberne i år.  

 

Figur 1. Konkursbegæringer og -registreringer pr. uge siden krisens start   

 
Note: Søjlen til venstre viser antal konkursbegæringer af danske virksomheder pr. uge si-

den 9. marts. Søjlen til højre viser ugentlig optælling af individuelle virksomheder med mi-

nimum en ansat, der findes med dato for konkursdekret på konkurser.dk. 

Kilde: Statistikbankens tal på konkursbegæringer fra Domsstyrelsen, konkursdekreter fra 

konkurs.dk og VIRK-data fra Bisnode. 

 

Over halvdelen af alle konkursramte virksomheder med ansatte havde en nega-

tiv soliditet, inden krisen startede, og over halvdelen havde et negativt afkast, jf. 

toppen af figur 2. Kombinerer vi de to nøgletal, viser det sig, at to ud af tre kon-

kursramte virksomheder havde enten negativ soliditet eller indtjening, jf. figur 3. 

De fleste konkursramte virksomheder var altså i økonomiske problemer, allerede 

inden krisen startede. Omvendt var de fleste virksomheder likvide, inden krisen 

brød ud. Samlet stemmer det overens med, at eventuelle likviditetsproblemer i 

sunde virksomheder er blevet afhjulpet – bl.a. af udskydelser af momsbetalinger 

og lånefaciliteter i de danske banker – hvilket også kan have bidraget til de rela-

tivt få konkursbegæringer til dato.  
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Figur 2. Virksomheder under konkurs fordelt på baggrund af soliditets-, afkast-

nings- og likviditetsgrad 

 
Note: Figuren viser konkursramte virksomheder med ansatte fordelt på forskellige nøgle-

tal. Figuren øverst til venstre viser fordelingen pba. soliditetsgrad i seneste regnskab (dvs. 

egenkapitalen i pct. af den samlede balance). Figuren øverst til højre viser fordelingen 

pba. afkastningsgraden (dvs. afkast i pct. af aktiver i alt), mens figuren nederst viser for-

delingen pga. likviditetsgraden (dvs. omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld). 

Kilde: Regnskabsdata fra Bisnode. 

 

Figur 3. Virksomheder under konkurs fordelt på baggrund af kombinationen af 

soliditetsgrad og afkastningsgrad 

 
Note: Figuren viser konkursramte virksomheder med ansatte fordelt på kombinationen af 

deres soliditetsgrad og afkastningsgrad i seneste regnskab. 

Kilde: Regnskabsdata fra Bisnode. 

 

Antallet af konkursbegæringer var særligt lavt de første to uger efter, at Danmark 

blev lukket ned 11. marts, jf. figur 4. Det kan dels skyldes den uvisse situation, og 
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dels at kreditorer afventede, hvilke hjælpepakker og øvrige støtteordninger til 

virksomheder regeringen ville indføre, inden der blev taget beslutning om even-

tuel konkursbegæring.3 Tre uger efter krisens start ses en midlertidig kraftig stig-

ning i antallet af konkurser, formentlig på grund af månedsafslutningen, lønudbe-

talinger og en form for catch-up effekt, givet de lave konkurstal ugerne forinden. 

Herefter ses et midlertidigt fald over påsken, hvorpå tendensen igen – med no-

gen fluktuation over uger med helligdage – stiger frem mod i dag, så antallet af 

konkurser nu ligger lidt over niveauet gennem de senere års økonomiske opsving. 

 

Vi ser nogenlunde samme udvikling, når vi kun betragter virksomheder med an-

satte, dog er tallene generelt langt lavere. 

 

Figur 4. Udviklingen i konkursbegæringer og -registreringer  

 

Note: Den øverste røde kurve viser antal konkursbegæringer af danske virksomheder pr. 

uge. Den mørkerøde kurve viser optælling af individuelle virksomheder med minimum en 

ansat, der findes med dato for konkursdekret på konkurser.dk. De historiske gennemsnit 

er beregnet på baggrund af perioden 2013-2020M4. Datoerne er for mandag i den på-

gældende uge. 

