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Store udbytter til
bankers aktionærer
Danske børsnoterede banker har udbetalt 11,5 mia.
kr. i udbytter i årets første fire måneder, hvilket nogenlunde svarer til niveauet i samme periode sidste
år. Udbytterne vedrører regnskabsåret 2017 og udbetales typisk til aktionærerne i forbindelse med generalforsamlingerne i marts og april 2018.
Bankerne betalte ikke udbytter i de første år efter
finanskrisen, men udbetalingerne er siden steget
markant og ligger nu betydelig over niveauet før
finanskrisen. For de børsnoterede banker under ét
svarer udbyttebetalingerne i år til 40 pct. af deres
overskud efter skat.1
Der er stor spredning på de enkelte bankers udbyttebetalinger. Lidt under halvdelen udbetalte ikke
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udbytte. For dem, som gjorde det, lå udbetalingens
andel af overskuddet efter skat på mellem 8 og 53
pct. Det var især de store banker, som udbetalte en
forholdsvis stor andel af overskuddet i udbytte.
Ud over udbytte kan bankerne også udbetale overskud i form af kursgevinster ved at tilbagekøbe egne
aktier. Tilbagekøbet er spredt mere ud over året end
udbyttebetalingerne. Baseret på bankernes udmeldinger om tilbagekøb i forbindelse med generalforsamlingerne i 2018, vil de være nogenlunde som sidste år, dvs. omkring 11,8 mia. kr.
Bankernes udbyttebetaling og tilbagekøb vil dermed
nogenlunde svare til sidste års niveau, nemlig 87 pct.
af overskuddet efter skat. Den del af overskuddet,
som ikke udbetales til aktionærerne, polstrer bankerne mod tab, når konjunktursituationen forværres.
Udbyttebetalingerne fra andre børsnoterede virksomheder end banker var 34,1 mia. kr. i årets første
fire måneder. Enkelte større virksomheder er begyndt at udbetale udbytter kvartalsvist og halvårligt.
Størstedelen udbetales dog stadig i januar-april.1
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Anm.: Data for børsnoterede banker fra 2005 til og med april
2018.
1

Overskuddet efter skat for regnskabsåret 2017.

