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Oprettede IVS-selskaber 

Antallet af opretterede IVS-selskaber er stødt stigende og er knap fordoblet i perioden fra 2014 til 2016. 

 

 

 
 

 

IVS-selskaber som stadig er i normal drift 
Nedenfor ses det, hvor mange af IVS-selskaberne, som stadig er i normal drift. 

I alt er 82 % af IVS-selskaber oprettet fra 2014-2016 stadig i normal drift. 

 

 
 

Af de IVS-selskaber, som er etableret i 2017, er 2 % allerede lukket igen. 

 

 
OBS: Analysen af IVS-selskaberne er baseret på data trukket i midt juli 2017.  

5.815     

9.457     

12.013     

7.524     

2014 2015 2016 2017

Oprettede IVS-selskaber

64%
76%

96%

2014 2015 2016

IVS-selskaber i normal drift - vist i procent



 

 

Status på IVS-selskaber som ikke er i normal drift 

Den primære årsag til, at IVS-selskaberne lukker, er tvangsopløsning.  

Herudover er der en stor del af IVS’erne, som pt. er under konkurs. 

 

Når en virksomhed tvangsopløses skyldes det primært en af følgende årsager: 

• Virksomheden har ikke en revisor 

• Virksomheden har tabt en del af sin kapital 

• Virksomheden har ikke indsendt sit årsregnskab  

• Virksomheden har ikke en lovlig ledelse 
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http://www.amino.dk/wikis/erhverv/hvad-er-et-aarsregnskab.aspx


 

 

Iværksætterbrancher 

Der startes flest IVS-selskaber inden for branchegruppen ”Pengeinstitut- og finansvirksomhed”. Dette skyldes, at en 

stor del af IVS-selskaberne oprettes inden for branchen ”Ikke-finansielle holdingselskaber” – de udgør 80% af virksom-

hederne inden for branchegruppen ”Pengeinstitut- og finansvirksomhed”. 

Ses der på branchegruppen ”Engroshandel og detailhandel” er IVS-selskaberne bredt ud over en lang række under-

brancher. Den underbranche, som har flest IVS-selskaber, er ”Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet – dog 

udgør antallet af IVS-selskaber i underbranchen kun 6% af de 5.096 virksomheder, der er opstartet i branchegruppen. 

Herudover kan det nævnes, at det især er underbrancherne ”Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsle-

delse”, ”Computerprogrammering” og ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi”, hvor der etableres flest 

virksomheder. De tre underbrancher har knap 10 % af alle IVS-selskaberne. 

 

 

 
OBS: IVS-selskaber fordelt på brancher er baseret på alle IVS-selskaber – aktive som inaktive. 
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Brancher der mister flest IVS-selskaber 

Oftest er det IVS-selskaber, som ikke har nogen branche, der må dreje nøglen om.  

Herefter er det IVS-selskaber inden for branchegruppen ”Engroshandel og detailhandel”, som ender med at lukke 

igen. 

 

Brancher der har flest IVS-konkurser 

Her er det også IVS-selskaber, som ikke har påført en branche, som tager førstepladsen. Og branchegruppen ”Engros-

handel og detailhandel” har næst flest IVS-konkurser. Rækkefølgen herefter er så en del anderledes holdt op i mod det 

samlede antal lukninger af IVS-selskaber fordelt på brancher. 
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IVS-selskaber anno 2017 

Nedenfor ses en fordeling af IVS-selskaber opstartet her i 2017. 
 

 
 
Branchefordelingen af IVS-selskaber opstartet i 2017 er identisk med fordelingen af alle IVS-selskaber. 
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VIL DU HAVE ENDNU FLERE TAL 

OM DET DANSKE ERHVERVSLIV? 

Ring eller skriv til os på: 

7022 0410 eller på hej@bisnode.com 
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