
Historiske virksomhedsoplysninger –  

med fokus på Regnskabsoplysninger 

 

Virksomhedsbaserne indeholder typisk regnskabstal 5 år tilbage fra løbende år, dvs. der sker en dynamisk 

opdatering.  Det betyder, at historiske tal her defineres som tal, der er ældre end 5 år fra løbende år. Dvs. 

historiske regnskabstal i 2013 betyder tal fra før 2008. 

Nedenfor vil der være en kort gennemgang af mulighederne for at få adgang til historiske regnskabstal. Der 

henvises primært til CBS e-ressourcer og i mindre grad til frie Internetressourcer. Der skelnes i 

gennemgangen mellem: 

 Danske og udenlandske virksomheder 

 Adgangen til (udvalgte) regnskabstal og adgang til årsregnskaber / årsrapporter 

 Virksomhedsformer: Børsnoterede v. ikke-børsnoterede selskaber, enkeltmandsvirksomheder v. 

selskaber osv. 

 

 

Regnskabstal fra danske og udenlandske virksomheder:  

Danske virksomheder: 

Aktuelle regnskabstal: 

GreensOnline, Navne & Numre Erhverv og CD-Direct er tre danske virksomhedsbaser, der indeholder 

oplysninger (herunder regnskabstal når de er tilgængelige) om alle danske registrerede virksomheder og 

selskaber. De to førstnævnte baser – GreensOnline og Navne & Numre Erhverv – giver også adgang til alle 

registrerede selskabers årsrapporter 5 år tilbage.  

 

Historiske regnskabstal: 

Amadeus – europæisk virksomhedsbase: CBS har adgang til historiske data fra denne virksomhedsbase fra 

midten af 1990’erne og frem, se eksempel 

 

Antal virksomheder i Amadeus: 

ÅR Antal virksomheder Danske virksomheder  

2000 3.347.000 3.868  

2001 3.861.000 86.032  

2002 4.967.000 98.050  

2003 5.924.000 114.938  

2004 6.460.000 136.823  

2005 7.122.000 143.317  

 

 

file://hhk.dk/userfolders/e2/e2002/DATA/es_lib/Virksomhedsinformation/Historiske%20regnskabstal/Virksomhedsinformation/Amadeus%20eksempel%20-%20Chr%20Hansen.pdf


 

"Greens. Håndbogen om dansk erhvervsliv" (før 1970 hed det bl.a. "Greens Danske Fonde og Aktier): findes 

i en ukomplet udgave på CBS Bibliotek. Dette værk er med 2013-udgaven ophørt med at udkomme i 

papirformat. Her er der i begrænset omfang adgang til regnskabstal m.m. fra de store og større danske 

virksomheder. Dette værk blev udgivet første gang i 1883 og udkom de følgende årtiere noget 

uregelmæssigt. Efterhånden udkom det som en årbog, og fra 1970'erne og frem er det en god kilde til 

regnskabsoplysninger. "Greens" er videreudviklet til GreensOnline, se ovenfor.  

 

Via Erhvervsstyrelsen (tidligere navn: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) og dets virksomhedsbase, CVR-

registeret, er der mod betaling adgang til "historiske" regnskabstal og årsregnskaber / årsrapporter. Der er 

adgang til data i enten digital eller papir-format fra 1970'erne og frem. 

 

Udenlandske virksomheder: 

Historiske regnskabstal:  

Amadeus – europæisk virksomhedsbase: CBS har adgang til historiske data vedr. europæiske virksomheder 

fra denne virksomhedsbase fra midten af 1990’erne og frem. For flere oplysninger kontakt Erik Sonne (e-

mail: es.lib@cbs.dk) eller CBS Bibliotek (e-mail: library@cbs.dk).  

Orbis – global virksomhedsbase: CBS har adgang til historiske data vedr. virksomheder fra hele verden fra 

ca. år 2000 og frem. For flere oplysninger kontakt Erik Sonne (e-mail: es.lib@cbs.dk) eller CBS Bibliotek (e-

mail: library@cbs.dk). 

 

Adgangen til årsregnskaber / årsrapporter: 

Det er generelt vanskeligt at få adgang til årsrapporter fra ikke-børsnoterede selskaber, der er mere end 5 

år gamle. 

Danske virksomheder: 

Alle danske registrerede selskaber skal indlevere en revideret og godkendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen 

(tidligere navn: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). CBS Bibliotek stiller 2 virksomhedsbaser til rådighed, hvor 

alle årsrapporter er tilgængelige i fuldtekst: 

GreensOnline  og Navne&Numre Erhverv giver fuldtekstadgang til de seneste 5 årsrapporter fra samtlige 

registrerede danske selskaber.  

OMX NewsClient giver adgang til årsregnskaber, kvartalsrapporter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser 

m.m. for alle danske børsnoterede selskaber. Årsrapporter findes tilbage fra 1994 og frem. Der er adgang til 

tilsvarende oplysninger for ca. 580 nordiske børsnoterede selskaber og 100 baltiske børsnoterede 

selskaber. 

