
  

 

 

 

 

På baggrund af data for regnskaberne leveret af Experian har FSR – danske revisorer 

undersøgt de danske selskabers samlede evne til at skabe resultater på bundlinjen. Sel-

skabernes evner til at skabe gode resultater er central for erhvervslivet og for det danske 

samfund. Selskaberne spiller nemlig en utrolig vigtig rolle, når der skal skabes arbejds-

pladser og skatteindtægter. 

Helt konkret fokuseres der i analysen på det samlede årsresultat for danske driftsselska-

ber i form af aktie- og anpartsselskaber. Herunder hvordan deres samlede resultat har 

udviklet sig over den seneste årrække og hvilke brancher og landsdele, der genererer 

det største resultat. 

 

Hovedkonklusioner 

• Samlet set genererede danske selskaber i 2016 et resultat på 278,95 mia. kr. efter 

skat 

• Det er en stigning på 9 pct. sammenlignet med 2015, hvor selskabernes samlede re-

sultat var på 255,61 mia. kr. 

• Stigningen i det samlede resultat bliver genereret af selskaberne stort set alle lands-

dele 

• Det er især udviklingen i industrien og i branchen for videnservice, der bidrager til at 

skabe den pæne stigning 

• Samlet set er selskaberne med henholdsvis flest og færrest ansatte de største bi-

dragsydere til det samlede resultat  
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Stor stigning på bundlinjen hos danske selskaber 

De danske selskabers samlede resultat er blevet forbedret markant fra 2010 til 2016. 

Samlet set var årets resultat efter skat 278,95 mia. kr. for de danske selskaber i deres 

2016-regnskaber. Dermed er årets resultat efter skat steget med godt 9 pct. siden sidste 

år. Blandt 2010-regnskaberne var årets resultat 118,97 mia. kr. Det svarer til en stigning 

på 134 pct. fra 2010- til 2016-regnskaberne. 

Figur 1 

Samlet resultat for danske selskaber (mia. kr.) 

 

Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 

Det samlede resultat er øget i stort set hele landet 

Det seneste års udviklingen i det samlede årsresultat for samtlige selskaber er fordelt ud 

på alle dele af landet. Kun Københavns omegn og Bornholm har oplevet en mindre tilba-

gegang, mens alle øvrige landsdele har oplevet en stigning i det samlede resultat. 

 

Det er især hovedstaden og det omkringliggende område, der bidrager til det samlede 

resultat for hele landet. Det hænger i høj grad sammen med, at en lang række af landets 

største selskaber er placeret i hovedstadsområdet. Aktiviteter, der resulterer i større 

overskud, kan imidlertid være spredt over hele landet og også resten af verden. 
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Tabel 1 

Årets resultat efter skat fordelt på landsdele (mia. kr.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bornhold 0,13 0,15 0,23 0,36 0,34 0,37 0,35 

Fyn 5,45 5,06 4,48 6,94 7,62 10,29 11,58 

København by 41,10 24,01 34,80 32,76 70,72 47,34 54,10 
Københavns 
omegn 29,27 32,39 39,53 45,98 56,54 76,41 75,66 

Nordjylland 4,94 5,62 6,98 4,56 9,86 11,96 15,10 

Nordsjælland 8,34 7,56 9,85 11,24 13,80 18,25 20,68 

Sydjylland 13,98 18,15 5,78 19,52 24,88 38,96 39,21 
Vest- og Syd-
sjælland 1,71 0,93 4,13 2,06 2,02 6,39 9,77 

Vestjylland 6,64 6,18 6,61 8,46 5,99 9,37 11,70 

Østjylland 6,57 10,47 4,49 19,49 22,27 32,57 34,65 

Østsjælland 0,83 1,05 2,60 1,77 3,32 3,70 6,13 

I alt 118,97 111,57 119,48 153,14 217,36 255,61 278,95 

 

Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 

Største bidrag til det samlede resultat stammer fra Industrien 

Det samlede resultat for selskaberne fordelt på udvalgte brancher viser, at branchen In-

dustri bidrager klart mest til det samlede resultat for alle selskaberne. Det skyldes især, 

at de danske medicinal- og biotekselskaber indgår i denne branche. Også brancherne 

Handel, Ejendomshandel og udlejning, samt Videnservice bidrager meget til det samlede 

resultat for dansk erhvervsliv. 

