
  

 

 

 

 

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 vigtig rolle, når der skal skabes arbejdspladser og 

skatteindtægter. 

 

Analysen viser udviklingen i årets resultat efter skat for aktie- og anpartsselskaber i perio-

den 2010-2017. Herunder hvordan det samlede resultat fordeler sig på landsdele i Dan-

mark, forskellige selskabsstørrelser samt udvalgte brancher. 

 

Hovedkonklusioner 

• Selskabernes samlede resultat efter skat er steget med 10,7 pct. fra 2016 til 2017 

• Samlet set genererede danske selskaber i 2017 et resultat på 342,5 mia. kr. efter skat 

mod 309,5 mia. kr. i 2016 

• I store dele af landet har der været vækst fra 2016 til 2017. Resultatet efter skat er 

steget med 20,5 pct. i Københavns omegn, 26,8 pct. i Nordsjælland og 19,8 pct. i 

Vestjylland. 

• Industri, råstoffer og forsyning er den branche, der bidrager mest til det samlede resul-

tat for alle selskaberne, svarende til en andel på godt 32 pct. Også brancherne Er-

hvervsservice, Handel og transport mv samt Ejendomshandel og udlejning bidrager 

meget til det samlede resultat for dansk erhvervsliv.  

• Det er især i de mindre og mellemstore selskaber, at der er vækst i årets resultat. I 

2017 er det samlede resultat i mikro, små og mellemstore selskaber på 200 mia. kr. 

Det svarer til en stigning på 28,7 pct. fra 2016 til 2017. Det viser, at de mindre og 

mellemstore selskaber er en vigtig faktor i Danmarks fortsatte vækst fremadrettet. 
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Stor stigning på bundlinjen hos danske selskaber 

Der har været en markant vækst i det samlede resultat efter skat i danske selskaber i 

perioden 2010-2017. Årets resultat efter skat er steget fra 138,7 mia. kr. til 342,5 mia. kr. 

svarende til en vækst på knap 147 pct. Denne vækst skal naturligvis ses i sammenhæng 

med et stigende antal selskaber, der har generere resultatet i perioden. Dog kan et sti-

gende antal selskaber langt fra forklare den markante vækst.  

Figur 1 

Samlet resultat for danske selskaber (mia. kr.) 

 

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

Fra 2016 til 2017 steg årets resultat efter skat med 33 mia. kr. fra 309,5 mia. kr. til 342,5 

mia. kr., hvilket er en vækst på 10,7 pct., hvilket viser at danske selskaber skaber positive 

resultater på bundlinjen.  

 

Tabel 1 

Udvikling i årets resultat efter skat fordelt på landsdele, 2010-2017 (mia. kr. og pct.) 

Årlig vækst (pct.) '10-11 '11-12 '12-13 '13-14 '14-15 '15-16 '16-17 

Vækst i årets resultat -2,5 4,4 20,4 32,2 6 14,3 12,4 

Vækst i årets resultat efter skat -7,3 6,1 31,0 37,7 9,3 15,2 10,7 

 

Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 
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Det samlede resultat er øget i store dele af landet 

Omkring 50 pct. af det samlede resultat efter skat kan tilskrives selskaber i og omkring 

København, mens Syd- og Østjylland sammenlagt udgør ca. 25 pct. af det samlede resul-

tat, mens det øvrige resultat bliver genereret rundt om i Danmark.  

 

At en stor del af årets resultat er genereret i og omkring København er ikke overraskende 

i sig selv, da en stor del af de danske selskaber er placeret her. Dog er det kun 27 pct. af 

de danske selskaber, der er placeret i og omkring København, hvilket viser at disse sel-

skaber er særdeles produktive og bidrager meget til Danmarks samlede vækst.  

 

I store dele af landet har der været vækst fra 2016 til 2017 i årets resultat efter skat. Re-

sultatet efter skat er vokset med 20,5 pct. i Københavns omegn fra 2016 til 2017. Det 

skyldes i høj grad, at nogle af Danmarks største selskaber er placeret her.  Nordsjælland 

og Vestjylland har også haft en markant vækst på hhv. 26,8 pct. og 19,8 pct. i årets resultat 

efter skat fra 2016 til 2017.  

 

Tabel 2 

Udvikling i årets resultat efter skat fordelt på landsdele, 2010-2017 (mia. kr. og pct.) 

Landsdel 2016 2017 

Vækst 

2016-2017 (pct.) 

Københavns omegn 79,2 95,5 20,5 

Byen København 71,8 75,1 4,7 

Sydjylland 42,6 48,4 13,6 

Østjylland 36,1 39,7 10,1 

Nordsjælland 19,1 24,3 26,8 

Nordjylland 16,7 15,6 -6,7 

Vestjylland 12,7 15,2 19,8 

Fyn 12,3 13,2 7,2 

Vest- og Sydsjælland 10,7 9,5 -11,0 

Østsjælland 7,8 5,7 -27,3 

Bornholm 0,4 0,3 -36,3 

Anm.: For de selskaber, der har en ukendt adresse i 2016 er selskabet placeret i den landsdel, hvor sel-

skaber ligger i 2017. 

