
   

  

Pressemeddelelse  
 
16. september 2015 
 
 
Analyse: 7 ud af 10 transportvirksomheder har sorte tal 
  
En ny analyse af knap 2.500 aktuelle regnskaber fra danske transportvirksomheder viser, 
at branchen nu for alvor er på vej ud af krisen. 7 ud af 10 transportvirksomheder kan 
præstere sorte tal i deres regnskaber, og det er den højeste andel siden krisens start. 
Den positive udvikling vidner også om et højere aktivitetsniveau bredt i samfundet.  
 
Transportbranchen har været under massivt pres de seneste år, og i det værste kriseår 2009 kørte 
omkring halvdelen af virksomhederne med underskud i større eller mindre grad. Nu viser en ny 
analyse af knap 2.500 aktuelle regnskaber, at udviklingen er vendt. 71,75 procent af 
virksomhederne tjener penge, og det tyder på en bred forbedring af sektorens tilstand.  
 
Bag analysen står Spar Nord, som på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk har 
analyseret udviklingen i de præcis 2.471 regnskaber, som landets transportvirksomheder indtil 
videre har afleveret til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra 
virksomhedens drift.  
 
- Vi har nu godt 80 procent af de kvalificerede regnskaber i hus, og det betyder, at vi kan begynde 
at tegne et retvisende billede af en branche, der har haft det hårdt, men som nu overordnet set er 
på vej op, når vi kigger på udvikling i bundlinje og egenkapital, siger administrerende direktør Allan 
Jakobsen fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.  
 
62 procent af virksomhederne har forbedret deres egenkapital fra 2013 til 2014, og det er ligeledes 
det højeste niveau i fem år. Egenkapitalen forbedres således for 5. år i træk, og andelen er steget 
12 procentpoint siden 2009, hvor niveauet lå på cirka 50 procent.   
 
Konjunkturer og brændstofpris bidrager 
I Spar Nord peger aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen på, at transportsektoren er blandt de mest 
konjunkturfølsomme, og derfor får sektoren relativ stor gavn af det opsving, der trods alt har 
indfundet sig i dansk økonomi. Dertil kommer, at olieprisen siden sommeren 2014 er halveret med 
billigere brændstof til følge.  
 
- En del af forklaringen på den positive udvikling er naturligvis, at de dårligst kørende virksomheder 
er bukket under, og derfor fremstår de tilbageværende virksomheder stærkere. Men når det er 
sagt, så bidrager bedre konjunkturer og et massivt fald i olieprisen også til fremgangen, fordi det 
alt andet lige indebærer mere efterspørgsel og lavere omkostninger, siger Mikkel Duus-Hansen.  
 
- Vi kan også konstatere, at de danske transportvirksomheder i stigende grad opbygger 
egenkapital. På bare et år er andelen af virksomheder med stigende egenkapital steget fra 51 til 55 
procent, og det giver altså bedre økonomisk modstandskraft, fortsætter han.  
 
DTL: 20 procent er forsvundet 
I erhvervs- og arbejdsgiverforeningen DTL - Danske Vognmænd genkender underdirektør Ove Holm 
billedet af en behersket positiv udvikling i sektoren. 
  
- Fremgangen skyldes en begyndende vækst i transportmarkedet, men også at erhvervet har været 
igennem et årelangt og benhårdt udskillelsesløb, hvor 20 procent af virksomhederne er forsvundet, 
pointerer han. 
  
For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt venligst: 
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk  
Underdirektør og erhvervspolitisk chef Ove Holm, DTL. Tlf. 2344 2909, oho@dtl.eu  
Kommunikationschef Kristoffer Apollo, Eniro Danmark (herunder Proff.dk). Tlf. 2790 3102, 
kristoffer.apollo@eniro.com   
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Om Regnskabsanalysen 2015 
På baggrund af data fra Proff.dk analyserer Spar Nord årligt de regnskaber, som danske 
virksomheder indrapporterer til Erhvervsstyrelsen. Analysen fokuserer på virksomhedernes 
udvikling i resultat før skat og egenkapital, sådan som virksomhederne selv rapporterer tallene i 
regnskaberne. 
 
Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har 
rapporteret i perioden juli 2014 til august 2015. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end 
fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring. 
 
Datagrundlaget for regnskabsanalysen omfatter samtlige sektorer i dansk erhvervsliv, men 
analysen har alene fokus på at beskrive og forklare udviklingen i et udvalgt antal sektorer, som 
eksempelvis byggeri, industri, transport og handel/detail. 
 
Om Spar Nord 
Med flere end 385.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele 
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år 
leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner. 
 
Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk 
 
Om Proff.dk  
Proff.dk er et unikt valideringsværktøj med fokus på business-to-business-samhandel. Proff.dk er 
stedet, hvor du frit tilgængeligt finder flest samlede informationer om dansk erhvervsliv med 
nøgletal og data omkring virksomheder og ledere – alt sammen gratis. 
 
Proff.dk udgives af Eniro Danmark A/S.  
 
For yderligere information se www.proff.dk 
 

http://www.proff.dk/
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