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Baggrund
Early Warning har til formål at sikre, at kriseramte virksomheder får gratis adgang til kompetent rådgivning
og sparring. Early Warning blev etableret af Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) i
slutningen af 2007.
Ordningen er baseret på vejledning fra konsulenter i Danmarks fem væksthuse. Derudover er der i
tilknytning til Early Warning gradvist opbygget en gruppe af frivillige rådgivere, der fungerer som vejledere
og sparringspartnere for de involverede virksomheder. De frivillige rådgivere bidrager med ledelseserfaring
fra en række forskellige brancher. Yderligere er der etableret et samarbejde med advokater, hvor formålet
er at sikre kontrolleret afvikling for lukningstruede virksomheder. Advokatnetværket er fortsat under
opbygning.
Antallet af aktive frivillige rådgivere i Early Warning ligger nogenlunde stabilt på omkring 100 personer (108
i 2013), og der sker en løbende udskiftning på omkring 25 nye rådgivere om året – i 2012 blev der oprettet
22 nye frivillige med en afgang af frivillige i samme størrelsesorden. Derudover stiller væksthusene med et
antal konsulenter, der i 2013 svarer til 9 årsværk.
I årene 2008 til 2013 har bevillingen til Early Warning årligt været på 7 millioner kroner.
Væksthus Midtjylland organiserer og styrer den nationale indsats i tæt samarbejde med de øvrige væksthuse
samt Erhvervsstyrelsen.
Early Warnings fokusområder
Early Warning har to primære fokusområder i forhold til kriserådgivning, der på kort sigt skal sikre:
At flere kriseramte virksomheder overlever og
At de virksomheder, der står over for lukning, skal lukke hurtigere og med mindre gæld end virksomheder,
der ikke er med i ordningen.
Der er yderligere to afledte effekter på længere sigt, nemlig:
At effektive lukninger skal gøre det nemmere for ejere at starte op igen, hvilket skal bidrage til at
forstærke den danske iværksætterkultur, hvor kriser og konkurser er en accepteret del af det at drive
virksomhed i Danmark
At ordningen - gennem erfarne tidligere konkursramte virksomhedsejere - bidrager til, at Danmark får
flere vækstiværksættere.
Evalueringens design og metode
Evalueringen af Early Warning tager afsæt i tre sammenhængende delmålinger. Første delmåling tager
udgangspunkt i de vejledte virksomheder, der har søgt vejledning i perioden 16.10.2010 til 1.1.2013 – altså
den gruppe af vejledte virksomheder, der har været igennem programmet efter første evaluering (ERST
2011). I det omfang det har været relevant, sammenlignes den nye gruppe af vejledte virksomheder med de
virksomheder, der fik vejledning fra programmets start i 2007 til 15.10.2010.
Formålet med denne delmåling er at vise, i hvor høj grad ordningen bliver anvendt af de kriseramte danske
virksomheder, og om der er ændringer i sammensætningen af de vejledte virksomhedsgrupper. Delmålingen
vil også beskrive regionale forskelle mellem de vejledte virksomheder. Kortlægningen viser dermed, om der
er regionale og branchemæssige forskelle mellem de vejledte virksomheder, og om det er en særlig gruppe
virksomheder, der gør brug af ordningen - for eksempel virksomheder i en udsat branche, virksomheder
drevet under en særlig ejerform, små eller mellemstore virksomheder, unge eller ældre virksomheder, mv.
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Endelig vil delmålingen vise forskelle i den praksis, der udøves af væksthusene i forhold til anvendelsen af
eksterne rådgivningstilbud.
For at vurdere om ordningen rammer målgruppen sammenlignes det samlede antal virksomheder, der har
gjort brug af Early Warning, med konkursramte virksomheder i 2011 og 2012.
I anden del af evalueringen identificeres en basisgruppe på 1043 virksomheder, der opfylder tre kriterier:
1. Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter 1.1.2009.
2. Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før 1.1.2012.
3. Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe(evalueret i 2011).
I denne del af evalueringen fokuseres der både på en beskrivelse af de virksomheder, som fortsat er i drift
og de ophørte virksomheder. Virksomhederne beskrives med udgangspunkt i samme variable som
ovennævnte, altså branchetilhørsforhold, regional placering samt virksomhedens alder og størrelse.
Beskrivelsen af virksomhedernes forløb og økonomiske status tager ligeledes udgangspunkt i, om
virksomhederne gør brug af det frivillige rådgivningsnetværk.
I tredje del af evalueringen dannes et billede af effekten af Early Warning. Her vil de vejledte virksomheder
i basisgruppen blive sammenlignet med en tilfældigt udtrukket kontrolgruppe fra Danmarks Statistiks
generelle firmastatistik, der opgør alle reelle virksomheder i landet. En reel virksomhed defineres af
Danmarks Statistik som en virksomhed, der ækvivalerer et halvt årsværk. Kontrolgruppen matcher de
vejledte virksomheder på parametrene omsætningsvækst, regional placering, alder, størrelse og
branchetilhørsforhold. For at indgå i effektmålingen skal virksomhederne i basisgruppen derfor have været
en reel virksomhed i løbet af 2010. I alt opfylder 873 vejledte virksomheder de fire kriterier. Effekten
vurderes i forhold til kontrolgruppen med udgangspunkt i de overlevende virksomheder i de to grupper.
Yderligere sammenlignes den nye basisgruppe med basisgruppen fra den tidligere evaluering (ERST 2011).
Effektmålingens centrale fokus er en vurdering af de eksterne rådgivningstilbud – særligt frivillig rådgivning.
Yderligere fokuseres der på kvaliteten af væksthuskonsulenternes vurdering af de vejledte virksomheders
fortsatte driftsmuligheder.
Der vil ligeledes blive gennemført en kvalitativ vurdering af, hvor stor en andel af de konkursramte
virksomheder, der er videreført i en ny konstruktion. Det vil derefter undersøges, i hvor høj grad disse
virksomheder er i stand til at genskabe den konkursramte virksomheds aktiviteter.
Endelig opgøres de konkursramte virksomheders samlede gæld til det offentlige. Effektmålingen i denne del
tager udgangspunkt i konkursramte virksomheder i 2010 og 2011. Opgørelsen sammenligner de konkursramte