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 brancher viser, at branchen Industri, rå-

stoffer og forsyning bidrager klart mest til det samlede resultat for alle selskaberne med 

108,3 mia. kr., svarende til en andel på 32 pct. Samtidig udgør selskaber kun 7 pct. af det 
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samlede antal selskaber i 2017. Det store bidrag skyldes især, at de danske medicinal- og 

biotekselskaber indgår i denne branche.  

 

Også brancherne Erhvervsservice, Handel og transport mv samt Ejendomshandel og ud-

lejning bidrager meget til det samlede resultat for dansk erhvervsliv. Disse tre brancher 

bidrager sammenlagt med 188 mia. kr. svarende til 55 pct. samlede resultat efter skat i 

2017.  

 

I branchen Erhvervsservice er årets resultat steget 26,6 mia. kr. svarende til en stigning 

på 61,2 pct. fra 2016 til 2017. I branchen Handels og transport mv. er årets resultat efter 

skat steget med knap 30 mia. kr. svarende til en vækst på 76,7 pct.  
 

Tabel 3 

Udvikling i årets resultat efter skat fordelt på brancher (mia. kr. og pct.)  

Landsdel 2016 2017 

Vækst 

2016-2017 (pct.) 

Industri, råstoffer, forsyning 103,3 108,3 4,9 

Erhvervsservice 43,5 70,1 61,2 

Handel og transport mv. 39,0 68,8 76,7 

Ejendomshandel og udlejning 40,7 49,2 20,9 

Uoplyst 57,1 21,0 -63,2 

Bygge og anlæg 8,4 10,5 24,4 

Information og kommunikation 9,7 8,1 -17,3 

Kultur, fritid og anden service 4,1 3,6 -12,2 

Landbrug, skovbrug, fiskeri 1,6 2,4 53,7 

Off.adm., undervisn., sundhed 2,2 0,5 -76,6 

Anm.: For de selskaber, der har en ukendt branche i 2016, er selskabet branche i 2017 anvendt i stedet 

så vidt det har været muligt 

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 200+ ansatte havde samlet set et årsresultat 

efter skat på 142,5 mia. kr. svarende til godt 40 pct. af det samlede resultat. For selska-

berne med mellem 0 og 9 ansatte blev resultatet samlet 114,4 mia. kr. svarende til 33 pct. 

af det samlede resultat efter skat. Omvendt udgør mikrovirksomhederne 90 pct. af det 

samlede antal selskaber, hvilket ikke overraskende viser, at de er mindre produktive end 

de store danske virksomheder.  
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De små selskaber med 10-19 ansatte generere 14 pct. af den samlede resultat efter skat 

og udgør 9 pct. af det samlede antal selskaber. Selvom at de store virksomheder volu-

menmæssigt fylder meget i forhold til årets resultat er det især i de mindre og mellemstore 

selskaber, at der er vækst i årets resultat. Fra 2016 til 2017 er det samlede resultat i mikro, 

små og mellemstore selskaber steget med ca. 44 mia. kr. til et samlet resultat på 200 mia. 

kr., svarende til en stigning på 28,7 pct. Det viser, at de mindre og mellemstore selskaber 

er en vigtig faktor i Danmarks fortsatte vækst fremadrettet.  

Figur 2 

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

 

 

Anm.: For de selskaber, der ikke har en beskæftigelse oplyst i 2016, er selskabets beskæftigelse i 2017 

anvendt så vidt det har været muligt 

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 årene 2010 

til 2017.  

 

Antallet af årsregnskaber er fordelt på følgende måde: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal regnskaber 117.035 115.378 119.284 124.725 138.596 145.909 154.301 153.318 

 

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

valgt på baggrund af følgende kriterier: 

• Kun 12 måneders regnskaber er taget med 

• Koncernregnskaber er ikke taget med 

• Selskaber på Grønland og Færøerne 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) 

• Der er to outliers, der er ikke er taget med. Det drejer sig om CSL Behring ApS (fejl i 

data for 2013), og Takeda Pharma A/S (grundet større omstrukturering i 2016) 

• Regnskaber er der aflagt i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner med valu-

takurs pr. 31. december i det givne år  

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

perioden. 

• Fra 2017 og frem er det ikke længere muligt at registrere en virksomhed uden en bran-

chekode eller en kendt adresse. Dette betyder, at selskaber, der enten har en ukendt 

branchekode eller adresse forsvinder. Det er dog stadig muligt at have uoplyst bran-

chekode. For de selskaber, der ikke har oplyst branche og adresse i 2016 er så vidt 

muligt anvendt oplysninger for 2017 i stedet.  