Erhvervsstyrelsen er den officielle myndighed, som alle registrerede selskaber skal indlevere årsrapporter 

til. Styrelsen har en virksomhedsbase, CVR, hvor man mod betaling kan få adgang til årsrapporter. Det er 
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muligt at få adgang til årsrapporter (før 2001 hed det årsregnskaber) mindst 30 år tilbage – i digital form 

typisk fra midten af 1990’erne og frem. 

Virksomhedernes hjemmesider: hvis man leder efter en årsrapport fra en virksomhed, er det altid et forsøg 

værd at gå ind på pågældende virksomheds hjemmeside. Især de børsnoterede selskaber lægger deres 

årsrapporter ud på deres hjemmeside. 

 

Udenlandske virksomheder: 

  

Børsnoterede selskaber:  

ThomsonOneBanker: denne database giver adgang til årsrapporter, halvårs- og kvartalsregnskaber samt 

øvrige officielle meddelelser (filings) fra børsnoterede selskaber fra hele verden. Kronologisk er der adgang 

til dokumenter fra midten af 1980’erne og frem. 

Nedenfor et eksempel på søgning efter årsrapporter fra Color Print: 

 

  

 

  

http://www.cbs.dk/bibliotek/databaser/thomson-one-banker


 

Vælg derefter enten at gå ind under menupunktet ”Filings” eller via ”Quick Filing Links” 

 

 

Bemærk at der i dette eksempel (med Color Print) kun ligger tilgængelige dokumenter fra 1997 (året for 

børsnoteringen) til 2007 (året for afnoteringen). 

 

Specifikt for danske og nordiske børsnoterede selskaber er der også en mulighed med OMX dels via 

hjemmesiden Nasdaq OMX Nordic (gratis adgang) dels via OMX NewsClient, der er Fondsbørsens 

virksomhedsbase. 

Her kan du blandt fondsbørsmeddelelser og meget andet også finde adgang til kvartals-, halvårs- og 

årsrapportmeddelelser og årsrapporter. 

Kronologisk ligger der disse typer af data tilbage fra midten af 1990’erne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/selskabsmeddelelser/
http://www.cbs.dk/bibliotek/databaser/omx-newsclient


 

Her er vist et søgeeksempel i OMX NewsClient  under ”Avanceret søgning”: 

 

For adgang til regnskabsoplysninger og børsnoterede selskaber se også de finansielle databanker. 

 

 

Virksomhedsformer - Børsnoterede v. ikke-børsnoterede selskaber:  
 

Adgangen til informationer og data om virksomheder afhænger i høj grad af, hvilken type virksomhed der 

er tale om. 

Børsnoterede selskaber: er de mest tilgængelige med hensyn til informationer som følge af detaljerede 

krav om oplysningspligt. 

Ikke-børsnoterede aktieselskaber og andre typer af selskaber som anpartsselskaber: har pligt til at 

indlevere årsregnskaber og øvrige oplysninger om virksomheden. Disse oplysninger er offentlig tilgængelige 

og kan findes i bl.a. virksomhedsbaser. 

Enkeltmandsvirksomheder: har normalt ikke pligt til at indlevere årsregnskaber. Derfor er der typisk kun 

basisoplysninger tilgængelige. 

http://www.cbs.dk/bibliotek/databaser/finansielle-databanker


 

Oversigt over virksomhedsbaser: 

 

Nasdaq / OMX: fondsbørsens virksomhedsbase 

Orbis: Finansiel virksomhedsdatabase med oplysninger om mere end 100 millioner virksomheder fra hele 

verden, inklusive banker og forsikringsselskaber.  For de enkelte virksomheder ligger der regnskabstal 5 år 

tilbage – for de børsnoterede er der tal 10 år tilbage. 

Thomson One Banker: adgang til regnskabsoplysninger for børsnoterede selskaber. Det er muligt at finde 

data mere end 30 år tilbage. Søgetip: søg selskabet frem via funktionen Company Analysis  og vælg 

Thomson Overview Report. I øverste menubjælke er der en kalender, hvor man kan vælge et bestemt år. 

Data bliver så præsenteret for det valgte år + de fire foregående år. Eller vælg på lignende vis under 

funktionen Full Reports (bånde under Thomson Full Reports og Worldscope Full Reports). Data findes også 

under funktionen Financials. 

ISI Emerging Markets: indeholder information om virksomheder fra mere end 80 lande (de såkaldte 

”emerging markets”). 

Factiva: indeholder finansielle oplysninger om mere end 23.000 børsnoterede selskaber fra hele verden. 

Vælg fanebladet "Companies/Markets" og start din søgning. Se her for nærmere vejledning. 

I nyhedsdelen er der også mulighed for at søge efter artikler, pressemeddelelser mm. om virksomhedernes 

tidligere regnskaber. 

 

SEC-basen: Virksomhedsdatabase om ledelse, ejerforhold og finansielle data om børsnoterede amerikanske 

samt udenlandske virksomheder noteret på US Stock Exchange. 

Finansielle databanker: via CBS Bibliotek er der adgang til databaser som Bloomberg, Datastream og 

WRDS 

 

******************************************   
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