Early Warning virksomheders gæld til det offentlige ultimo 2010 og ultimo 2011 med en gruppe af
virksomheder, der afspejler Early Warnings målgruppe. Denne del vil ligeledes indeholde en kortlægning af
den skyldige skat blandt virksomheder, der brug af advokatnetværket i forhold til de øvrige virksomheder.
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Konklusioner og resumé
Del 1 – profil af deltagervirksomheder
1409 virksomheder har i perioden 16.10.2010 til 1.1.2013 søgt vejledning hos Early Warning. Delmåling 1
viser, hvilke virksomheder, der søger vejledning hos Early Warning. Gruppen sammenlignes med alle
konkursramte virksomheder i 2011 og 2012.
Fortsat stor interesse for Early Warning
Early Warning har siden starten i 2007 vejledt knap 3000 virksomheder, og et stort antal virksomheder søger
fortsat vejledning hos Early Warning. Det årlige antal vejledninger fra 2009 til 2012 ligger relativt konstant
mellem 600 og 650 vejledninger. Der er med andre ord fortsat et stort oplevet vejledningsbehov blandt de
danske kriseramte virksomheder.
Hovedstadsregionen afviger fra resten af landet
I forhold til evalueringen fra 2011 er andelen af vejledninger i Hovedstadsregionen øget. Hovedstaden er
dog stadig underrepræsenteret i forhold til regionens størrelse, og Region Midtjylland tegner sig samlet set
for de fleste vejledninger. Hovedstadsregionens branchefordeling afviger også fra landets øvrige fire
regioner, da der her forekommer flere vejledninger inden for Information og kommunikation samt
Erhvervsservice. I resten af landet er det virksomheder inden for traditionelle erhverv som Industri, Bygge
og anlæg samt Handel og transport, der primært vejledes.
Vejledte virksomheder afspejler de konkursramte virksomheder i dansk erhvervsliv
Virksomhederne, der indgår i Early Warning, ligner branchemæssigt de konkursramte virksomheder i 2011 og
2012. Virksomheder inden for Industri er dog overrepræsenterede i Early Warning, mens virksomheder inden
for Ejendomshandel og udlejning er underrepræsentede i forhold til alle konkursramte virksomheder.
Branchegruppen Handel og transport er den største gruppe med 36 procent både blandt alle konkursramte
virksomheder og Early Warning virksomhederne. En underopdeling af denne branche viser, at de vejledte
Early Warning virksomheder i højere grad er handelsvirksomheder end transportvirksomheder og
virksomheder inden for Hotel og restauration sammenlignet med alle konkursramte virksomheder.
Early Warning har, i forhold til den generelle erhvervsstruktur, relativt flere virksomheder drevet i
selskabsform end personligt ejede firmaer. Særligt virksomheder drevet som anpartsselskaber er
overrepræsenterede.
Aldersfordelingen blandt de registrerede virksomheder ligner generelt de konkursramte virksomheder i
samme periode.
Store forskelle i vejledningsprocedurer
Virksomheder der henvender sig til Early Warning bliver i første omgang vejledt af væksthusets konsulent,
der i de fleste tilfælde gennemfører en kvalitativ vurdering af, om virksomheden bør fortsætte driften eller
om den er lukningstruet. På den baggrund afgøres det blandt andet, om den vejledte virksomhed skal
sendes videre til frivillig rådgivning eller advokat. Siden 1.1.2012 foretager væksthus-konsulenten ligeledes
en vurdering af, om dele af virksomheden er egnet til viderførsel.
I gennemsnit sendes 38 procent til frivillig rådgivning og 31 procent til advokat. Der er dog meget store
regionale forskelle i anvendelsen af disse ordninger. Region Midtjylland sender hele 43 procent af de
vejledte virksomheder til advokat. I de øvrige regioner sendes mellem 20 og 30 procent til advokat. Region
Nordjylland er de flittigste brugere af det frivillige rådgivningsnetværk og sender hele 60 procent af alle
vejledte virksomheder til frivillig rådgivning. I de øvrige regioner ligger andelen mellem 25 og 40 procent.
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Del 2 – Basisgruppe
Anden del af evalueringen tager udgangspunkt i en basisgruppe, der består af de vejledte virksomheder, der
opfylder de tre førnævnte kriterier:
1. Virksomhedens første registrering skal være efter 1.1.2009.
2. Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før 1.1.2012.
3. Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe(evalueret i 2011).
Resultater for basisgruppen
Basisgruppens overlevelsesrate varierer alt efter, hvilke karakteristika virksomhederne har. Ældre
virksomheder har generelt set en større overlevelsesrate, mens større virksomheder – målt på antal ansatte
– også har en større chance for at overleve. Målt på overlevelsesrate ligger virksomheder vejledt i Region
Midtjylland lavere end resten af landet, hvilket hænger sammen med, at mange virksomheder sendes til
advokat. Aktie- og anpartsselskaber har en større sandsynlighed for at overleve end
enkeltmandsvirksomheder, mens virksomhedens branche ikke har nogen betydning for overlevelsesraten.
Virksomheder sendt til frivillig rådgivning har med 64 procent en højere overlevelsesrate end virksomheder,
der ikke sendes til frivillig rådgivning, hvor kun 55 procent overlever. Væksthuskonsulenternes vurdering af
virksomhedernes overlevelsespotentiale rammer rigtigt. 70 procent af de virksomheder, der har en
driftsvurdering mv. er fortsat i live ultimo 2012, mens det kun er 30 procent af virksomhederne, der
vurderes som lukningstruede, der fortsat er i live.
Del 3 – Effektmåling
I effektmålingen fokuseres der i første omgang på, hvor stor en andel af beskæftigelse, omsætning og
eksport, der samlet set fastholdes i Early Warning virksomhederne fra 2010 til 2012. Denne andel
sammenlignes med tidligere årgange og i forhold til væksthuskonsulenternes vurdering af virksomhedens
driftspotentiale og om virksomheden sendes til frivillig rådgivning.
Derefter fokuseres der udelukkende på de overlevende virksomheder. Disse virksomheders udvikling
sammenlignes med overlevende virksomheder i kontrolgruppen i forhold til eksport, omsætning og
beskæftigelse. Derudover evalueres effekten af det frivillige rådgivningsnetværk og konsulenternes