Udviklingen i det samlede resultat for samtlige selskaber fra 2015 til 2016 kan i høj grad 

tilskrives væksten i årets resultat for selskaberne i brancherne Industri, og Videnservice. 

Disse to brancher har tilsammen oplevet en stigning på knap 21 pct. i årets resultat fra 

2015 til 2016. 
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Tabel 2 

Årets resultat efter skat fordelt på udvalgte brancher (mia. kr.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Landbrug, skovbrug og fi-
skeri 0,70 0,31 2,07 1,73 1,69 1,63 1,65 

Industri 45,15 45,66 51,33 62,60 60,95 78,72 89,76 

Bygge og anlæg 0,15 1,06 2,77 2,69 5,37 7,27 8,08 

Handel og transport 29,72 35,24 18,14 21,37 27,45 46,22 43,55 

Hoteller og restauranter -0,10 -0,11 -0,49 0,28 0,31 1,51 1,21 
Information og kommunika-
tion 7,65 11,33 7,82 7,14 8,53 8,20 7,80 
Ejendomshandel og udlej-
ning 3,29 -0,34 7,18 16,47 22,05 33,65 37,08 

Videnservice 11,53 6,28 10,71 15,02 25,31 33,42 45,75 
Rejsebureauer, rengøring 
og anden operationel ser-
vice 0,46 1,98 3,73 4,35 6,17 8,38 8,06 

Uoplyst aktivitet -0,18 -8,18 2,08 3,52 7,51 11,50 15,22 

Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 

De største og mindste selskaber har det største samlede resultat 

Samlet set blev det største resultat efter skat genereret af selskaberne med henholdsvis 

flest og færrest ansatte. Selskaberne med 1.000 eller flere ansatte havde samlet set et 

årsresultat efter skat på 88,46 mia. kr. For selskaberne med mellem 0 og 9 ansatte blev 

resultatet samlet 78,55 mia. kr.  

Der er dog forskellige årsager til, at det netop er selskaberne med flest og færrest an-

satte, der bidrager mest til det samlede resultat. Selskaberne med flest ansatte er nogle 

af landets største selskaber med den bedste indtjening. Mens langt de fleste selskaber 

har få ansatte. Derfor er langt de fleste danske selskaber i kategorien med 0 til 9 ansatte.  
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Figur 2 

Årets resultat efter skat fordelt på antal ansatte (mia. kr.) 

 

Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 
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Metode 

I undersøgelsen har vi set på danske selskabers årsregnskaber, som dækker fra 2010 til 

2016.  

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af knap 900.000 årsregnskaber med regn-

skabsafslutning i de pågældende år. 

Antallet af regnskaber er fordelt på følgende måde: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal regn-
skaber 114.123 116.670 121.857 126.826 132.908 138.175 146.587 

 

Datasættet i denne undersøgelse stammer fra Experian A/S, hvor observationerne er ud-

valgt på baggrund af følgende kriterier: 

• Kun danske 12 måneders regnskaber er taget med 

• Koncernregnskaber er ikke taget med 

• Kun driftsselskaber indgår i undersøgelsen, hvorfor holdingselskaber, banker og for-

sikringsselskaber er sorteret fra (branchekoder 64.xx.xx, 65.xx.xx og 66.xx.xx) 

• Kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) 

• Yderligere få outliers (eksempelvis Øresundsbroen) er taget ud 

• Kun selskaber med regnskab aflagt i danske kroner er taget med 

• Børsnoterede danske selskaber, der har aflagt regnskab i fremmede valutaer, er om-

regnet til danske kroner og taget med i undersøgelsen 

 

De samlede resultater fra selskabernes regnskaber er ikke reguleret for inflationen i peri-

oden. 


