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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

Analyse af den økonomiske situation 

i telebranchen

Velkommen til Berlingske Research og Berlingske Business 
ugentlige brancheanalyse. Formålet med analysen er dels at skabe 
overblik over den økonomiske situation i branchen, dels at vise, 
hvordan udvalgte virksomheder klarer sig i forhold til hinanden.

Brancheanalysen er en pakke bestående af denne pdf med en 
opsummering på analysen samt en særskilt  regnskabsanalyse af de 
medtagne virksomheder i excel-format. 

På de følgende sider vil du blandt andet finde en sammenfattende 
tekstanalyse baseret på vores gennemgang og behandling af 
virksomhedernes regnskaber, en oversigt over hvordan 
virksomhederne klarer sig på afkastningsgrad og soliditet, en 
indtjeningsanalyse samt  en vækstanalyse.

God læselyst.

Analysen af teleindustrien omfatter 52 virksomheder. 
Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i 
medlemslisten for brancheforeningen 
Telekommunikationsindustrien (TI), dansketeleselskaber.dk 
og telemarkedet.dk.

Branchen er præget af opkøb og konsolideringer og dermed 
en kompleks ejerstruktur, hvor flere af selskaberne har 
andele af hinanden på tværs af branchen. Hvis et selskab ejer 
mere end 50% af af et andet selskab i branchen medtages kun 
moderselskabet. Undtagelserne herfra er dog TDCs 
datterselskaber Yousee, M1 og Telmore, hvis tal altså i 
princippet indgår både i et selvstændigt regnskab og i 
moderselskabets regnskab. 
Idet TDC udgør så stor en del af branchen analyseres også på 
tallene eksklusiv telegiganten, hvormed at disse tal altså ikke 

METODE

God læselyst.
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Målet med brancheanalyserne at give indsigt i samt skabe overblik 
over branchen, herunder beskrive hvilke særlige vilkår, der er 
afgørende for branchens aktører. Analyserne er i omfang begrænset 
til at omfatte ca. 30 selskaber, der som udgangspunkt udvælges på 
baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt . 
brancheforeningers medlemslister eller i samarbejde med 
organisationer eller fagfolk med særligt kendskab til branchen.  

Afhængig af branchens størrelse vil antallet af virksomheder i 
analysen i nogle tilfælde være dækkende for hele branchen og i 
andre tilfælde udgøre et udsnit af branchen. Virksomhederne 
udvælges som udgangspunkt ud fra deres aktivmasse, omsætning 
eller antal medarbejdere således at analysen repræsenterer de 
største virksomheder i branchen. Undtagelser hertil kan dog 
forekomme i tilfælde, hvor andre kriterier vurderes mere 
hensigtsmæssige til at sikre et retvisende billede af aktørerne i 
branchen. 

Der tages højde for, at der i enkelte brancher kan være virksomheder 
med en så dominerende position, at de væsentligt påvirker 
analysens samlede resultater og det overordnede billede af 
branchen. I disse tilfælde vil analysen typisk være opdelt.

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 
regnskaber og omfatter ikke virksomheder uden offentligt 
tilgængelige regnskaber som f.eks. personligt ejede virksomheder.

DEM HAR VI TALT MED :

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

tallene eksklusiv telegiganten, hvormed at disse tal altså ikke 
længere indgår både i sit eget regnskab og i TDCs. Dog skal 
det bemærkes, at Telmore stadig indgår i M1s regnskab. Det 
vurderes dog ikke, at dette har nogen nævneværdig 
betydning for de overordnede tal og konklusioner herpå. 

På baggrund af regnskabstallene udarbejdes nøgletal for hver 
enkelt virksomhed og for branchen. Tal for omsætning bliver 
kun oplyst i få regnskaber og indgår derfor kun 
undtagelsesvist i analysen.

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 
årsregnskaber og omfatter således ikke virksomheder uden 
offentliggjorte regnskaber som f.eks. personligt ejede og
fondsejede virksomheder eller nye selskaber.
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Telebranchen som helhed er kendetegnet ved, at mange af 
branchens aktører, ejer andele af hinanden på kryds og tværs, på 
grund af de mange opkøb og fusioner, branchen har oplevet de 
seneste årti. Især de tre største aktører TDC, Telenor og Telia har haft 
pengepungen oppe gentagne gange for at købe små nystartede 
selskaber som Telmore, Bibob, Fullrate osv. Telia som er et svensk 
selskab aflægger dog ikke regnskab for den danske del, hvorfor de er 
holdt ude af denne analyse.

Telebranchen har de seneste år været præget af en masse opkøb og 
fusioner, hvor især nyetablerede selskaber spekulerede i hurtigt at 
kapre en masse kunder via  priser, der lå væsentligt under hvad man 
hidtil havde været vant til, og derefter blive opkøbt af en af de store 
spillere. 