driftsforventning.
De konkursramte Early Warning virksomheder i 2010 og 2011 evalueres i forhold til en sammenlignelig
gruppe af konkursramte virksomheder med hensyn til gæld til det offentlige. Evalueringen suppleres med en
vurdering af advokatbistanden tilknyttet Early Warning.
Effektmålingens resultater
Vejledte Early Warning virksomheder formår i højere grad end tidligere at fastholde omsætning og eksport.
Evalueringen fra 2011 viste, at de vejledte virksomheder i programmets første år kun fastholdte knap
halvdelen af omsætningen og mindre end 40 procent af eksporten. Den nye basisgruppe formår at fastholde
66 procent af omsætningen og næsten 80 procent af eksporten. Det skal dog bemærkes, at finanskrisen
ramte omsætning og eksport særligt hårdt i 2009, der er udgangspunktet for den tidligere evaluering.
Virksomheder sendt til frivillig rådgivning skiller sig positivt ud og formår at fastholde 72 procent af
beskæftigelsen og omsætningen. Til sammenligning fastholder virksomheder uden frivillig rådgivning kun 57
procent af beskæftigelsen og 64 procent af omsætningen.
Early Warnings vurdering af virksomhedernes driftsmuligheder rammer præcist i forhold til de vejledte
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virksomheders fortsatte udvikling. Early Warning virksomheder, der forventes at lukke, fastholder i perioden
2010-2012 kun et ud af fem job og 27 procent af omsætningen, mens de øvrige Early Warning virksomheder
fastholder 74 procent af beskæftigelsen og 78 procent omsætningen i samme periode.
Skjult jobskabelse i videreførelser
En kvalitativ undersøgelse af videreførelser af ophørte virksomheder viser, at deltagerne i Early Warning
ofte formår at videreføre virksomhederne, og de opretholder dermed en del af beskæftigelsen. 18 procent
af de ophørte virksomheder videreføres under en ny konstruktion, hvilket betyder, at næsten hvert femte
tabte job genskabes – det svarer til 289 job.
Den overordnede konklusion er derfor, at 79 procent af alle job fastholdes i virksomheder med en
driftsanbefaling – enten i form af overlevelse (74 procent) eller i form af rekonstruktion (5 procent).
Frivillig rådgivning skaber resultater
Overlevende virksomheder sendt til frivillig rådgivning formår at øge beskæftigelsen fra 2010 til 2012 med 7
procent, hvilket svarer til en jobskabelse på 50 fuldtidsstillinger. Virksomhederne klarer sig dermed ligeså
godt som sin kontrolgruppe, når det gælder fastholdelse af beskæftigelsen. Virksomheder i basisgruppen,
der ikke har modtaget frivillig rådgivning, klarer sig derimod dårligere end kontrolgruppen, men formår
trods alt næsten at fastholde både beskæftigelsen og omsætningen fra 2010 til 2012. Dermed præsterer
begge Early Warning grupper bedre end de overlevende virksomheder i den tidligere evaluering, hvor
virksomhederne på to år mistede 20 procent af den samlede omsætning.
Driftsforventninger indfries
Virksomhederne i basisgruppen med forventningen drift mv. matcher i højere grad sin kontrolgruppe målt
på beskæftigelse og omsætning end virksomheder, der forventes at lukke.
Blandt alle virksomheder ligger virksomheder med lukningsforventning ikke overraskende væsentlig lavere
end de øvrige virksomheder i basisgruppen i forhold til både omsætning og beskæftigelse. De overlevende
virksomheder med en lukningsforventning fortsætter med at tabe arbejdspladser, mens virksomheder med
en driftsforventning skaber beskæftigelse fra 2010 til 2012.
Den overordnede konklusion er, at overlevende virksomheder med en driftsanbefaling - til trods for at det
er kriseramte virksomheder, der evalueres – har formået at skabe arbejdspladser, mens de lukningstruede
trækker ned i Early Warning virksomhedernes samlede præstationer.
Mindre skattegæld for Early Warning virksomhederne
Den sidste del af effektmålingen undersøger Early Warnings evne til at reducere skattegælden blandt
ophørte virksomheder. Alle konkursramte virksomheders samlede skattegæld og gæld pr. virksomhed blev
øget fra 2010 til 2011 og er faldet igen fra 2011 til 2012, men ligger stadig langt over niveauet i 2009.
Konkursramte Early Warning virksomheder, med skyldig A-skat og moms, skylder i gennemsnit 100.000
kroner mindre til det offentlige end øvrige virksomheder med skyldig A-skat og moms. Dette svarer til, at
Early Warning virksomhederne har reduceret deres samlede gæld til det offentlige med hhv. 12,5 og 9
millioner kroner i 2010 og 2011 sammenlignet med de øvrige virksomheder.
I Bygge- og anlægssektoren, hvor Early Warning virksomhederne i høj grad ligner alle de konkursramte
virksomheder, målt på erhvervsdemografiske karakteristika, ligger gælden ligeledes i gennemsnit 100.000
kroner lavere. Det viser, at Early Warning har en positiv indvirkning på nedbringelse af gæld til det
offentlige.
Early Warning har dermed i årene 2010 og 2011 samlet, alene inden for Bygge- og anlægssektoren,
reduceret gælden til det offentlige med næsten fem millioner kroner. Early Warning vejleder lidt over 4
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procent af det samlede antal konkurser i Bygge- og anlægssektoren. Hvis denne andel øges til blot 15
procent vil nedbringelsen af gæld til det offentlige udgøre 8,5 1 millioner kroner, hvilket dækker de årlige
omkostninger forbundet med Early Warning.
Advokatrådgivning bidrager til lavere gæld
Konkursramte Early Warning virksomheder sendt til advokat har gennemsnitlig lavere gæld til det offentlige
end de øvrige virksomheder i Early Warning. Den gennemsnitlige gæld pr. virksomhed er faldet markant for
begge grupper fra 2010 til 2011 og 2012.
Desuden er gælden faldet fra 600.000 kroner i 2010 til 335.000 kroner i 2011 og 2012. For de øvrige
virksomheder er den gennemsnitlige gæld faldet med næsten 200.000 kroner - fra knap 680.000 kroner til
485.000 kroner i samme periode. I 2010 skyldte de virksomheder, der blev sendt til advokat, i gennemsnit
73.000 mindre til det offentlige end virksomheder, der ikke har fået advokatbistand. I 2011 og 2012 er
forskellen på hele 150.000.

