
  

 

 

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. Nogle bran-

cher blev ramt hårdere end andre, nogle brancher oplevede en mere langstrakt økono-

misk nedtur.  

 

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

finanskrisen? FSR – danske revisorer ser nærmere på, hvilke brancher der har klaret sig 

bedst gennem krisen. Analysen her undersøger på baggrund af underskud og egenkapi-

tal selskabernes udvikling.  

Hovedpointer  

• Der er stor forskel på, hvordan selskaberne i de forskellige brancher har klaret sig si-

den finanskrisen. 

 

• Branche Fast ejendom blev særligt hårdt ramt af finanskrisen og oplevede en stor 

stigning i andelen af selskaber med underskud, men er kommet godt igen. 

 

• Landbruget blev også hårdt ramt og var i april 2010 den branche med størst andel af 

selskaber med underskud. I dag klarer branchen sig bedre og har kun den femte 

største andel.  

 

• Den procentviseændring fremgang i andelen af selskaber med underskud fra april 

2010 til juli 2018 varierer fra 48,1 pct. til 12,8 pct.  

 

• Andelen af selskaber med angrebet egenkapital er relativ stabil, men der er stor for-

skel blandt brancherne. I juli 2018 havde Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirk-

somhed en andel på 43,7 pct., hvor Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri havde en andel på 

20,7 pct. 
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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.  

 

Brancherne har klaret sig igennem finanskrisen meget forskelligt 

På tværs af brancherne er der store forskelle på, hvor stor en andel af selskaber, som 

har underskud. Der er også en relativ stor forskel på, hvordan selskaberne i de forskel-

lige brancher har klaret sig siden finanskrisen. Dermed er det meget forskelligt, hvor 

hårdt de enkelte brancher blev ramt af krisen, hvor længe der gik, før bunden blev nået 

og ikke mindst, hvor langt der er igen, før andelen af virksomheder med underskud er 

nede på samme niveau som før krisen. 

 

Ved at rangere de 12 forskellige brancher efter andelen selskaber med underskud, kan 

der gives et indtryk af, hvordan brancherne har udviklet sig i forhold til hinanden. Bran-

cherne rangeres fra højest andel selskaber med underskud til laveste andel selskaber 

med underskud, så højeste andel bliver rangeret som nr. 1, mens laveste bliver rangeret 

som nr. 12. Ud fra rangeringen kan det ses, at de fleste brancher opnår cirka samme 

placering 10 år efter finanskrisen, som de havde i 2010. Tre brancher har ændret sig 

mere end to pladser, som er henholdsvis Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, Information 

og kommunikation samt Fast ejendom. 

 

Branche Fast ejendom blev særligt hårdt ramt af finanskrisen og oplevede en stor stig-

ning i andelen af selskaber med underskud. I april 2008 var andelen på 25 pct., hvor i 

april 2010 var denne andel steget til 50,7 pct. Det betyder, at hvor Fast ejendom før kri-

sen var den branche, der havde færrest selskaber med underskud, var den to år senere 

blandt de brancher med flest lidende virksomheder. Fast ejendom var i 2. kvartal 2010 

                                                        
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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den branche, som havde den fjerdestørste andel af selskaber med underskud. I 3. kvar-

tal 2018 var det vendt, og Fast ejendom er nu den branche med lavest andel af selska-

ber med underskud. 10 år efter finanskrisen er andelen på 26,3 pct., hvilket næsten er 

samme niveau som før finanskrisen.  

Tabel 1 

Udvikling i brancher: Andelen af selskaber med underskud (pct.) og rangering fra 

højeste til laveste andel af selskaber med underskud 

 

April 
2010 

Juli 
2018 

Rangering 
april 2010 

Rangering 
juli 2018 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 57,3 37,4 1 5 

Fremstillingsvirksomhed 42,2 32,5 10 9 

Bygge- og anlægsvirksomhed 40,8 30,4 12 11 

Engroshandel og detailhandel 45,3 35,3 6 6 

Transport og godshåndtering 42,0 31,6 11 10 

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 55,2 45,3 2 1 

Information og kommunikation 43,8 38,2 8 4 

Fast ejendom 50,7 26,3 4 12 

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 43,5 32,6 9 8 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 45,0 33,9 7 7 

Kultur, forlystelser og sport 54,0 41,9 3 2 

Andre serviceydelser 48,6 39,3 5 3 

Alle brancher 47,4 32,0   

 

Kilde: Experian & FSR – danske revisorer, juli 2018 

Branchen Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed havde den største andel af 

selskaber med underskud i juli 2018 på 45,3 pct. Branchen har dermed førstepladsen i 

rangeringen, hvor i april 2010 havde Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 

2. pladsen. Dermed klarer denne branche sig ikke specielt godt, men har oplevet et fald 

på 9,9 procentpoint siden april 2010.  

