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Nyföretagandet ökar även i maj
Under maj registrerade Bolagsverket 5,5 procent fler nya företag jämfört med
samma månad i fjol. I de fyra vanligaste företagsformerna registrerades totalt
6 363 nya företag, jämfört med 6 030 i maj förra året.
Trenden fortsätter att det är aktiebolagen som står för den totala ökningen,
medan övriga företagsformer minskar. Antalet nyregistrerade aktiebolag
ökade under maj med 21,5 procent, från 3 219 st i maj 2010 till 3 911 st i maj
2011. Den totala ökningen av antalet registrerade företag under januari-maj
2011 är 25,7 procent i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag,
enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.
Ökningen av nyregistrerade aktiebolag är sannolikt en effekt av lagändringar
som genomfördes under 2010 med halverat krav på aktiekapital och att
revision blivit frivillig i mindre bolag. Hittills väljer cirka 75 procent av de nya
aktiebolagen att inte ha revisor.
Bolagsverket har sedan slutet av 2010 fått in fler ärenden än vanligt med
nystartade företag, vilket under våren inneburit längre handläggningstider än
normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Men nu är läget betydligt
bättre på Bolagsverket.
– Vi är nu nere på cirka en veckas handläggningstid för att registrera ett nytt
företag i de vanligaste företagsformerna. Det känns förstås väldigt bra och vi
har arbetat hårt under våren med övertidsinsatser under kvällar och helger
för att kunna nå normala handläggningstider. Vi vill att det ska gå snabbt och
vara enkelt att starta företag, säger Ulf Karnell, informationschef på
Bolagsverket.
– Vi har även anställt extra personal och kommer i år att ha drygt 60
sommarjobbare på Bolagsverket. Av dessa arbetar ungefär hälften med nya
företag och hälften med granskning av årsredovisningar, avslutar Ulf Karnell.

Statistik om företag och föreningar
Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och
föreningar i Sverige. I vår webbtjänst "Statistik om företag och föreningar"
finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar.
Statistiken uppdateras den första varje månad. Du kan själv söka och välja
mellan olika företagsformer, geografiska områden och tidsperioder. Färsk
statistik för maj månad hittar du på:
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/
Nyföretagarbarometern
I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan Jobs and Society
NyföretagarCentrum och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk
statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i
alla Sveriges kommuner och län.
http://www.nyforetagarcentrum.com/
För mer information
Ulf Karnell, informationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36,
ulf.karnell@bolagsverket.se

*****************************************************************
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar - för ett enkelt företagande
och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva
tjänster för företag och företagande.
Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med 500 anställda i Sundsvall
som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra
register)
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 060-184000, www.bolagsverket.se,
bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag:
www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar:

www.bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/
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Allmänna frågor, kundtjänst
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Stefan Tärnhuvud
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Pressansvarig
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