1

I 2010 og 2011 vejledte Early Warning samlet 4,3 procent af de konkursramte virksomheder inden for
Bygge- og anlægssektoren, og deres gennemsnitlige skattegæld var 104.000 kroner lavere end de øvrige
konkursramte virksomheder inden for Bygge- og anlægssektoren. Det gennemsnitlige årlige nettoprovenue
for de 4,3 procent vejledte virksomheder er 2,45 millioner kroner. Hvis andelen af vejledninger inden for
Bygge- og anlægssektoren steg til 15 procent vil den årlige gevinst for det offentlige øges til 15 : 4,3 x
2,45 millioner kroner = 8,52 millioner kroner.
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Anbefalinger
Effektmålingen viser, at overlevende virksomheder, der sendes til frivillig rådgivning skaber mere
beskæftigelse end de øvrige virksomheder i programmet og konkursramte virksomheder, der sendes til
advokat har markant lavere gæld til det offentlige, når de går konkurs. Derfor anbefales det, at begge
rådgivningstilbud opretholdes og eventuelt udbygges. Endvidere betragtes det som en styrke, at der
eksplicit fokuseres på videreførelse af levedygtige dele af de lukningstruede virksomheder, da evalueringen
viser, at det er muligt at genskabe en stor del af de tabte arbejdspladser.
På trods af de positive resultater er evalueringen forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes
forskelligartede procedurer for vejledning og uklare samt potentielt divergerende mål i Early Warning. Der
er i Early Warning et dilemma, hvor sikring af flere overlevende virksomheder kan medføre øget gæld, mens
mere fokus på effektive lukninger, for eksempel i form af advokatbistand, kan betyde lukning af potentielt
levedygtige virksomheder.
Et øget fokus på standardiserede procedurer på tværs af væksthusene vil i højere grad sikre, at
programmer som frivllig rådgivning og advokatbistand kan evalueres, så de mest effektive tiltag kan spredes
på tværs af regionerne. Derfor anbefales det, at der opstilles overordnede retningslinjer for, hvornår en
virksomhed i programmet sendes til frivillig rådgivning eller modtager advokatbistand. For eksempel at
Early Warning virksomheder med en forventet lukning sendes til advokat og at virksomheder med et
forventet driftspotentiale sendes til frivillig rådgivning.
Registreringsteknisk skal procedurer og metoder for registrering af vejledte virksomheder standardiseres.
Det betyder eksempelvis, at virksomheders sager afsluttes efter samme fremgangsmåde. Det er evaluators
opfattelse, at specielt frivillig rådgivning bliver anvendt forskelligt på tværs af væksthusene.
Det anbefales ligeledes at Early Warnings målsætninger er klart definerede. Det vil sikre, at evalueringen af
programmets effekt bliver mere retvisende. Samtidig vil klart definerede målsætninger øge de enkelte
vejlederes forståelse for programmets overordnede mål. Dette betyder for eksempel en afklaring af,
hvorvidt Early Warning skal sikre fastholdelse af beskæftigelse, flere overlevende virksomheder,
nedbringelse af gæld til det offentlige eller mere effektiv afvikling af lukningstruede virksomheder. Eller
den rette kombination af ovennævnte målsætninger.
Derudover anbefales det, at Early Warnings målgruppe klart defineres, så knappe ressourcer kan bruges
mest effektivt. Det kan eksempelvis gøres gennem en vurdering af, hvilke typer af virksomheder, der får
mest gavn af programmets kompetencer.
Det anbefales yderligere, at der etableres et rapporteringssystem, der sikrer en hurtig og præcis
tilbagemelding til Early Warning om udviklingen i de konkursramte virksomheders skattegæld. Et
samarbejde mellem Danmarks Statistik, SKAT og Erhvervsstyrelsen kan give et præcist og opdateret billede
af de konkursramte virksomheders skyldige skat – både for alle konkursramte virksomheder og konkursramte
virksomheder i Early Warning, der har modtaget advokatbistand og de, der ikke er sendt til advokat.

8

Early Warning evaluering 2013

DEL 1 – PROFIL AF DELTAGERVIRKSOMHEDERNE

1409 virksomheder har i perioden 16.10.2010 til 1.1.2013 søgt vejledning hos Early Warning. Denne gruppe
har betegnelsen ”Nye EW-registrerede”. Gruppen sammenlignes med alle konkursramte virksomheder i 2011
og 2012 og med virksomheder, der indgik i den første evaluering af Early Warning. Denne gruppe har
betegnelsen ”Gamle EW-registrerede”.

