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Der er følgende rettelser og tilføjelser til kapitel 14: 
 
Om anpartsselskaber, ApS: 
Kapitalkravet i forbindelse med stiftelse af et ApS, er nedsat fra kr. 80.000 til kr. 50.000. 
Derfor skal der ske rettelser af tal i bogen:  

 Side 389, afsnit 2.2.2, første tekstafsnit om kapitalkrav 

 Side 391, øverste tekstafsnit om apportindskud 

 Side 395, andet tekstafsnit om parternselskab og hæftelse 

 Side 397, figur 14.9 

 Side 398, afsnittet ”virksomhedsformer” punktet ”Anpartsselskab (ApS) 
 
Tilføjelse om iværksætterselskaber:  
Se kapitel 14, afsnit 2.2.2, side 389 
 
Iværksætterselskaber (IVS) 
Selskabslovens regler om anpartsselskaber, bruges også på de såkaldte iværksætterselskaber 
(IVS). 
 
Kapitalkravet i et IVS er mindre end i et ApS. Iværksættere kan stifte et IVS med en selskabskapital 
på mellem 1 kr. og 49.999 kr.  Indskuddet skal være kontant. Der kan således ikke bruges 
apportindskud i form af andre værdier end penge, som der kan ved stiftelse af et ApS eller et A/S. 
 
I selskabsloven stilles der krav om at et IVS skal opbygge kapital ved at spare op.  Et iværksætter-
selskab skal årligt henlægge mindst 25 %. af selskabets overskud til en bunden reserve til 
opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen 
samlet udgør mindst 50.000 kr.  
 
Når målet er nået, kan stifterne vælge at lave selskabet om til et anpartsselskab, men det er ikke 
noget krav.  
 
Selskabsdeltagerne i et IVS hæfter ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Hæftelsen 
for et iværksætterselskabets forpligtelser er som i et ApS og A/S, begrænset til selskabets formue, 
og hæfter kun for værdien af deres indskud. 
 
Side 397 i figur 14.9, indsættes virksomhedsformen ”Iværksætterselskab (IVS)” og der sættes 
kryds i kolonnen ”Begrænset hæftelse” 
 
Side 398, afsnittet ”virksomhedsformer.” Efter punktet om anpartsselskab, tilføjes punktet:  

 ”Iværksætterselskab (IVS) kan være ejet af én eller flere selskabsdeltagere. Et IVS kan 
stiftes for 1 kr. i startkapital. Selskabet skal spare 25 % af det årlige overskud op, indtil 
reserven udgør 50.000 kr. 