 

10 år efter finanskrisen er Kultur, forlystelser og sport den branche, som klarer sig næst 

værst. Branchen har en andel på 41,9 pct. i juli 2018, hvilket er et fald på 12,1 procent-

point siden april 2010.  

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri er den branche, som havde den største andel i april 

2010 på 57,3 pct. Dermed rangerede branchen som nummer 1, men 10 år efter finans-

krisen er landbruget kommet ned på femte plads. I 3. kvartal 2018 var andelen af selska-

ber med underskud på 37,4 pct., hvilket er et fald 19,9 procentpoint.  
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Store forskelle i de procentvise ændringer 

Andelen af selskaber med underskud toppede i april 2010, men de forskellige brancher 

havde ikke det samme udgangspunkt. Derfor giver det mening at se på, hvor meget an-

delen af selskaber med underskud i de enkelte brancher har ændret sig procentvist og 

ikke kun ændringen i procentpoint. I modsætning til ændringen i procentpoint, tager den 

procentvise ændring højde for, at branchernes andel af selskaber med underskud var 

forskellige i 2010. I figuren er de 6 brancher, som henholdsvis har haft den største og 

mindste procentvise ændring fra april 2010 til juli 2018. Det betyder, at figuren viser, 

hvilke brancher der har klaret sig henholdsvis bedst og dårligst efter finanskrisen.   

 

Fast ejendom har oplevet det største procentvise fald siden 2010 på 48,1 pct., således, 

at der er næsten halvt så mange med underskud nu, som der var under krisen, hvilket er 

en stor ændring i forhold til de resterende brancher. Det næststørste procentvise fald er 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, som har haft et fald på 34,8 pct. Dernæst har Bygge- 

og anlægsvirksomhed et fald 25,5 pct., som er del lavere end faldet i Fast ejendom.   

 

Information og kommunikation har den mindste procentvise ændring på 12,8 pct. Den 

anden og tredjemindste ændring er på 17,9 pct. og 19,1 pct., som er henholdsvis Over-

natningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed og Andre serviceydelser. Fra den tredje-

største ændring til den tredjemindste ændring er der kun en forskel på 6,1 procentpoint, 

og de resterende brancher har haft en ændring i mellem dette interval. Dermed har alle 

brancher oplevet et procentvis fald i andelen af selskaber med underskud efter finanskri-

sen. Faldet varierer fra 48,1 pct. til 12,8 pct. 

 

Figur 1 

De tre højeste og de mindste procentviseændringer i selskaber med underskud 

(april 2010 – juli 2018) 

 

Kilde: Experian & FSR – danske revisorer, juli 2018. Den procentviseændring er numerisk, alle brancher 

har oplevet et fald i andelen af selskaber med underskud.  
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Andelen af selskaber med angrebet egenkapital har været relativ stabil  

Mange af virksomhederne med underskud angriber samtidig egenkapitalen, hvilket histo-

risk er et klart tegn på, at virksomheden er ved at gå konkurs. Andelen af selskaber med 

angrebet egenkapital har været relativ stabil i gennem de seneste 10 år. I april 2010 var 

andelen på 26,4 pct., hvor i juli 2018 var andelen kun faldet med 1,8 procentpoint.  På 

tværs af brancherne er forskellen dog stor i, hvor stor en andel af selskaber, som har an-

grebet egenkapital. I juli 2018 havde branchen Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirk-

somhed en andel på 43,7 pct., hvor Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri havde en andel på 

20,7 pct.  

Tabel 2 

Udvikling i brancher: Andelen af selskaber med angrebet egenkapital (pct.) og ran-

gering fra højeste til laveste andel af selskaber med angrebet egenkapital  

 

April 
2010 

Juli 
2018 

Rangering 
april 2010 

Rangering 
juli 2018 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 22,3 20,7 10 11 

Fremstillingsvirksomhed 21,8 24,2 11 9 

Bygge- og anlægsvirksomhed 27,6 24,4 8 8 

Engroshandel og detailhandel 29,1 30,4 5 5 

Transport og godshåndtering 22,6 22,3 9 10 

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 43,5 43,7 1 1 

Information og kommunikation 32,4 32,1 4 4 

Fast ejendom 21,7 16,7 12 12 

Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 27,7 27,3 7 7 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 28,0 28,6 6 6 

Kultur, forlystelser og sport 38,7 37,2 2 3 

Andre serviceydelser 34,3 38,3 3 2 

Alle brancher 26,4 24,6   

 

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. 