Kilde: Statistikbankens tal på konkursbegæringer fra Domsstyrelsen, konkursdekreter fra 

konkurs.dk og VIRK-data fra Bisnode. 

 
Antal ansatte ramt af konkurser 

Samlet finder vi, at de konkursramte virksomheder havde knap 5.200 ansatte, jf. 

figur 5. Det svarer til lidt over 10 pct. af den stigning i ledigheden, vi har set siden 

krisens start. Den kraftige stigning i ledigheden i starten af krisen er således ikke 

særligt relateret til konkurser, men snarere til virksomheder, der har set sig nødsa-

get til at skære ned. 

 

3 Mange styrelser og virksomheder var også lukket i perioden, hvilket ligeledes kan have 
haft en effekt. Bl.a. var skifteretter og domstolsstyrelsen lukket. 
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Særligt mange ansatte blev berørt i uge 14 i slutningen af marts og uge 18 i mid-

ten af april. I uge 14 blev en del virksomheder med mellem 10 og 75 ansatte ramt 

af konkurs. Uge 18 var særligt påvirket af konkursregistreringer af Norwegians dat-

terselskaber i Danmark, der tilsammen havde lidt over 600 ansatte.  

 

Figur 5. Antal ansatte i konkursramte virksomheder 

 

Note: Figuren viser antal ansatte i virksomheder, der findes med dato for konkursdekret 

på konkurser.dk. Krisens gennemsnit angiver det ugentlige antal konkursramte ansatte 

de sidste 12 uger vi har data for (uge 11-22). Det historiske gennemsnit do. figur 4.  

Kilde: Konkursdekreter fra konkurs.dk og VIRK-data fra Bisnode. 

 

Krisens konkurser har i gennemsnit berørt 435 ansatte pr. uge. Det er betydeligt 

flere end det historiske gennemsnit siden 2013 på 247 ansatte pr. uge. Det hæn-

ger sammen med, at virksomheder ramt af konkurser over krisen i gennemsnit er 

lidt større end de historiske konkurser set siden 2013. Omkring 18 pct. af virksomhe-

derne ramt af konkurs over krisen havde mere end 10 ansatte. Historisk gælder 

det kun gælder for ca. 14 pct., jf. figur 6.4  

 

 

4 Her ser vi dog kun på virksomheder med ansatte. 
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Figur 6. Antal konkurser opdelt på antal ansatte i virksomheder 

 

Note: Figuren til venstre viser antallet af konkursregistreringer for virksomheder med an-

satte siden krisens start, opdelt på antal ansatte i virksomheden. Figuren til højre viser do. 

historisk gennemsnit beregnet på baggrund af perioden 2013-2020M4.  

Kilde: Statistikbanken og regnskabsdata fra Bisnode. 
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Konkurser opdelt på brancher og regioner 

Opdeles konkurser på brancher, finder vi ikke overraskende, at særligt mange 

virksomheder og ansatte er berørt inden for erhvervsservice (inkl. rejsebranchen), 

handel og hoteller og restauranter, jf. figur 7. Tilsammen dækker de tre hoved-

brancher knap halvdelen af alle konkurser samt over 70 pct. af alle ansatte be-

rørt af konkurser. Særligt de relativt mange konkurser inden for rejsebranchen 

(indgår i erhvervsservice) trækker det gennemsnitlige antal berørte medarbej-

dere i konkursramte virksomheder op.  

 

Figur 7. Konkurser og ansatte af konkurser opdelt på brancher  

 

Note: Figuren viser andel konkurser for virksomheder med ansatte (øverst) og andel ansatte 

berørt af konkurs (nederst) opdelt på hovedbrancher. De sorte linjer angiver do. historisk 

gennemsnit for hver hovedbranche. 

Kilde: VIRK-data fra Bisnode. 

 

 