Ifølge  direktør i Teleindustrien, Jakob Willer, er de mange opkøb 
ikke noget, der vil slutte foreløbigt:

- Der har været en masse opkøb og fusioner, og det vil der fortsat 
være fremover. Det er der ingen tvivl om. Den enormt hårde 
konkurrence har gjort det nødvendigt at købe op, eller fusionere for 
at kunne tilbyde de lave priser som forbrugerne vil have.

Konkurrencen i telebranchen blev skærpet op igennem 90'erne, og 

Den anden årsag er omsætningen fra mobiltelefoni, der er 
faldet med halvanden mia. kroner, svarende til et fald på 10,1 
procent i forhold til året før. Årsagen til det markante fald i 
mobiltelefoni kan, ifølge Erhvervsstyrelsens rapport, 
forklares af faldende indtægter fra samtaleafgifter, sms og 
mms.

Det bliver mere og mere udbredt blandt teleselskaberne at 
tilbyde pakkeløsninger, hvor man betaler et fast beløb, og 
eksempelvis får 3 timers taletid, 3 GB data og ubegrænset sms 
og mms. Ligeledes er Apples iMessage og andre internet-
baserede løsninger såsom Skype og Viber, hvor man 
kommunikerer via internettet, med til at lægge en dæmper 
på mobilforbruget.

Ifølge en rapport fra Erhvervsstyrelsen er den 
gennemsnitlige omsætning pr. mobilabonnent faldende, 
ligesom den har været de seneste år. I 2011 var omsætningen 
pr. mobilkunde 2.000 kroner, mens det i 2012 var faldet til 
1.711 kroner. De danske teleselskaber kan misundeligt skæve 
til Frankrig, hvor den gennemsnitlige mobilkunde omsætter 
for hvad der svarer til 2.230 kroner, hvilket er rekord i EU.

Af positive ting kan det dog nævnes, at telebranchen i høj 

O P S U M M E R I N G
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Konkurrencen i telebranchen blev skærpet op igennem 90'erne, og 
det var, ifølge en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
hovedårsagen til, at priserne på især bredbånd og 
mobilabonnementer er faldet så markant. I samme rapport fremgår 
det, at priserne på bredbånd er faldet med 90 procent siden år 2000, 
mens prisen på mobilabonnementer er faldet med 70 procent i 
samme periode. Til sammenligning er priserne på fastnettelefoni 
kun faldet med 20 procent over det seneste ti år.

Det var især nye aktører på markedet som CBB, Telmore og Tele2 
der pludselig satte nye standarder for priserne på mobiltelefoni og 
bredbånd, hvilket tvang de etablerede udbyder til at følge med ned i 
pris. 

De lave priser er, ikke overraskende, med til at sætte 
teleselskabernes marginer under pres. Selvom tendensen viser, at 
forbrugerne i stigende grad bruger internettet til at kommunikere, 
er teleselskabernes fortjeneste på datatrafik så lille, at det ikke kan 
modsvare det fald der er i det traditionelle fastnet- og mobilforbrug.

Ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen er omsætningen i telebranchen faldet 
med 5,6 procent på ét år. Årsagen hertil skal primært findes i to af 
teleselskabernes indtægtskilder. Den første årsag er 
fastnettelefonien, hvor omsætningen faldt med næsten 10 procent 
fra 2011 til 2012. Dermed fortsætter udviklingen fra året før, hvor 
faldet var på mere end 12 procent, og fastnettelefonien må 
efterhånden anses som værende et uddøende forretningsområde. 

Af positive ting kan det dog nævnes, at telebranchen i høj 
grad nyder godt af, at smartphones og tablets er blevet meget 
udbredte i løbet af de senere år. Således er mobilt bredbånd 
til mobiltelefoner, tablets og bærbare computere steget med 
10 procent i forhold til året før. Det er dog en del mindre end 
året før, hvor stigningen var på 30 procent. 

Vores analyse af telebranchen viser, ligesom 
Erhvervsstyrelsens rapport, at omsætningen er faldet , mens 
årets resultat er steget med otte procent siden 2010.
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Men på trods af et stigende forbrug, er 

omsætningen faldende, så der er 

selvfølgelig også nogle udfordringer.