9

Early Warning evaluering 2013

Figur 1.1: Registrerede virksomhedsvejledninger i Early Warning opgjort på månedsbasis, 2007-2012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system
Tilstrømningen af virksomheder til Early Warning har generelt været høj siden september 2008.
Overordnet set ligner årene 2009-2012 hinanden med mellem 600 og 650 årlige registreringer. Antallet af
registreringer varierer dog en del på månedsbasis, idet antallet af månedlige registreringer fra 2009-2012
svinger mellem 25 og 90 tilmeldinger. De mange tilmeldinger viser, at der fortsat er et stort behov blandt
virksomhederne for at søge vejledning, hvilket viser, at Early Warning ordningen stadig har en berettigelse.
Der er fortsat et stort vejledningsbehov blandt de danske virksomheder.
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Figur 1.2: Antal konkurser* og nye registreringer opgjort på regioner
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik.
* Antal konkurser er opgjort uden branchegruppen uoplyst
Region Midtjylland har med 402 det største antal vejledte virksomheder – se højre akse. Herefter følger
Region Syddanmark og Region Hovedstaden med hhv. 317 og 302 vejledte virksomheder. Region Nordjylland
er med 172 vejledninger regionen med færrest vejledninger - under halvt så mange som i Region
Midtjylland. Region Sjælland har 216 vejledte virksomheder i Early Warning.
Konkursstatistikken for 2011-2012 viser, at Region Hovedstaden med knap 3.700 konkurser sammenlagt i
2011 og 2012 – vist på venstre akse - næsten har dobbelt så mange registrerede konkurser som Region
Midtjylland, der har næstflest konkurser. Det betyder, at Region Hovedstaden er underrepræsenteret
blandt Early Warning virksomhederne. Dette indikerer, at der er et uudnyttet vejledningspotentiale i netop
Hovedstadsregionen. De øvrige regioner har mellem 700 og 2.000 konkurser.
Hovedstadsregionen har væsentligt færre vejledninger end de øvrige regioner i forhold til det samlede antal
konkurser i regionen.
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Figur 1.3: Gamle og nye Early Warning virksomheder opgjort på regioner
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system.
Blandt de nye Early Warning virksomheder vejledes en større andel i Region Hovedstaden og Region
Midtjylland. På trods af fremgangen i Hovedstadsregionen er denne fortsat underrepræsenteret i forhold til
antallet af konkurser jvf. figur 3.3.
Region Midtjylland er med 29 procent af alle vejledninger fortsat regionen med flest vejledninger. Region
Nordjylland opretholder med 12 procent den samme andel af vejledninger, mens Region Syddanmark går en
smule tilbage. Region Sjælland oplever det største fald i andelen af Early Warning virksomheder, hvor
andelen er faldet med fire procentpoint.
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Figur 1.4: Nye Early Warning registreringer og konkurser opgjort på branche
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik
Handel og transport dominerer både blandt Early Warning virksomhederne og alle konkurser, og tegner sig
for over en tredjedel af alle registreringer og konkurser. Traditionelle brancher som Industri mv. samt
Bygge og anlæg udgør 31 procent af de nye registreringer, mens de samme brancher kun udgør 25 procent
af alle konkurser i 2011 og 2012. Det er især Industri mv., der er overrepræsenteret blandt de nye
registreringer hos Early Warning.
Konkurserne for 2011-2012 viser, at de konjunkturfølsomme brancher som Ejendomshandel og udlejning
samt Bygge og anlæg er underrepræsenterede blandt Early Warning registreringerne. Finansiering og
forsikring, der blandt andet indeholder holdingselskaber, er underrepræsenteret blandt Early Warning
registreringerne.
Early Warning virksomhederne ligner generelt de konkursramte virksomheder, når man sammenligner med
branchefordelingen blandt alle konkurser. Industri er dog overrepræsenteret, mens Ejendomshandel og
udlejning er underrepræsenteret i forhold til alle konkursramte virksomheder.
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Figur 1.5: Andel af nye Early Warning virksomheder og konkurser 2011-12 opgjort på delbrancher i
Handel og transport
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik.
Handel og transport er den største branche for både de nye Early Warning registreringer og i
konkursstatistikken 2011-2012. Branchen tegner sig i begge grupper for 36 procent.
Den nye gruppe af Early Warning virksomheder inden for Handel og transport er i højere grad
handelsvirksomheder. Især Detailhandel er med 35 procent overrepræsenteret i forhold til
konkursstatistikken fra 2011-2012, hvor Detailhandel kun udgør 29 procent. Derimod er Transport samt
Hoteller og restaurationer underrepræsenteret i forhold til konkursstatistikken. Selvom der er forskelle
mellem Early Warning virksomhederne og konkursstatistikken, ligner de to grupper overvejende hinanden.
De nye Early Warning virksomheder inden for Handel og transport er i højere grad handelsvirksomheder
sammenlignet med alle konkursramte Handel og transport virksomheder.
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Figur 1.6: Nye Early Warning virksomheder og konkurser 2011-2012 opgjort på alder
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik.
Aldersfordelingen for de nye Early Warning virksomheder ligner nogenlunde de konkursramte virksomheder i
samme periode. Både helt unge virksomheder og virksomheder, der er over 10 år gamle, er
overrepræsenterede blandt de nye Early Warning virksomheder. 29 procent af Early Warning
virksomhederne er over 10 år gamle, mens tallet for konkursramte virksomheder i 2011-2012 er 22 procent.
Aldersfordelingen blandt Early Warning virksomheder ligner generelt konkursstatistikken, selvom både unge
og gamle virksomheder er overrepræsenterede i Early Warning.
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Figur 1.7: Nye Early Warning virksomheder og alle virksomheder opgjort på ejerform
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik generel
firmastatistik.
Early Warning adskiller sig fra den generelle erhvervsstruktur, når man ser på virksomhedstype. Andelen af
anpartsselskaber i Early Warning er på 40 procent, og er dermed noget større end de 25 procent denne
gruppe udgør i den generelle erhvervsstruktur. Omvendt er kun 43 procent af virksomhederne i Early
Warning enkeltmandsfirmaer, mens de i den generelle erhvervsstruktur udgør 51 procent.
Early Warning har relativt flere virksomheder drevet i selskabsform end personligt ejede firmaer.
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Figur 1.8: Nye Early Warning virksomheder opgjort på region/væksthus og branche
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system.
Branchefordelingen viser store regionale forskelle – især mellem Region Hovedstaden og resten af landet.
Handel og transport er samlet set den største branchegruppe i hele landet med Region Sjælland og Region
Nordjylland som de to regioner, hvor branchen fylder mest blandt de vejledte.
Region Hovedstaden adskiller sig fra resten af landet ved at have en langt større andel af vejledte
virksomheder inden for Erhvervsservice samt Information og kommunikation end resten af landet. I Region
Hovedstaden udgør disse to branchegrupperinger omkring en fjerdedel af de vejledte virksomheder. Til
sammenligning udgør brancherne kun omkring 15 procent i resten af landet. Disse tendenser afspejler den
generelle erhvervsstruktur i regionerne, hvor Hovedstadsregionen er domineret af videntunge
serviceerhverv som it og videnservice.
Region Hovedstaden adskiller sig fra resten af landet, når der ses på branchefordelingen blandt vejledte
virksomheder med flere registreringer inden for videntunge serviceerhverv.
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Figur 1.9: Andel af nye Early Warning virksomheder sendt til advokat og frivillig rådgivning opgjort på
region
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system.
Der er store regionale forskelle i brugen af frivillig rådgivning og advokatbistand i Early Warning. Da der
ellers ikke er store regionale forskelle i virksomhedssammensætningen, tyder det på forskellige procedurer i
væksthusene. I gennemsnit sendes 38 procent til frivillig rådgivning, mens 31 procent af Early Warning
virksomhederne sendes til advokat.
Region Midtjylland er den region, der sender relativt flest til advokat, mens Region Nordjylland oftest
sender virksomheder til frivillig rådgivning. Mere end 40 procent af Early Warning virksomhederne i Region
Midtjylland sendes til advokat, mens Hovedstadsregionen sender godt 30 procent til advokat. I Region
Nordjylland og Region Syddanmark sendes mindre end hver fjerde virksomhed til advokat. Til gengæld
sender Region Nordjylland knap 60 procent til frivillig rådgivning.
Brugen af rådgivningstilbud varierer på tværs af væksthusene, hvor eksempelvis Region Midtjylland sender
flest til advokat, mens Region Nordjylland oftest benytter frivillig rådgivning.
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DEL 2 - BASISGRUPPEN
Basisgruppen er udvalgt blandt de Early Warning virksomheder, der har afsluttet et vejledningsforløb. For at
kunne måle en langsigtet effekt af vejledningen er virksomheder vejledt i 2012 udeladt af basisgruppen.
Af de 2873 virksomhedsvejledninger er der 1043 virksomheder, der opfylder kravene. I det følgende afsnit
beskrives basisgruppen ud fra en række erhvervsdemografiske parametre

Ud fra 2873 virksomheder identificerer eStatistik en basisgruppe, som sendes til Danmarks Statistik.
Basisgruppen på 1043 virksomheder er identificeret efter følgende kriterier:
1.

Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter 1.1.2009.

2.

Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før 1.1.2012.

3.

Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe (evalueret i 2011).
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Figur 2.1: Basisgruppens status opgjort efter branche, primo 2013
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Det gennemsnitlige andel af vejledte virksomheder, der er aktive, ligger på 57 procent. Det er især Industri
mv. med 66 procent samt Information og kommunikation med 63 procent, der har en høj andel af aktive
virksomheder ultimo 2012. Modsat er blot 49 procent aktive inden for Handel og transport ved udgangen af
2012, hvilket er lavest blandt brancherne. Det skal dog understreges, at forskellene mellem brancherne
generelt set er små.
Andelen af aktive virksomheder i basisgruppen er nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af brancherne.
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Figur 2.2: Basisgruppens status opgjort efter alder, ultimo 2012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Det er de yngste Early Warning virksomheder, der har den laveste overlevelsesrate. Halvdelen af de 0-2
årige virksomheder er aktive ultimo 2012. For de 3-5 årige er det 52 procent, mens det for de 6-10 årige og
de virksomheder der er ældre end 10 år er næsten to tredjedele, der er aktive ved slutningen af 2012. Den
gennemsnitlige overlevelsesrate er 57 procent.
De yngste virksomheder i basisgruppen har den laveste overlevelsesrate.
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Figur 2.3: Basisgruppens status opgjort efter antal ansatte, ultimo 2012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Der er store forskelle blandt Early Warning virksomhederne i basisgruppen, når man sammenholder
overlevelsesrate og antal ansatte. Det er virksomhederne med færrest ansatte, der generelt har den laveste
overlevelsesrate. For både virksomheder med 0 ansatte og 1-4 ansatte er 53 procent fortsat aktive ultimo
2012. For virksomheder med 5-9 ansatte er 64 procent aktive, mens det for virksomheder med flere end 10
ansatte er hele 78 procent, der er aktive.
Overlevelsesraten i basisgruppen øges markant med antallet af ansatte.
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Figur 2.4: Basisgruppens status opgjort efter virksomhedsform, ultimo 2012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Virksomhedsformen har stor betydning for overlevelsesraten i basisgruppen. Mere end 70 procent af
aktieselskaberne i basisgruppen er aktive primo 2013. Den eneste øvrige type, der ligger over gennemsnittet
på 57 procent, er anpartsselskaber, hvor lidt over 60 procent er aktive. Blandt enkeltmandsvirksomheder er
ca. halvdelen aktive ultimo 2012.
Der er stor forskel på overlevelsesraten afhængig af virksomhedsformen, hvor aktie- og anpartsselskaber
klarer sig bedst.
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Figur 2.5: Early Warning virksomheders status opgjort efter region, primo 2013
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Overlevelsesraten varierer med 16 procentpoint på tværs af regionerne. Region Midtjylland skiller sig
negativt ud med en overlevelsesrate på kun 48 procent, mens både Region Sjælland og Region Nordjylland
har en overlevelsesrate på 57 procent – svarende til landsgennemsnittet. Til gengæld klarer både Region
Syddanmark og Region Hovedstaden sig bedre end gennemsnittet med overlevelsesrater på 64 og 61
procent.
Region Midtjylland skiller negativt ud i forhold til resten af landet, når det gælder andelen af overlevende
virksomheder.
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Figur 2.6: Early Warning virksomheders overlevelsesrate opgjort efter frivillig rådgivning
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Early Warning sendt til frivllig rådgivning har i gennemsnit 9 procentpoint højere overlevelsessandsynlighed
end de øvrige virksomheder. 64 procent af virksomhederne sendt til frivlillig rådgivning overlever, mens 55
procent af de virksomheder, der ikke modtager frivillig rådgivning, overlever.
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Figur 2.7: Early Warning virksomheders overlevelserate opgjort på drift og lukning
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
Der er en markant forskel på overlevelsesraterne, når man sammeligner virksomheder med en
driftsvurdering og en lukningsvurdering. For virksomheder med vurderingen drift overlever 71 procent, mens
det kun gælder for 31 procent med vurderingen lukning.
Der er dermed en realistisk vurdering fra væksthuskonsulenterne i forhold til virksomhedernes
overlevelspotentiale.
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DEL 3 – Effektmåling
Effektmålingen af Early Warning virksomhederne tager udgangspunkt i basisgruppen fra del 2 – dog
fratrukket de virksomheder, der ikke har været aktive i 2010 og som ikke er en del af Danmark Statistiks
generelle firmastatistik. De fire kriterier er:
1. Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter 1.1.2009.
2. Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før 1.1.2012.
3. Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe (evalueret i 2011).
4. Virksomheden har været aktiv i 2010 og en del af Danmark Statistiks generelle firmastatistik.
Denne nye basisgruppe består af 873 virksomheder og bruges i figur 3.1 – 3.8, hvor den sammenlignes med
en tilfældigt udtrukket kontrolgruppe fra Danmarks Statistik. Kontrolgruppen matcher den nye basisgruppe,
når man ser på en række erhvervsdemografiske karakteristika som antal ansatte, geografi, branche, alder
og vækst i omsætning.
Til figur 3.9-3.10 samt tabel 3.1 og 3.2 benyttes de virksomheder, blandt alle Early Warning virksomheder,
der kunne identificeres som værende gået konkurs i enten 2010 eller 2011. Til denne effektmåling består
kontrolgruppen af alle konkursramte virksomheder i henholdsvis 2010 og 2011 med skyldig A-skat og moms
ultimo året for konkursen.
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Gammel basisgruppe
2008=100

Ny basisgruppe
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Figur 3.1. To-årig udvikling i nuværende og tidligere basisgruppe opgjort på årsværk, omsætning og
eksport
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Firmaernes køb og
salg og eIndkomststatistikken.
Den nye basisgruppe har formået at fastholde 62 procent af beskæftigelsen og 78 procent af eksporten i
perioden 2010 til 2012. Desuden har man opretholdt to tredjedele af omsætningen i samme periode. Til
sammenligning mistede den gamle basisgruppe knap halvdelen af den samlede omsætning fra 2008 til 2010,
og formåede kun at opretholde 38 procent af eksporten. Årsværk kunne ikke beregnes for den gamle
basisgruppe på grund af omlægning af beskæftigelsesstatistikken. Det skal dog bemærkes, at
virksomhederne i perioden 2008-2010 generelt var hårdere ramt af krisen.
Den nye basisgruppe formår i højere grad at fastholde omsætning og eksport end den gamle basisgruppe.
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Sendt til FR

