
  

 

 
 
 
På baggrund af regnskabsdata leveret af Experian har FSR – danske revisorer undersøgt 
danske selskabers evne til at skabe overskud på bundlinjen i perioden 2010-2018. Gode 
resultater i selskaberne er centralt for erhvervslivet og for det danske samfund. Selska-
berne spiller nemlig en vigtig rolle, når der skal skabes arbejdspladser og skatteindtægter. 
 
Analysen viser udviklingen i årets resultat før og efter skat for aktie- og anpartsselskaber 
i perioden 2010-2018. Herunder hvordan resultat fordeler sig rundt omkring i landet, bran-
cher og forskellige selskabsstørrelser. 
 

Hovedkonklusioner 
 Selskabernes resultat før og efter skat er faldet med hhv. 55 mia. kr. og 24 mia. kr. fra 

2017 til 2018.  
 De helt små selskaber (0-9 ansatte) har bidraget med 100 mia. kr. til det samlede re-

sultat, hvilket svarer til en andel på 31 pct. Det viser, at de små virksomheder er en 
vigtig faktor for Danmarks fortsatte vækst. Det samlede resultat er dog faldet med 14 
mia. kr. fra 2017 til 2018 

 De største selskaber (over 200 ansatte) er dem der bidrager mest til det samlede re-
sultat med 112 mia. kr. i 2018. Og derudover har selskaberne øget det samlede resultat 
med 8 mia. kr. fra 2017 til 2018.  

 Selskaber i industribranchen bidrager stadig mest til det samlede resultat, der har dog 
været en mindre nedgang på 3,6 mia. kr. fra 2017 til 2018.  

 Selskaber indenfor videnservice og handel er ligeledes presset. Handelsvirksomhe-
derne er blandt andet presset pga. online salg og store internationale konkurrenter.  
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Overskuddet i danske selskaber falder 
Det samlede resultat for danske anparts- og aktieselskaber er faldet fra regnskabsår 2017 
til 2018. Årets resultat før skat er faldet med 55 mia. kr. og årets resultat efter skat er faldet 
med 24 mia. kr. svarende til et fald på henholdsvis 13 pct. og 7 pct.1 
 
De senere år har der været en stigende usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkono-
mien blandt andet pga. Brexit, spørgsmålet om hvorvidt Tyskland er på vej ind i en reces-
sion og Trumps handelskrig med Kina. Det har medført at en større del af selskaberne fra 
en negativt resultat i 2018 i forhold til i 2017 samt at det samlede resultat i selskaberne er 
faldet.  
 
Figur 1 
Udvikling i det samlede resultat (eksl. råstofindvendingsbranchen) (mia. kr.), 2010-
2018 

  
Anm.: Selskaber i branchen Råstofindvending er ikke inkluderet. Data pr. 1. oktober 2019 
Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 
 

De største selskabers overskud vokser stadig 
Det største bidrag til det samlede resultat kommer fra selskaberne med henholdsvis fær-
rest og flest ansatte. Resultatet for selskaberne med mellem 0 og 9 ansatte var 100 mia. 
                                                        
1 I ovenstående opgørelse af årets resultat før og efter skat er branchen råstofindvending ikke inkluderet, 
da branchen er typisk meget volatil. I 2018 er årets resultat i A. P. Møller Mærsk steget med ca. 52 mia. 
kr. efter skat blandt andet pga. et frasalg af Mærsk Olie og Gas A/S til Total S.A. For opgørelse af det 
samlede resultat inklusiv råstofindvending se bilag 1. 
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kr. svarende 31 pct. af det samlede resultat efter skat. For selskaber med over 200 ansatte 
var resultatet 112 mia. kr. svarende til knap 35 pct. af det samlede resultat. Mikrovirksom-
hedernes samlede resultat er dog faldet fra 2017 til 2018 med 14 mia. kr., hvilket er et  fald 
på 12 pct. Det understreger den vigtige faktor som mikrovirksomhederne er for Danmarks 
fortsatte vækst. Samtidig ses det, at de største selskaber med over 200 ansatte har haft 
en mindre fremgang på 8 mia. kr. svarende til en stigning på 7 pct.  

Figur 2 
Udvikling i det samlede resultat fordelt på selskabsstørrelse (pct.), 2017-2018 

  
Anm.: Selskaber i branchen Råstofindvending er ikke inkluderet. Data pr. 1. oktober 2019 
Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 
 

Handelsbranchen er udfordret 
Det samlede resultat for selskaberne fordelt på brancher viser, at branchen Industri lige-
som tidligere år er den branche, der bidrager mest til det samlede resultat. Det store bidrag 
skyldes især, at medicinal- og biotekselskaber indgår i branchen. I 2018 var årets resultat 
efter skat i branchen på ca. 85 mia. kr., svarende til en andel på 26 pct. af det samlede 
resultat i danske selskaber. Selvom branchen bidrager med det største resultat har der 
dog samlet set været en nedgang på 3,6 mia. kr. fra 2017 til 2018.  
 
Selskaber i brancherne videnservice og handel bidrager begge med en relativ stor andel 
af det samlede resultat hhv. 15 pct. og 14 pct. i 2018. Begge brancher har haft et fald i 
det samlede resultat. Det samlede resultat indenfor videnservice er faldet med 13,7 mia. 
kr. fra 2017 til 2018. Det er især arkitekt- og ingeniørvirksomhed og selskaber, der laver 
videnskabelig forskning og udvikling, at resultatet er faldet.  
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Handelsbranchen har et fald i årets resultatet på 19 mia. kr., hvilket skyldes et fortsat sti-
gende pres fra online salg og store internationale konkurrenter, hvor priserne og produkti-
onsomkostninger er i bund.  
 