TDC alene udgør 67% af brancheudsnittet målt på aktivmasse, 
hvorfor tallene i analysen i høj grad er påvirket heraf.  På trods af en 
faldende omsætning, har branchen altså som helhed været i stand til 
at tjene penge på driften i alle tre analyseår, selvom 20 ud af de 52 
selskaber havde underskud i 2012.  Ligeledes ses det, at selskabernes 
soliditet er forbedret med 4,3 procentpoint, mens 
egenkapitalforrentningen er forværret med 3,7 procentpoint i løbet 
af de seneste tre år. Ses der bort fra TDC i analysen er omsætningen 
igen faldet en anelse, mens det ser helt anderledes ud med hensyn til 
årets resultat, som er faldet med 90 procent eller svarende til 305 
mio. kroner i løbet af analyseperioden. Det understreger TDCs 
position som den største aktør, og de trækker i høj grad branchens 
samlede tal op. 

indtil nu været forudsigeligt og gennemsigtigt, hvad der er 
sket, så selskaberne har kunnet tage højde for indgrebene.

Finanskrisen
Finanskrisen fik ifølge Jakob Willer, ikke forbrugerne til at 
ændre deres forbrugsadfærd radikalt. Smartphones og tablets 
er efterhånden blevet allemandseje , hvorfor dataforbruget 
er steget ganske betragteligt, men det havde det formentlig 
også gjort selvom der ikke havde været nogen krise. Det mest 
iøjnefaldende var forbrugernes øgede prisbevidsthed:

- Vi blev, ligesom mange andre brancher, også ramt af 
finanskrisen. Kundernes forbrugsadfærd ændrede sig ikke 
bemærkelsesværdigt, men der er ingen tvivl om, at 
forbrugerne er mere prisbevidste end før, og i højere grad går 
efter abonnementer med value for money. Det bidrager 
yderligere til teleselskabernes priskrig, som kan aflæses 
direkte på bundlinjen. Hvert år er der ca. én million kunder 
der skifter mobilabonnement, så det er virkelig blevet et 
konkurrenceparameter.

Selvom tallene i vores analyse ikke ligefrem tegner et positivt 
billede af den danske telebranche, ser Jakob Willer med 
positive øjne på fremtiden, på trods af at der også er 
væsentlige udfordringer forbundet dermed:selvfølgelig også nogle udfordringer.

Nogle aktører i branchen skiller sig en anelse ud fra de andre, idet de 
beskæftiger sig med drift og etablering af fibernet. Det drejer sig om 
Syd Energi Bredbånd, NRGi Fibernet, Energi Fyn og Thy-Mors 
Energi Fibernet.  Heraf har de tre første dundrende underskud i 2012 
på hhv. 70 mio., 57 mio. og 11 mio., og det er således kun Thy-Mors 
Energi Fibernet der kan præsentere et beskedent overskud på 0,7 
mio. kroner. 

EUs reguleringer
Udover de lave priser, har det heller ikke været til teleselskabernes 
fordel, at EU i 2007 indførte en regulering af priserne på data, 
telefoni og sms i udlandet. Priserne er løbende blevet sænket, senest 
1. juli 2013 hvor prisen på 1 MB data fra et andet EU-land, blev 
sænket til 4,20 kroner. Prisen skal ifølge EU's regulering falde til ca. to 
kroner frem mod 2014.

Jakob Willer, lægger heller ikke skjul på, at EUs nye regler ikke 
ligefrem er noget der vækker glæde i telebranchen:

 - Vi bliver selvfølgelig hårdt ramt af EUs regulatoriske indgreb. 
Særligt på roaming (datatrafik fra udlandet), hvor der har været 
reguleret hårdt på slutbrugerpriserne. Men det har

væsentlige udfordringer forbundet dermed:

- Jeg synes fremtidsudsigterne overordnet tegner positivt. 
Forbruget af vores tjenester vokser markant. Men på trods af 
et stigende forbrug, er omsætningen faldende, så der er 
selvfølgelig også nogle udfordringer. Det skyldes den hårde 
konkurrence på især mobilmarkedet og de faldende priser. 
Endvidere  kræver det meget høje investeringer både at følge 
med den teknologiske udvikling, og samtidig forbedre 
dækningen i de mere tyndt befolkede områder.

Telebranchen som helhed brugte i 2012 ca. 17 procent af den 
totale omsætning på investeringer.

Der har været en masse opkøb og 

fusioner, og det vil der fortsat være 

fremover. Det er der ingen tvivl om.
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Perspektivering

Branchekoncentration
2010 2011 2012

1,6% 1,1% -0,5%

40,8% 40,0% 40,9%

33,8% 37,6% 38,1%

7,4% 7,1% 6,3%

5,7% 5,8% 5,1%

Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad GULD1000

Soliditetsgrad GULD1000

Udviklingen i branchen sammenholdes herunder med udviklingen 
i dansk økonomi og erhvervsliv. Som benchmark for resultaterne i 
branchen, er der i nedenstående tabel opstillet tre parametre, der 
viser udviklingen i branchen relativt til udviklingen i samfundet og 
det generelle erhvervsliv. 

Sammenligningsgrundlaget er henholdsvis Danmarks BNP samt 
Berlingske Business Magasins GULD1000 analyse af de 1000 største 
virksomheder i Danmark (målt på nettoomsætning).

