Iværksætterselskaber
afskaffes
Folketinget har med en ændring af selskabsloven
i foråret 2019 afskaffet iværksætterselskabet
som selskabsform. Baggrunden for beslutningen
er, at Erhvervsstyrelsen har lavet en analyse
af iværksætterselskaberne som har vist, at
selskabsformen ikke havde den ønskede effekt
i erhvervslivet.
Hvis du har et iværksætterselskab skal du
inden april 2021 beslutte om du vil omdanne
dit iværksætterselskab til et anpartsselskab
eller om selskabets skal opløses.
Beslutning om omregistrering til et anpartsselskab
skal ske ved en vedtægtsændring, som kræver godkendelse på en generalforsamling med 2/3 flertal.
Vedtægterne skal ændres for så vidt angår selskabsbetegnelse (fra IVS til ApS) samt kapitalkrav, som for
anpartsselskaber nu er DKK 40.000.
Såfremt iværksætterselskabets selskabskapital og
egenkapitalreserver ikke tilsammen udgør mindst
DKK 40.000 på tidspunktet for omregistreringen, skal
der gennemføres en kapitaludvidelse.
Da omregistreringen blot skal være foretaget inden
medio april 2021 vil det være muligt at vente med
omregistrering til aflæggelse af et revideret regnskab
for 2020, såfremt dette er godkendt inden medio april
2021.

•

udviser en samlet egenkapital på
minimum DKK 40.000

•

er revideret, hvilket i denne sammenhæng både
omfatter revision og udvidet gennemgang

•

har en revisionspåtegning uden modifikationer

•

Balancedagen ikke ligger mere end 5 måneder
forud for beslutningen om vedtægtsændringen.

Fristen i 2021 gælder imidlertid ikke for iværksætterselskaber som er sendt til tvangsopløsning som følge af for sent indberettet årsregnskab. Er selskabet
først sendt til tvangsopløsning, kan det kun genoptages, hvis selskabet forinden er omregistreret til et
anpartsselskab.

Hvad kan Redmark hjælpe dig med?

Hvis du i dag ejer et iværksætterselskab, kan selskabet således fortsætte som hidtil indtil april 2021, men
det er vigtigt at du er op mærksom på, at såfremt du
ikke foretager dig noget vil selskabet blive tvangsopløst efter udløbet af den 2-årige periode.

Som udgangspunkt stiller selskabsloven krav om
vurderingsberetning som grundlag for bestyrelsens
beslutning om omregistrering. Det er dog muligt at
undlade vurderingsberetningen såfremt selskabets
årsrapport opfylder følgende:

Vi anbefaler derfor, at du i god tid forinden tager kontakt til din revisor, som kan rådgive dig inden du træffer dine valg.

Aalborg
Hasseris Bymidte 6
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 98 18 33 33
aalborg@redmark.dk

København
Dirch Passers Allé 76
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. +45 39 16 36 36
copenhagen@redmark.dk

Aarhus
Sommervej 31C
DK-8210 Aarhus V
Tlf. +45 86 13 31 00
aarhus@redmark.dk

Vi har hos Redmark stor erfaring med rådgivning og
assistance med omdannelse af selskaber. Tag derfor
kontakt til din daglige kontaktperson hos Redmark eller kontakt os på et af nedenstående telefonnumre.

redmark.dk