Tabel 1 
Udvikling i det samlede resultat fordelt på brancher (mia. kr.), 2017-2018 

 Anm.: Selskaber i branchen Råstofindvending er ikke inkluderet. Data pr. 1. oktober 2019 
Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 

Væksten er stagneret i store dele af landet 
I størstedelen er landet er der ingen eller kun meget lille vækst i det samlede resultat. Det 
er kun det samlede resultat for selskaberne i Københavns omegn, der er steget mærkbart 
med 13 mia. fra 2017 til 2018. Sydjylland er landsdelen, der er hårdest ramt og har haft 
det største fald i det samlede resultat på 17,8 mia. kr.  
 
Tabel 2 
Udvikling i det samlede resultat fordelt på landsdele (mia. kr.), 2017-2018 

Branche 2017 (mia. kr.) 2018 (mia. kr.) 2017 (pct.) 2018 (pct.) Absolut vækst (mia. kr.)
Industri 88,14 84,57 25 26 -3,6 
Videnservice 63,61 49,87 18 15 -13,7 
Ejendomshandel og udlejning 49,08 44,94 14 14 -4,1 
Handel 63,04 44,08 18 14 -19,0 
Energiforsyning 17,76 33,51 5 10 15,7
Uoplyst 22,19 15,96 6 5 -6,2 
Information og kommunikation 8,06 10,90 2 3 2,8
Rejsebureau, rengøring mv. 12,00 10,09 3 3 -1,9 
Bygge og anlæg 10,42 9,43 3 3 -1,0 
Transport 4,39 8,32 1 3 3,9
Vandforsyning og renovation 0,99 4,46 0 1 3,5
Kultur og fritid 3,26 3,52 1 1 0,3
Landbrug,skobbrug,fiskeri 2,45 1,61 1 0 -0,8 
Hotel og restauration 1,64 1,30 0 0 -0,3 
Sundhed og socialvæsen 1,46 0,85 0 0 -0,6 
Andre serviceydelser 0,35 0,60 0 0 0,2
Undervisning 0,23 0,25 0 0 0,0
Offentlig adm., politi, forsvar -1,16 0,08 0 0 1,2

Årets resultat 2017-2018
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 Anm.: Selskaber i branchen Råstofindvending er ikke inkluderet. Data pr. 1. oktober 2019 
Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 

Metode 
I undersøgelsen ses på danske anparts- og aktieselskabers årsregnskaber i perioden 
2010 til 2018. Antallet af årsregnskaber er fordelt på følgende måde: 
 
Tabel 3 
Antal regnskaber inkluderet i opgørelsen pr. år, 2010-2018 

 Anm.: Selskaber i branchen Råstofindvending er ikke inkluderet. Data pr. 1. oktober 2019 
Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 
 
 
Datagrundlaget stammer fra Experian A/S. Opgørelserne indeholder ikke, selskaber og 
regnskaber, der er: 
 Andet end 12 måneders regnskaber 
 Koncernregnskaber 
 Selskaber på Grønland og Færøerne 
 Holdingselskaber, banker og forsikringsselskaber (branchekoder 64. xx.xx, 65.xx.xx og 

66.xx.xx) 
 Selskaber i branchen Råstofindvending 
 Andet end aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS) 
 To outliers: CSL Behring ApS (fejl i data for 2013), og Takeda Pharma A/S (større 

omstrukturering i 2016) 
 
Databehandling:  
 Regnskaber aflagt i udenlandsk valuta er omregnet til danske kroner med valutakurs 

pr. 31. december i det givne år  

Landsdele 2017 (mia. kr.) 2018 (mia. kr.) 2017 (pct.) 2018 (pct.) Absolut vækst (mia. kr.)
Byen København 96,07 87,90 28 27 -8,2 
Københavns omegn 48,34 61,31 14 19 13,0
Sydjylland 75,07 57,31 22 18 -17,8 
Østjylland 43,89 38,33 13 12 -5,6 
Nordsjælland 25,53 24,20 7 7 -1,3 
Nordjylland 16,20 16,71 5 5 0,5
Vestjylland 14,76 14,88 4 5 0,1
Fyn 12,87 12,54 4 4 -0,3 
Vest- og Sydsjælland 9,61 5,90 3 2 -3,7 
Østsjælland 5,32 5,48 2 2 0,2
Bornholm 0,14 0,38 0 0 0,2

Årets resultat 2017-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Antal 116.846 119.899 123.442 129.220 135.659 141.022 147.358 153.657 157.855
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 De samlede resultater fra selskabernes regnskaber er ikke reguleret for inflationen i 
perioden. 

 Før 2017 var det muligt at registrere en virksomhed uden en branchekode eller en 
kendt adresse. Dette betød, at selskaber, der enten havde en ukendt branchekode 
eller adresse og derfor ikke var mulig at placere i en branchegruppe eller landsdel. I de 
tilfælde, hvor selskabet har haft en ukendt branche eller adresse er informationen fra 
2017 brugt i stedet.  

Bilag 1 
Udvikling i det samlede resultat (inkl. råstofindvendingsbranchen) (mia. kr.), 2010-
2018 

 Anm.: Data pr. 1. oktober 2019 
Kilde: Experian A/S og FSR’s egne beregninger 
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