Branchens performance kan ikke udelukkende udledes af 
nedenstående sammenligning, da der er faktorer, der gør, at nogle 
brancher har vilkår der gør, at deres indtjeningsevne er anderledes.

Dansk BNP vækst

Afkastningsgrad analyse

Graf: Oversigt over de 5 største virksomheder i analysen i forhold til resten, fordelt 
ud fra størrelsen af deres aktivmasse.

Ovenstående diagram illustrerer branchens koncentration 
målt på aktivmasse i forhold til resten af branchen. Såfremt 
de fem største aktører udgør en stor del af branchen, vidner 
det om en branche, der er forholdsvist domineret af 
enkeltaktører. Det har selvfølgelig betydning for 
konkurrencesituationen, stordriftsfordele mv. Det 
modsatte er tilfældet, såfremt de fem største ikke er 
dominerende.

O V E R B L I K

67%

16%

5%
3%2%

7%

TDC A/S Telenor A/S

HI3G Denmark ApS Syd Energi Bredbånd A/S

Globalconnect A/S Resten

Nøgletalsoverblik

2010-11 2011-12 2010-12

24.714                24.375                        23.254                      -1% -5% -6%

5.328                   5.475                           4.727                         3% -14% -11%

4.446                   6.815                           3.654                         53% -46% -18%

3.148                   6.814                           3.155                         116% -54% 0%

94.171                94.282                        89.684                      0% -5% -5%

31.833                35.410                        34.145                      11% -4% 7%

33,8% 37,6% 38,1% 3,8 % point 0,5 % point 4,3 % point

5,7% 5,8% 5,1% 0,1 % point -0,7 % point -0,6 % point

14,2% 20,3% 10,5% 6,0 % point -9,8 % point -3,7 % point

Årets resultat

Aktiver

Egenkapital

Udvikling
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2012

Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal samlet for hele analysen fordelt på år. Derudover viser tabellen udviklingen fra år til i 
år samt over hele perioden. Tabellen kan bruges til at få et overblik over den samlede branchesituation samt udviklingen heri. Ved 
sammenligning af nøgletallene med andre brancher, er det vigtigt at være opmærksom på, at der brancher imellem kan gælde 
særlige forhold, der påvirker indtjeningsgrundlaget. For et mere detaljeret indblik i udviklingen i branchens virksomheder samt 
baggrunden herfor henvises til regnskabsanalysen på virksomhedsniveau i de tilhørende excelark.  Se afsnittet "Vækstanalyse" for 
en nærmere oversigt over udviklingen i branchen over hele perioden. 

Hvornår et nøgletal er "godt" er svært at sige. Det afhænger af de underliggende indtjeningsvilkår som eksempelvis kravet til 
kapitalinvesteringer som fabrikker mv. Negative nøgletal er dog altid dårligt. Når ovenstående tabel læses er det vigtigt at være 
opmærksom på, at jo større aktører der er i branchen, jo mere upræcis er tabellen, da de store aktører udgør en større vægt. Det er 
derfor vigtigt at se på rangeringstabellerne på henholdsvis side 8 og 10 for at få det fulde overblik.

Afkastningsgrad

Egenkapitalforrentning

Bruttofortjeneste

Driftsresultat

dominerende.

Resultat før skat

Soliditet

20112010
Nøgletal for branchen 

(i mio. kr.)
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En sammenholdning mellem afkastnings- og soliditetsgrad 
er med til at vise, hvordan sundhedstilstanden i en 
virksomhed er, da den sammenholder konkursrisiko med 
indtjening. Til perspektivering benyttes gennemsnittet fra 
Berlingskes GULD 1000-analyse over de 1000 største 
virksomheder i Danmark (målt på nettoomsætning).

Hvis en virksomhed har både høj afkastningsgrad og 
soliditet, har den et godt indtjeningspotentiale og god 
sikkerhed. Ved høj afkastningsgrad og lav soliditet tjener 
virksomheden penge, men der kan være behov for 
konsolidering. Hvis afkastningsgraden er lav, men 
soliditeten høj, er virksomheden sikker nok, men tjener 
ikke penge. Både lav afkastningsgrad og soliditet tjener 
virksomheden ingen penge, og der er risiko for konkurs.

Under 7 pct. Over 7. pct

Over 41. pct.

A F K A S T  O G  S O L I D I T E T

Afkastningsgrad og soliditet er to meget benyttede nøgletal. Det 
kommer sig af, at de begge er gode til at illustrere hver sin effekt. 
Hvornår en afkastningsgrad eller soliditet er "god" varierer fra 
branche til branche.

Afkastningsgrad (seneste regnskab)

6% 6% 5%

34%

38% 38%
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40%
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15,4 pct. 19,2 pct.

