
 

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg  
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvarelse af spørgsmål 177 alm. del stillet af udvalget den 1. sep-
tember 2017 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF)  
 
Spørgsmål 177: 
Hvor meget har danske børsnoterede aktieselskaber udbetalt i udbytte og 
brugt på aktietilbagekøbsprogrammer – set som andel af deres overskud 
efter skat? Oplysninger bedes givet for hvert år siden 2001 og oplyst i 
milliarder kroner. 
 
Svar: 
Erhvervsstyrelsen har over for mig oplyst, at de efterspurgte oplysninger 
ikke særskilt registreres i forbindelse med den digitale indberetning af 
årsrapporterne eller på anden vis i Erhvervsstyrelsens registre. Det er der-
for ikke muligt at udtrække data herom. 
 
Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at oplysningerne om udbetalt 
udbytte og brug af aktietilbagekøbsprogrammer i danske børsnoterede 
aktieselskaber vil kunne fremgå af de pågældende selskabers årsrapporter. 
Årsrapporterne indberettes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter de offentliggø-
res. 
 
For så vidt angår udbetalte udbytter kan jeg dog oplyse, at Nationalban-
ken hvert år offentliggør statistik herom for danske børsnoterede selska-
ber. En gengivelse af tal fra den seneste statistik ” Udbyttebetalinger for 
børsnoterede aktier, januar-april 2001-17” publiceret 31. maj 2017, frem-
går af tabel 1 nedenfor.  
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Tabel 1 Udbyttebetalinger for børsnoterede aktier, 2001-2017, mia. kr. 

  Løbende priser Faste 2017-priser 

2001 8,3 6,3 

2002 9,2 7,1 

2003 10,5 8,3 

2004 12,0 9,7 

2005 17,3 14,2 

2006 18,1 15,1 

2007 15,9 13,6 

2008 19,9 17,6 

2009 11,6 10,5 

2010 11,0 10,1 

2011 15,8 14,9 

2012 18,6 17,9 

2013 22,9 22,1 

2014 27,9 27,3 

2015 32,8 32,3 

2016 41,2 40,7 

2017 47,0 47,0 
 

Anm.: Udbyttesæsonen traditionelt er fra januar til april, men der er korri-

geret for at A.P. Møller – Mærsk i 2001-04 og 2007-09 udbetalte udbytte i 

maj. Novo Nordisk valgte fra og med august 2016 at udbetale udbytte 

halvårligt, og af hensyn til sammenlignelighed er dette udbytte inkluderet i 

tallet for januar-april 2017. 

Følgende ekstraordinære udbytter indgår ikke i datagrundlaget: TDC med 

43,5 mia. kr. i 2006, ØK med 7,7 mia. kr. i 2006 og A.P. Møller - Mærsk 

med 36,7 mia. kr. i 2015 

De faste 2015-priser er udregnet ved hjælp af nettoprisindeks. Data for 

nettoprisindeks er omregnet til et simpelt gennemsnit for hvert år og findes 

kun frem til august 2017. 

Kilder: Nationalbanken og Danmarks Statistik 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
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