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Under halvdelen af danske virksomheder oplever stigende 
overskud trods stærkt dansk opsving 
 

Opsvinget, der startede som eksportdrevet i 2013, er blevet bredt og selvbærende, 

men stigende omkostninger er en naturlig følge af økonomisk fremgang over flere år. 

 
En ny analyse af årsregnskaber for danske virksomheder viser, at det går godt hos et stort flertal, 

om end der er visse tal, der ved første øjekast kan forekomme overraskende.  

 

Analysen er foretaget af Spar Nord på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk og 

omhandler regnskabsdata for de virksomheder, der foreløbig har rapporteret regnskab for 2016/17 

til Erhvervsstyrelsen i år.  

 

- Der er tale om 150.182 selskaber, der har regnskabsår med afslutning i perioden fra 31. januar 

2016 til 31. juli 2017. Det svarer til 96 procent af alle regnskabspligtige danske virksomheder og 

tegner derfor et meget aktuelt billede af situationen i dansk erhvervsliv, siger kommunikationschef 

Kristoffer Apollo fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk.   

 

Under halvdelen oplever stigende overskud 

Analysen viser, at andelen af virksomheder med overskud er faldet med godt 2 procent fra 

regnskabsåret 2015 til aktuelt 69,4 procent. Andelen af virksomheder med fremgang i resultatet før 

skat falder for andet år i træk og lyder nu på 49,8 procent. Det vil sige, at under halvdelen af 

danske virksomheder oplever stigende overskud.  

 

- Det er i virkeligheden ikke så overraskende, selv om det umiddelbart kan virke sådan, når man 

har et stærkt selvbærende opsving og samtidig er understøttet af et globalt synkront opsving. At 

færre virksomheder oplever stigende overskud langt inde i et opsving tyder i virkeligheden bare på, 

at der er tale om stigende omkostninger som følge af produktionsbegrænsninger af forskellig art. 

Typisk vil der fx være tale om stigende vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft, og det vil bl.a. 

føre til stigende lønomkostninger. Men andre begrænsninger kan også komme i spil i relation til fx 

råvarer, logistik, produktionskapacitet osv. Samtidig er der i øvrigt i den aktuelle situation tale om 

en stærk konkurrence på mange fronter, og det presser salgspriserne, siger Jens Nyholm, 

cheføkonom i Spar Nord. 

 

Han er optimistisk omkring den nærmeste fremtid for danske virksomheder. 

 

- Opsvinget startede ud i 2013 primært drevet af eksport men har siden bredt sig til resten af 

økonomien og må nu betegnes som et bredt, selvbærende opsving. Trods stigende omkostninger og 

strukturelle udfordringer for visse brancher, ikke mindst detailsektoren, så går det overordnet set 

godt, og samtidig er vi understøttet af et globalt synkront opsving. Desuden er der også noget, der 

tyder på, at vores største samhandelspartner, Tyskland, bøjer sig for omverdenens heftige kritik af 

landets enorme handelsoverskud og iværksætter en form for ekspansiv finanspolitik, som de 

eksportorienterede danske selskaber vil kunne mærke. Alting har dog selvfølgelig en ende, men jeg 

tror ikke, vi skal frygte en egentlig overophedning i visse sektorer før i 2019, siger Jens Nyholm og 

peger på byggesektoren som den branche, hvor det allerede nu går hedest for sig.   
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Om Regnskabsanalysen 2017 

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, egenkapital og balance, sådan som virksomhederne selv rapporterer 

tallene i regnskaberne. 

 

Analysen dækker samtlige hovedselskaber med rapporteringspligt til Erhvervsstyrelsen, som har 

rapporteret i perioden fra januar til december 2016. Herfra fratrækkes virksomheder med færre end 

fem års regnskabshistorik samt virksomheder, der er under konkursbegæring. 

 

Om Spar Nord 

Med 400.000 kunder, 1.555 medarbejdere og 55 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar 

Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 

millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.  

Spar Nord ejes af cirka 112.000 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 
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