I ovenstående diagram er andelen af virksomheder i 
analysen med høj afkastningsgrad og soliditet angivet i den 
grønne boks. De to gule bokse angiver andelen,  hvor 
afkastningsgrad og soliditet er hhv. høj og lav, mens den 
røde boks angiver andelen af virksomheder, hvor såvel 
afkastningsgrad som soliditet er lav. Som referenceværdier 
for de enkelte bokse er anvendt  gennemsnitlige værdier fra 
GULD1000. Der bør tages forbehold for, at der brancher 
imellem kan gælde særlige forhold, der påvirker niveauet 
for afkastningsgrad og soliditet i den enkelte branche. 

Graf: Oversigt over analysens samlede afkastningsgrad og soliditet.

Under 41 pct.

Jeg synes fremtidsudsigterne 

overordnet tegner positivt. Forbruget 

af vores tjenester vokser markant. 

Afkastningsgrad er et nøgletal, der viser virksomhedens evne til at 
tjene penge på den kapital, der er investeret i virksomheden. 
Jo højere en afkastningsgrad, jo bedre er virksomheden til at forvalte 
den indskudte kapital. Afkastningsgraden beregnes ud fra 
virksomhedens primære resultat, hvorfor der vil være poster som fx 
renter og skat, som beregningen ikke tager hensyn til. En 
virksomhed kan således have en positiv afkastningsgrad selvom de 
har underskud på bundlinjen. Nøgletallet er meget velegnet til at 
udtrykke, hvor god virksomheden er til at tjene penge på den 
primære drift, altså på virksomhedens kerneaktivitet(er).

Soliditet er et nøgletal, der kan bruges til at sige noget om, hvor godt 
rustet en virksomhed er til fx at modstå en økonomisk krise og er 
dermed en indikator for virksomhedens risiko for at gå konkurs. 
Derudover kan nøgletallet også sige noget om, hvor meget af 
virksomheden, der er selvfinansieret, og hvor meget der er 
finansieret via fx lån. Jo større soliditet, jo mindre har virksomheden 
lånt af penge. En høj soliditet er derfor godt, da virksomheden 
derved har lave omkostninger til renteudgifter. Omvendt kan 
virksomheder trække renteomkostninger fra i skat, hvorfor en 
soliditet på 100% ej heller er optimalt. Det optimale niveau varierer 
fra virksomhed til virksomhed, samt branche til branche. 

0%

2010 2011 2012

Afkastningsgrad Soliditet
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)

44,2 pct. 21,2 pct.
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Nr. Virksomhed R
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1 Maxtel.dk ApS  79,0% N/A -43,5% 43 42
2 Uni-Tel A/S 30-06-2013 63,5% 118,0% 53,5% 2 0
3 Danovation ApS  49,6% 96,2% 52,6% 3 0
4 Bolignet A/S  40,8% 119,8% 45,0% 5 1
5 Nettel ApS 31-03-2013 35,4% N/A -11,9% 1 -4
6 Cirque A/S 30-06-2012 26,0% 74,9% 42,8% 8 2
7 I P Group A/S 30-06-2013 24,3% 60,4% 39,1% 6 -1
8 Facilicom International A/S  21,0% 31,8% 65,6% 4 -4
9 Fiberby  20,3% 90,9% 18,8% 10 1
10 Protel ApS  19,8% 49,2% 40,4% 7 -3
11 Redspot ApS  15,0% 88,2% 27,0% 13 2
12 Stofa A/S  13,8% 32,3% 34,7% 11 -1
13 Viptel ApS 30-06-2013 10,4% 49,4% 17,8% 22 9
14 Comx Networks A/S  9,7% 13,8% 69,2% 14 0
15 HI3G Denmark ApS  9,2% 17,6% 40,2% 20 5
16 Dansk Beredskabskommunikation A/S  8,4% N/A -2,5% 19 3
17 2Tell ApS  8,1% N/A -45,9% 27 10
18 TDC A/S 31-12-2013 6,9% 17,9% 33,8% 17 -1
19 IP Vision A/S 30-06-2013 6,8% 12,9% 43,0% 23 4
20 Globalconnect A/S  5,3% 13,2% 33,0% 15 -5
21 Lebara ApS  5,2% 13,8% 53,0% 9 -12
22 Minitel A/S  5,1% 1,0% 53,1% 24 2
23 Plus Tel ApS  4,7% 9,3% 46,7% 18 -5