Figur 3.2 Ny basisgruppe opgjort på frivllig rådgivning samt årsværk, omsætning og eksport, 2010-2012;
2010=100
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Firmaernes køb og
salg og eIndkomststatistikken.
Early Warning virksomheder sendt til frivillig rådgivning opretholder i højere grad beskæftigelse og
omsætning i forhold til de virksomheder, der ikke er sendt til frivillig rådgivning. Til trods for
virksomhedslukninger formår virksomhederne, der er sendt til frivillig rådgivning, at fastholde 72 procent af
virksomhedernes samlede beskæftigelse og omsætning fra 2010 til 2012. De øvrige virksomheder formår kun
at fastholde 57 procent af beskæftigelsen og 64 procent af den samlede omsætning. Til gengæld taber
virksomheder sendt til frivillig rådgivning en større del af eksporten end de øvrige vejledte virksomheder.
Den højere beskæftigelse og omsætning blandt virksomheder sendt til frivillig rådgiving er ikke nødvendigvis
et udtryk for rådgivningens kvalitet, men kan skyldes, at det er bestemte virksomhedstyper, der sendes til
rådgivning.
Virksomheder sendt til frivillig rådgivning fastholder i højere grad beskæftigelse og omsætning end resten
af Early Warning virksomhederne.
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Figur 3.3 Ny basisgruppe opgjort på forventning samt årsværk, omsætning og eksport, 2010-2012;
2010=100
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Firmaernes køb og
salg og eIndkomststatistikken.
Early Warning vejledernes forventning til virksomhedernes fortsatte drift stemmer overens med deres
faktiske performance. Virksomhederne med en driftsvurdering formår at fastholde tre ud af fire
arbejdspladser og 78 procent af omsætningen. Til sammenligning forsvinder fire ud af fem job i de
virksomheder, der vurderes til at være lukningstruede samtidig med, at kun 27 procent af omsætningen
fastholdes. Lidt overraskende har virksomheder med forventning om lukning været bedre til at fastholde
eksporten, der er dog tale om en i forvejen lav eksportomsætning, der fastholdes.
Early Warnings vurdering af virksomhedernes driftsmuligheder rammer præcist i forhold til de vejledte
virksomheders fortsatte udvikling.
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Figur 3.4 Udvikling i årsværk for overlevende virksomheder opgjort på frivillig rådgivning og gruppe,
2010-2012, 2010=100
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Firmaernes køb og
salg og eIndkomststatistikken samt generel firmastatistik.
Modtagere af frivillig rådgivning i basisgruppen har oplevet en stigning i beskæftigelsen fra 2010 til 2012,
der matcher kontrolgruppens stigning. Dermed har overlevende virksomheder i basisgruppen, der har
modtaget frivllig rådgivning, skabt 50 fuldtidsstillinger fra 2010 til 2012.
Kontrolgruppen er en gruppe af virksomheder udtrukket fra den generelle firmastatistik, som matcher den
del af basisgruppen, der har modtaget frivillig rådgivning på de tidligere nævnte parametre. Den del af
basisgruppen, som ikke har modtaget frivillig rådgivning, har mistet beskæftigelse og ligger under niveauet
for den sammenlignelige kontrolgruppe.
Modtagerne af frivillig rådgivning matcher i højere grad sin kontrolgruppe, når det gælder beskæftigelse.
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Kontrolgruppe
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Figur 3.5 Udvikling i årsværk for overlevende virksomheder opgjort på gruppe og forventning, 20102012, 2010=100
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Firmaernes køb og
salg og eIndkomststatistikken samt generel firmastatistik.
Overlevende virksomheder i basisgruppen med forventningen drift mv. har oplevet en lille stigning i
beskæftigelsen i perioden 2010-2012. Stigningen svarer nogenlunde til udviklingen i kontrolgruppen. Den del
af basisgruppen med forventning om lukning har mistet 15 procent af beskæftigelsen fra 2010 til 2012 og
ligger langt under niveauet for sin kontrolgruppe, der har øget beskæftigelsen med 16 procent i samme
periode. Den store forskel kan skyldes, at virksomheder med forventning om lukning ofte er unge
virksomheder, hvilket betyder, at kontrolgruppen også består af mange unge virksomheder med potentielt
store vækstmuligheder.
Virksomhederne i basisgruppen med forventningen drift mv. matcher i højere grad sin kontrolgruppe målt
på beskæftigelse.
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Figur 3.6: Andel af ophørte virksomheder med mere end én ansat der videreføres, opgjort efter
forventning, 4. kvartal 2012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR.
18 procent af alle ophørte virksomheder med én eller flere ansatte videreføres. Virksomheder med
forventningen drift videreføres i højere grad da 21 procent af disse virksomheder videreføres, mens dette
gælder for 17 procent af virksomhederne med forventningen lukning mv. Der er dermed ikke den store
forskel på hvor mange virksomheder, der videreføres.
Cirka hver femte af de ophørte virksomheder i basisgruppen videreføres.
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Figur 3.7: Beskæftigelse i ophørte og videreførte virksomheder i basisgruppen, 4. kvartal 2012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system, CVR og eIndkomststatistikken.
17 procent af de fuldtidsstillinger der tabes, når Early Warning virksomheder med mere end én ansat
ophører, genskabes efterfølgende i nye virksomhedskonstruktioner. De 326 ophørte virksomheder med mere
end én ansat havde ved første registrering hos Early Warning i alt 1659 fuldtidsstillinger og 289 af disse er
dermed genskabt i nye konstruktioner.
De videreførte virksomheder har dog ikke samme antal fuldtidsstillinger som de oprindelige virksomheder,
da 25 procent af fuldtidsstillingerne forsvinder.
En stor del af de job der tabes af Early Warning virksomhederne i basisgruppen genskabes under nye
virksomhedskonstruktioner.
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Tabel 3.1: Konkursramte virksomheders samlede gæld i tusinde til det offentlige, ultimo året
2009
2010
Antal virksomheder
6.152
8.806
Samlet skattegæld
5.416.704 8.205.755
Gns. skattegæld pr. virksomhed
880
932
Heraf virksomheder med A-skat og moms
Antal virksomheder
3.487
5.172
Samlet skattegæld
3.780.535 5.527.535
Gns. skattegæld pr. virksomhed
1.084
1.069
Kilde: Beregning baseret på udtræk fra SKATs registre over skyldig skat.

2011
8.897
8.676.893
975
5.180
5.871.191
1.133

2012
8.504
8.170.544
961
4.711
5.498.137
1.167

Finanskrisens mange konkurser, hvor antallet toppede i 2010, bidrog til en markant stigning i konkursramte
virksomheders samlede gæld til det offentlige. Fra 2009 til 2010 steg den samlede gæld med 2,8 milliarder
kroner, og gælden nåede et højdepunkt ultimo 2011, hvor konkursramte virksomheder skyldte knap 8,7
milliarder kroner. I 2012 faldt gælden til niveauet fra 2010, og den samlede gæld ligger derfor stadig langt
over niveauet fra 2009.
For bedre at kunne sammenligne med Early Warning virksomhederne identificeres de konkursramte
virksomheder, der både skylder moms og A-skat, da disse virksomheder vurderes til i højere grad at afspejle
reelle virksomheder. Det fremgår af tabel 3.1, at knap 5.200 virksomheder i både 2010 og 2011 opfylder de
ovennævnte kriterier. Den gennemsnitlige skattegæld i disse virksomheder ligger på ca. 1,1 millioner kroner
i 2010 og 2011.
Det skal bemærkes, at den skyldige skat er beregnet som en akkumuleret gæld til det offentlige. Dette
betyder, at en del virksomheder er gået konkurs i årene optil opgørelsestidspunktet, og de er dermed
gengangere. Dette gælder særligt de større konkurser, hvor det tager længere tid at afvikle konkursboet.
For at kunne sammenligne konkursramte Early Warning virksomheder i 2010 og 2011 har eStatistik udviklet
en metode til at korrigere for førnævnte gengangere, der benyttes i tabel 3.2.
Konkursramte virksomheders samlede skattegæld og gæld pr. virksomhed er faldet fra 2011 til 2012, men
ligger stadig langt over niveauet i 2009.
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Tabel 3.2: Konkursramte virksomheder med skyldig moms og A-skats samlede gæld i tusinde til det
offentlige opgjort på branche og år

Antal konkurser
Skattegæld
Gennemsnitlig gæld
Early Warning virksomheder
Antal konkurser
Skattegæld
Gennemsnitlig gæld

