
  

 

 

10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de 

kædereaktioner, der blev til finanskrisen i både USA og i resten af verden. I Danmark 

blev mange virksomheder, foruden den finansielle sektor, hårdt ramt. Værst var det i 

april 2010, hvor næsten hvert andet dansk selskab kørte med underskud. 

 

Hvordan er det egentlig gået de danske selskaber, siden situationen så værst ud under 

finanskrisen? Analysen her undersøger på baggrund af underskud og egenkapital sel-

skabernes udvikling.  

Hovedpointer  

• Danske selskaber var hårdest ramt i april 2010, hvor næsten hvert andet (47,2 pct.) 

selskab havde underskud. 10 år senere, i 2. kvartal 2018, er det kun knap hvert tredje 

selskab (32 pct.), der har underskud.   

 

• Andelen af selskaber med underskud i regnskaberne er dermed faldet med 15,4 pro-

centpoint, siden finanskrisen ramte hårdest i dansk økonomi. 

 

• Andelen af selskaber med angrebet egenkapital har været mere konstant siden fi-

nanskrisen, hvilket tyder på, at soliditeten ikke er blevet så meget bedre. 
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Status på den økonomiske udvikling i de danske selskaber 

I samarbejde med Experian offentliggør FSR – danske revisorer hvert kvartal en status 

på den økonomiske situation og udvikling i de danske selskaber, hvor ca. 241.000 sel-

skaber indgår i opgørelsen.  

 

I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Det vil sige, at der 

hver tredje måned tages en måling i den samlede selskabspopulation1, hvor det opgø-

res, hvor stor en andel af de danske selskaber, der i deres seneste årsregnskab har un-

derskud og/eller angrebet egenkapital.  

 

Et selskab med underskud er et selskab, der i seneste årsregnskab har haft et resultat 

(Årets resultat), der er mindre end nul. 

 

Et selskab med angrebet egenkapital er et selskab, hvor egenkapitalen er negativ eller 

under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital2.  

  

Da hvert enkelt selskab aflægger ét årsregnskab om året, skyldes forskellene fra kvartal 

til kvartal de regnskaber, der er blevet registreret i den mellemliggende periode.  

 

Færre selskaber med underskud siden finanskrisen 

Før finanskrisen start i 2. kvartal 2008 var andelen af selskaber med underskud 28,2 

pct., og dermed var det omkring hvert fjerde dansk selskab, som havde underskud. To år 

senere i 2. kvartal 2010 var andelen steget til 47,4 pct., hvilket vil sige, at næsten hvert 

andet selskab havde underskud. I dette kvartal toppede andelen af selskaber med un-

derskud, og finanskrisen havde sat sine spor i dansk økonomi.  

 

Der har siden april 2010 været en nedadgående trend, og dermed en lavere andel af sel-

skaber med underskud. 10 år efter finanskrisens start i juli 2018 er andelen af selskaber 

med underskud på 32 pct., og den samlede andel af selskaber med underskud er der-

med faldet med 15,4 procentpoint.  

 

Det tyder på, at dansk økonomi er på rette vej efter finanskrisen, da andelen af selskaber 

med underskud er en hel del lavere end under finanskrisen. Andelen er dog ikke tilbage 

på samme niveau som før finanskrisen. De seneste år har andelen været nogenlunde 

omkring 32 pct., derfor tyder det også på, at det er svært at komme helt tilbage på 

samme niveau som før finanskrisen.  

 

  

                                                        
1 Virksomheder som er drevet i selskabsform 

2 For A/S er lovens mindstekrav for indbetalt startkapital 500.000 kr. For ApS er mindstekravet 50.000 

kroner pr. 1. januar 2014. Kravet er sænket gradvist fra 125.000. Er et selskab oprettet med 125.000 

kroner i selskabskapital, måles på denne grænse. 
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Figur 1 

Udviklingen af andelen af selskaber med underskud (pct.) 

 

Kilde: Experian & FSR – danske revisorer, juli 2018 

Andelen af selskaber med angrebet egenkapital har ikke udviklet sig helt så posi-

tiv som underskud 

I april 2010 toppede andelen af selskaber med underskud, i samme kvartal var andelen 

af selskaber med angrebet egenkapital på 26,4 pct. Det var dog først i 3. kvartal 2011, at 

andelen af selskaber med angrebet egenkapital toppede og var på 28,3 pct. Efterføl-

gende har andelen været faldende og har i de seneste par år været på et niveau omkring 

24-25 pct. I juli 2018, 10 år efter finanskrisen, var andelen af selskaber med angrebet 

egenkapital på 24,6 pct. Niveauet er dog ikke tilbage på det samme som før finanskri 

sen, hvor andelen i april 2008 var 20,3 pct.   

Figur 2 

Udviklingen af andelen af selskaber med angrebet egenkapital (pct.) 

 

Kilde: Experian & FSR – danske revisorer, juli 2018 
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Andelen af selskaber med underskud er mest volatil  

Siden finanskrisen er andelen af selskaber med underskud faldet relativt meget, hvor-

imod andelen af selskaber med angrebet egenkapital har været på et mere konstant ni-

veau. 10 år efter finanskrisen, fra april 2010 til juli 2018, er andelen af selskaber med un-

derskud faldet med 15,5 procentpoint, hvor ændringen i selskaber med angrebet egen-

kapital er 1,8 procentpoint. Yderligere er selskaber, som både har underskud og angre-

bet egenkapital faldet med 4,2 procentpoint. 

 

Det relative store fald i andelen af selskaber med underskud indikerer, at selskaberne 

har fået bedre styr på bundlinjen og har skabt bedre resultater end under krisen. Modsat 

viser det lidt lavere fald i andelen af selskaber med angrebet egenkapital, at selskaberne 

måske ikke i samme grad har formået at øge soliditeten. Både andelen af selskaber med 

underskud og selskaber med angrebet egenkapital er dog ikke tilbage på samme niveau 

som før finanskrisen.   

Figur 3 

Udvikling: Underskud og angrebet egenkapital (pct.) 

 

Kilde: Experian & FSR – danske revisorer, juli 2018 

OM FSR – ANALYSE  

FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangs-

punkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere 

generelt.  

Formålet med undersøgelserne er, at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den 

unikke viden som foreningens medlemmer besidder. Det er tilladt at citere fra publikatio-

nen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR – danske revisorer. 
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