A F K A S T - R A N G E R I N G

23 Plus Tel ApS  4,7% 9,3% 46,7% 18 -5
24 Jay.net A/S  4,0% 9,2% 33,7% 16 -8
25 Colt Technology Services A/S  4,0% 1,8% 30,6% 31 6
26 Telenor A/S  3,4% 21,8% 49,6% 21 -5
27 Nianet A/S  2,4% 1,8% 50,5% 25 -2
28 Syd Energi Bredbånd A/S  1,2% 1,0% 91,2% 26 -2
29 Thy-Mors Energi Fibernet A/S  1,0% 0,0% 81,2% 30 1
30 ACN Danmark A/S  0,5% 1,4% 74,7% 29 -1
31 Telenordic Communication ApS  0,0% 3,9% 8,4% 28 -3
32 Ipinion ApS  -1,6% -354,8% -0,5% 12 -20
33 Tellio ApS  -1,6% N/A -213,7% 34 1
34 Verdo Tele A/S  -1,9% -49,8% 14,6% 32 -2
35 Energi Fyn Bredbånd A/S  -3,2% -13,4% 28,8% 33 -2
36 NRGi Fibernet A/S  -11,0% -35,2% 34,8% 45 9
37 Trefor Bredbånd A/S  -11,7% -133,5% 11,5% 40 3
38 Sagitta.dk ApS  -12,8% N/A -172,4% 49 11
39 I/S Bredbånd Nord  -15,7% -19,2% 89,1% 35 -4
40 Firstcom A/S  -16,6% -34,2% 47,4% 42 2
41 Waoo A/S  -19,0% -83,7% 25,1% 38 -3
42 Datoselskabet af 28/12 2012 ApS (CoolTel)  -20,4% N/A -14,9% 37 -5
43 Sydfyns Intranet A/S  -21,3% -160,5% 7,7% 41 -2
44 Vestnet ApS  -21,3% N/A -13,0% 46 2
45 Comendo Telecom A/S  -31,0% -48,0% 65,6% 39 -6
46 Síminn Danmark A/S  -43,6% -68,1% 51,8% 36 -10
47 Altibox Danmark A/S  -45,7% -1676,6% 1,6% 47 0
48 Call2All ApS 30-09-2012 -49,1% N/A -8,0% 50 2
49 Mobile Value ApS  -52,9% -309,7% -3,2% N/A N/A
50 Telogic Danmark A/S 30-09-2012 -56,0% -1988,1% 21,3% 44 -6
51 Dansk Net A/S  -57,3% N/A -53,0% 48 -3
52 Ice Danmark ApS  -72,5% -506,2% 32,9% 51 -1
        
        
        
        
        
        
        
        

Note: Nøgletal i tabellen er 2-årige gennemsnit. Tabellen er rangeret efter afkastningsgrad.
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Egenkapitalforrentning

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den sættes over 
for afkastningsgraden. 

Hvor afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at tjene penge 
i forhold til  den samlede kapital, der er investeret i virksomheden 
(herunder fremmedkapital), viser egenkapitalforrentningen 
virksomhedens evne til at tjene penge på den kapital, der er 
indskudt af ejerne. 

Det er relevant at være opmærksom på, at såfremt der i branchen er 
foretaget store investeringer i fabrikker eller lignende, kan dette 
medføre en lavere forrentning. Grafen til højre viser gennemsnittet 
for branchen. 

For en detailanalyse på virksomhedsniveau henvises til rangeringen 
på side 8 samt den tilhørende regnskabsanalyse. 

Indtjeningen i virksomhederne i denne analyse måles på 
egenkapitalforrentning samt bruttoresultat, driftsresultat og 
årsresultat. 

I N D T J E N I N G S A N A L Y S E
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Resultat

GRAF: Oversigt over analysens samlede nettoomsætning, driftsresultat og årets resultat i millioner.

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Bruttofortjeneste, driftsresultat og årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i regnskabet. Med 
udgangspunkt i virksomhedens samlede omsætning fratrækkes i den nævnte rækkefølge en række poster. Jo lavere niveau fra 
omsætningen mod resultatet, jo flere poster er inkluderet. Positive resultater er selvsagt godt, men niveauet herfor og forholdet 
mellem de tre resultatposter kan variere fra branche til branche afhængig af vilkårene for at drive virksomhed i den pågældende 
branche.  
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1 TDC A/S 31-12-2013 17.791.000                4.163.000            3.119.000            1 0
2 Telenor A/S  3.168.000                   198.000                 -4.000                     2 0
3 HI3G Denmark ApS  845.025                       397.560                 280.160                 3 0
4 Stofa A/S  460.425                       152.231                 104.790                 4 0
5 Globalconnect A/S  250.369                       44.821                   21.508                   5 0
6 Syd Energi Bredbånd A/S  109.761                       -56.286                  -70.106                  10 4
7 Dansk Beredskabskommunikation A/S  102.121                       38.445                   26.839                   7 0
8 Nianet A/S  97.620                          7.756                      2.603                      8 0
9 Trefor Bredbånd A/S  74.161                          80.668                   22.240                   28 19
10 Comx Networks A/S  55.437                          8.254                      7.212                      9 -1
11 Colt Technology Services A/S  43.115                          6.148                      1.216                      11 0
12 Cirque A/S 30-06-2012 30.705                          6.936                      5.112                      15 3
13 Síminn Danmark A/S  29.576                          -73.419                  -77.437                  12 -1
14 Sydfyns Intranet A/S  29.374                          3.200                      -503                         13 -1
15 IP Vision A/S 30-06-2013 29.118                          2.559                      1.630                      18 3
16 Jay.net A/S  28.073                          2.399                      1.023                      14 -2
17 Lebara ApS  24.768                          9.363                      7.552                      16 -1
18 Waoo A/S  21.638                          -124.021               -134.076               6 -12
19 Verdo Tele A/S  20.757                          -8.276                     -21.627                  17 -2
20 Firstcom A/S  13.747                          2.616                      1.852                      24 4
21 Energi Fyn Bredbånd A/S  12.113                          -11.855                  -11.353                  20 -1
22 Uni-Tel A/S 30-06-2013 7.063                             2.635                      2.045                      27 5