Alle erhverv
2010
2011
2.499
2.569
1.900.000 2.000.000
760
779
123
80.807
657

102
70.462
691

Bygge og anlæg
2010
2011
562
525
420.160
396.230
748
755
24
15.951
665

23
14.441
628

Nettoprovenue pr. virksomhed
103
88
83
127
Kilde: Beregning baseret på udtræk fra SKATs registre over skyldig skat samt udtrækt fra Early Warnings
CRM-system
Konkursramte Early Warning virksomheders gæld til det offentlige er i 2010 og 2011 hhv. 103.000 og 88.000
kroner lavere end alle reelle virksomheder i konkursstatistikken. Dette svarer til en reduktion i gælden til
det offentlige på hhv. 12,5 og 9 millioner kroner i 2010 og 2011.
Beregningen skal dog tages med det forbehold, at Early Warning virksomhederne erhvervsdemografisk kan
adskille sig fra den generelle erhvervsstruktur. Det gælder både med hensyn til branche, størrelse og
geografisk placering. En specialkørsel eStatistik har udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik viser, at
den branche, hvor Early Warning virksomhederne ligner den generelle erhvervsstruktur mest, er i Bygge- og
anlægssektoren. Denne branche er karakteriseret ved små homogene virksomheder og er derfor velegnet
som matchgruppe.
Generelt er den gennemsnitlige gæld for de reelle virksomheder lavere i Bygge- og anlægssektoren, og
gælden falder med 37.000 kroner pr. virksomhed fra 2010 til 2011. Ligesom for alle virksomheder er gælden
til det offentlige ca. 100.000 kroner lavere for Early Warning virksomhederne end for de reelle
virksomheder inden for Bygge- og anlægssektoren, hvilket indikerer, at den direkte sammenligning for alle
virksomheder gælder. Forskellen i gæld til det offentlige i Bygge- og anlægssektoren betyder, at Early
Warning i 2010 og 2011, alene i denne sektor, i alt har reduceret gælden til det offentlige med næsten 5
millioner kroner.
Konkursramte Early Warning virksomheder med skyldig A-skat og moms skylder i gennemsnit 100.000 kroner
mindre til det offentlige end virksomheder fra den generelle erhvervsstatistik.
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Figur 3.8: Gennemsnitlig skattegæld for Early Warning virksomheder opgjort på advokat, 2010 og 20112012
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Kilde: Beregning baseret på udtræk fra SKATs registre over skyldig skat samt udtrækt fra Early Warnings
CRM-system
Fra 2010 til 2012 falder den gennemsnitlige gæld til det offentlige for konkursramte Early Warning
virksomheder. Årene 2011 og 2012 er slået sammen på grund af få identifikationer i 2012. Det skal
bemærkes, at én virksomhed er udeladt da den tegner sig for knap en tredjedel af den skyldige skat i 2011.
Generelt set skylder konkursramte Early Warning virksomheder sendt til advokat mindre end de øvrige
virksomheder i Early Warning. For virksomheder sendt til advokat er den gennemsnitlige gæld faldet fra
600.000 kroner i 2010 til 335.000 kroner i 2011 og 2012. For de øvrige virksomheder i Early Warning er den
gennemsnitlige gæld faldet med næsten 200.000 kroner - fra knap 680.000 kroner til 485.000 kroner i samme
periode. Det skal dog noteres, at sammenligneligheden af virksomheder sendt til advokat og de øvrige Early
Warning virksomheder, ikke har været mulig at undersøge. Det betyder, at der kan være geografiske og
virksomhedsspecifikke forskelle.
Generelt har virksomheder sendt til advokat mindre skattegæld end de øvrige Early Warning virksomheder –
og forskellen er øget fra 2010 til 2011/2012.
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Bilag 1: Metode
Effektmålingen af Early Warning programmet tager afsæt i programmets interne CRM-system. Heraf har det
være muligt fra programmets opstart i 2007 til statusopgørelsen den 31. december 2012 at identificere 2873
unikke virksomheder, der er blevet vejledt. Den gennemførte validering tager afsæt i to parallelle test af de
udleverede CVR-numre, henholdsvis en identifikationstest i Danmarks Statistiks databaser og en
identifikationstest i CVR-registeret. Alle holdingselskaber er blevet identificeret for at finde driftsselskabet
bag. Derudover er alle reklamebeskyttede virksomheder identificeret for at fastlægge konkursdato og
branche. Alle virksomheder med konkursdato før registrering i Early Warning er blevet renset.
Af de 2873 virksomheder er de 1409 nye registreringer fra perioden 16.10.2010 til 31.12.2012.
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Bilag 2: Præsentation af anvendte statistikker
Evalueringen tager afsæt i fire forskellige erhvervsstatistikker og en specialkørsel på SKATs registre over
konkursramte virksomheders gæld til det offentlige. Erhvervsstatistikkerne er alle udarbejdet af Danmarks
Statistik. Det drejer sig om den Generelle Firmastatistik, Firmaernes køb og salg, den Registerbaserede
konkursstatistik og eIndkomststatistikken.
Den Generelle Firmastatistik er en årsopgørelse, der tegner et præcist billede af reelt aktive firmaer i
Danmark. Der er i evalueringen anvendt specialkørsler på den senest tilgængelige årgang, 2010.
For at vurdere i hvor høj grad de vejledte firmaer i Early Warning stemmer overens med den danske bestand
af små og mellemstore virksomheder, tages der afsæt i en database, der alene indeholder data om danske
SMVer. SMV-databasen er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik og følger Eurostats anbefalinger i
afgrænsningen af populationen af Små og mellemstore virksomheder, hvilket konkret vil sige, at en SMV
defineres både ud fra antal ansatte og firmaernes omsætning. På baggrund af SMV-databasen er der
endvidere udtrukket en kontrolgruppe, der matcher Early Warning virksomhederne på en lang række
variable2.
Firmaernes køb og salg anvendes for at give et opdateret billede af firmaernes omsætning og køb.
Statistikken giver et tidsmæssigt opdateret billede af de deltagende virksomheders økonomiske aktivitet frem
til og med fjerde kvartal 2012. De anvendte variabler er omsætning og eksport.
eIndkomststatistikken er en registerbaseret opgørelse over antal årsværk i den private og offentlige sektor i
Danmark. Statistikken anvendes til at opgøre det samlede antal fuldtidsstillinger i de vejledte virksomheder
frem til og med fjerde kvartal 2012. Statistikken er nyudviklet i forhold til den seneste evaluering, hvor der
ikke forekom beskæftigelsesdata.
Den registerbaserede konkursstatistik, som Danmarks Statistik indførte i 2009, giver mulighed for at opgøre
det månedlige antal konkurser efter region, branche og den konkursramte virksomheds levetid. I rapporten er
der opgjort en række specialkørsler og beregninger på denne statistik, der viser i hvor høj grad de vejledte
virksomheder i Early Warning ligner gruppen af konkursramte virksomheder i 2011 og 2012 med hensyn til
branche og geografisk placering.
Endelig har vi anvendt SKATs registre over konkursramte virksomheders gæld til det offentlige. Statistikken
giver mulighed for en detaljeret opgørelse af gælden fordelt på gældsposter og opgjort efter
erhvervsdemografiske variable som branche og geografi.

2

Du kan læse mere om Eurostats SMV afgrænsning og tærskelværdier på Eurostats hjemmeside.
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