B R U T T O F O R T J E N E S T E - R A N G E R I N G

22 Uni-Tel A/S 30-06-2013 7.063                             2.635                      2.045                      27 5
23 I/S Bredbånd Nord  6.956                             -8.299                     -9.997                     49 26
24 Comendo Telecom A/S  6.441                             -9.294                     -5.778                     19 -5
25 Fiberby  5.546                             726                          492                          26 1
26 Tellio ApS  4.951                             -683                         -3.960                     22 -4
27 Bolignet A/S  4.809                             2.166                      1.803                      23 -4
28 Danovation ApS  4.722                             2.283                      1.723                      25 -3
29 Thy-Mors Energi Fibernet A/S  4.381                             1.362                      700                          29 0
30 Facilicom International A/S  4.300                             878                          653                          21 -9
31 I P Group A/S 30-06-2013 3.981                             798                          607                          33 2
32 Viptel ApS 30-06-2013 3.502                             1.402                      1.167                      31 -1
33 Ipinion ApS  3.194                             -556                         -754                         32 -1
34 Altibox Danmark A/S  3.041                             -17.606                  -20.688                  45 11
35 Protel ApS  2.719                             805                          621                          30 -5
36 Maxtel.dk ApS  2.180                             1.885                      1.773                      37 1
37 Dansk Net A/S  1.943                             -4.200                     -3.504                     48 11
38 Telenordic Communication ApS  1.262                             1                                5                                N/A N/A
39 Vestnet ApS  668                                 23                             12                             34 -5
40 Plus Tel ApS  623                                 21                             16                             36 -4
41 2Tell ApS  593                                 51                             11                             35 -6
42 Datoselskabet af 28/12 2012 ApS (CoolTel)  420                                 -224                         -171                         40 -2
43 Redspot ApS  376                                 232                          222                          38 -5
44 ACN Danmark A/S  347                                 347                          277                          44 0
45 Minitel A/S  278                                 -9                              -47                            42 -3
46 Nettel ApS 31-03-2013 236                                 135                          96                             41 -5
47 Sagitta.dk ApS  -118                               -118                         70                             43 -4
48 Mobile Value ApS  -886                               -2.129                     -1.611                     39 -9
49 Call2All ApS 30-09-2012 -1.704                           -1.969                     -1.984                     46 -3
50 Ice Danmark ApS  -9.555                           -16.863                  -17.358                  50 0
51 Telogic Danmark A/S 30-09-2012 -13.815                        -17.811                  -18.064                  47 -4
52 NRGi Fibernet A/S  -30.945                        -58.908                  -57.388                  51 -1
        
        
        
        
        
        
        
        

Note: Rangeret efter nettoomsætning. Tallene er fra virksomhedernes seneste regnskab og angives i t.kr.
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i procent

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                       -600.476 

 kr                       -791.495 

 kr                               6.239 

 kr                   -4.486.631 

 kr                     2.312.310 

Ovenstående tabel viser udviklingen fra starten af 
analyseperioden til slutningen af analyseperioden. I tabellen 
er mellemliggende år taget ud for at vise de langsigtede 
forandringer. En grøn farvemarkering indikerer vækst, rød en 

Aktivmasse

Regnskabstal

-5,9%

Vækstanalysen viser udviklingen i branchen de seneste tre år i både procent og absolutte talværdier. Sammenholdt med den 
nuværende situation i branchen kan udviklingen heri fx anvendes i en sammenligning på virksomhedsniveau og  dermed give 
indtryk af, hvordan en virksomhed klarer sig i forhold til branchen generelt. Udviklingen kan ligeledes være nyttig i vurderingen af 
forventningerne til fremtiden.

Udvikling 2010-2012

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Egenkapitalmasse 7,3%

-4,8%

0,2%

-17,8%

-11,3%

 kr                   -1.459.949 

V Æ K S T A N A L Y S E 

Nedenstående diagram viser, hvor mange virksomheder, der har 
haft overskud hhv. underskud i de enkelte år. Ligeledes vises også, 
hvor mange virksomheder, der har formået at have overskud eller 
underskud hvert år i den tre-årige analyseperiode.

Udviklingen i antallet af virksomheder med overskud og underskud 
er beskrivende for evnen til at drive virksomhed under branchens 
vilkår, der må antages at variere over tid. En stigning i antallet af 
virksomheder med overskud kan dermed indikere god 
tilpasningsevne og/eller forbedring af betingelserne for at drive 
virksomhed i branchen og vice versa. Endelig kan antallet af 
virksomheder med overskud eller underkud hvert år over hele 
perioden fortælle noget om stabiliteten i branchen.

60

forandringer. En grøn farvemarkering indikerer vækst, rød en 
tilbagegang og gult, at der enten har været stilstand, eller at 
resultatet ikke findes. 

Sammenholdning af tallene kan give værdifuld viden om 
branchen.  En stigning i eksempelvis aktivmassen og 
egenkapitalen er som udgangspunkt positivt, men er 
aktivmassen fx steget med 20% og egenkapitalmassen med 
5%, kan det være en indikation af, at branchen har optaget 
mere gæld til netop finansiering af investeringen i aktiverne. 
Dette vil alt andet lige medføre lavere soliditet og dermed 
større risici. 

Tabellen kan dermed også være et stærkt værktøj i 
vurderingen af de fremtidige forventninger.  

Graf: Antallet af virksomheder i hvert år med et resultat på over eller under nul samt antallet af 
virksomheder med overskud eller underskud hvert år over alle tre år.

Hvert år er der ca. én million kunder 

der skifter mobilabonnement, så det er 

virkelig blevet et 

konkurrenceparameter.
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R E G N S K A B S T A L

Virksomhedens samlede indtægter

Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Resultat efter skat

Primært resultat

Regnskabsposter

Nettoomsætning

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære indtægter/udgifter

Renter, afkast og udbytte på værdipapirer

Indtægter eller udgifter der adskiller sig fra hovedaktiviteterne

Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Finansielle poster

Virksomhedens resultat efter skat

Skattebetaling til staten

Bruttofortjeneste

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig

Hensættelser

Årets resultat

Udbytte

Aktiver

Kapitalandele der ejes af andre end koncernvirksomhederne

Virksomhedens forpligtelser med usikkerhed omkring størrelse eller tid

Virksomhedens slutresultat

Udbetaling til ejerne, enten som dividende eller tilbagekøb af aktier

Kortfristet gæld

Langfristet gæld
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Egenkapital

Minoritetsinteresser

Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

Gæld der skal være afviklet eller refinansieret inden for 12 mdr.

Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden

Ejernes andel af virksomhedens finansiering
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Formel

Overskudsgrad

Formel

Soliditet

Formel

Markedsandel

Formel Return on assets (ROA) = Primært resultat / Aktivmasse

Hvor stor en procentdel virksomhedens aktiver udgør i branchen.

Markedsandele = Aktivmasse / Total Aktivmasse

Egenkapital målt i forhold til de samlede aktiver

Formel

Afkastningsgrad

Nøgletal

Soliditet = Egenkapitalmasse / Aktivmasse

Forholdet mellem driftsresultatet og nettoomsætningen.

EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning

Overskud før skat, målt i forhold til gennemsnitlig egenkapital.

Return on equity (ROE) = Resultat før skat / Egenkapitalmasse

EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.

Egenkapitalforrentning
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Berlingske Research har siden 1991 udført analyser, rundspørger og 
undersøgelser både for andre dele af Berlingske Media og for eksterne 
virksomheder og institutioner.

Afdelingen har 5 fuldtidsansatte journalister, økonomer og 
analytikere samt cirka 20 studerende med en bred uddannelsesmæssig 
baggrund inden for de samfundsfaglige videnskaber.

Vi modtager meget gerne kommentarer, ris og ros til vores 
brancheanalyser - ring gerne på 33 33 24 75eller skriv til 
research@berlingskemedia.dk 

På forhånd tak

Berlingske Research

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

R
E
S
E
A
R
C
H

R
E
S
E
A
R
C
H

R
E
S
E
A
R
C
H

R
E
S
E
A
R
C
H

Kontakt 

Berlingske Research
Pilestræde 34
1147 København K
Tlf.: 33 75 24 24
e-mail: research@berlingske.dk
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