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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

Analyse af den økonomiske situation 

i branchen for konsulenter

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 konsulentvirksomheder omfatter 60 selskaber. 
Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i DI 
Videnrådgiverenes medlemsliste. 

De udvalgte virksomheder, som kun er et udsnit af branchen, 
er valgt ud fra aktivmasse og repræsenterer således de 60 
største  virksomheder, i branchen, som har tre års 
tilgængelige regnskaber.

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 

METODE
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God læselyst.

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 :

Henriette Søltoft, branchedirektør i DI Videnrådgiverne

årsregnskaber og omfatter således ikke virksomheder uden 
offentliggjorte regnskaber som f.eks. personligt ejede og 
fondsejede virksomheder eller nye selskaber. 

Sammenlignelige regnskabsperioder er en forudsætning for 
at kunne lave en retvisende analyse.  I den forbindelse skal 
det bemærkes at enkelte virksomheder kan have 
regnskabsår der fraviger fra kalenderåret, hvilket kan have 
indflydelse på analysen.  
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O P S U M M E R I N G

Den samlede branche for konsulentvirksomheder har oplevet 
markant fremgang de seneste år, og er nu for første gang på et højere 
omsætningsniveau end før krisen. Virksomhederne realiserede en 
iøjefaldende fremgang gennem 00'erne og frem til 2013 på samlet 
set omkring 50 procent. Efter 2008, hvor omsætningen toppede, 
oplevede branchen negativ vækst, som følge af den økonomiske 
krise, der ramte mange virksomheder hårdt. Krisen resulterede i en 
markant faldende efterspørgsel på konsulentydelser. Det skyldtes, at 
mange virksomheder var nødt til at reducere deres omkostninger 
væsentligt, og i den forbindelse blev konsulentydelserne i vid 
udstrækning sparet væk. De seneste fem år har branchen kæmpet 
hårdt for at komme tilbage på samme høje niveau som før krisen. 
Det lykkedes i 2013, hvor den samlede branche, ifølge en analyse 
foretaget af DI Videnrådgiverne, realiserede en samlet omsætning 
på 178 mia. kr. Tallet dækker samtlige virksomheder der er 
beskæftiget med rådgivning. 

Berlingske Research har samlet de 60 største virksomheder i 
branchen målt på aktivmasse for at se på deres udvikling de seneste 
år. Virksomhederne er beskæftiget med forskellige former for 
konsulentydelser primært indenfor managementrådgivning. 
Tendensen i brancheudsnittet er tydelig; Der er fremgang på flere 
afgørende parametre. Driftsresultatet er steget fra 348 mio. kr. i 2011 

Fordelingen af overskud og underskud i brancheudsnittet 
bekræfter ligeledes en positive udvikling i branchen. I 2011 
og 2012 havde henholdsvis 10 og 11 virksomheder et 
negativt årsresultat.  Det tal faldt i 2013 til otte 
virksomheder. Det svarer dog stadig til, at 13 pct. af 
virksomhederne i 2013 ikke formåede at realisere et positivt 
resultat. To virksomheder udviste et negativt resultat på 
bundlinjen i samtlige analyseår, mens 40 af virksomhederne 
formåede at levere positive resultater i hele perioden.    

Det er tydeligt, at branchen for konsulenter har oplevet 
fremgang i de seneste år. DI Videnrådgivernes analyse viser 
dog, at der er store forskelle på, hvor væksten kommer fra. 
Konsulentbranchen kan deles op i delbrancher, der hver er 
specialiseret i udbud af forskellige typer af 
rådgivningsydelser. Ifølge DI Videnrådgivernes analyse er 
managementrådgivning en af de delbrancher der har 
oplevet fine vækstrater. I perioden 2004-2013 har 
delbranchen haft en gennemsnitlig årlig vækst i 
omsætningen på 7,4 pct. Managementrådgivningen er kun 
overgået af den teknologiske rådgivning og 
designvirksomheder, der i samme perioden har haft en 
gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på henholdsvis 
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afgørende parametre. Driftsresultatet er steget fra 348 mio. kr. i 2011 
til 463 mio. kr. i 2013. Det svarer til en fremgang på 33 pct. i perioden. 
Årets resultat er i perioden tilsvarende steget med på 33 pct. hvilket 
må betragtes som en væsentlig stigning. De største stigninger findes 
fra 2011-2012, mens resultaterne i 2013 kun udviser beskeden vækst 
og stort set er på niveau med 2012-resultaterne. 

Managementbranchen er kendetegnet ved få store virksomheder 
samt et større antal mindre virksomheder. Brancheudsnittet er først 
og fremmest domineret af Accenture og Implement Consulting 
Group, der udgør henholdsvis 26 pct. og 14 pct. af det samlede 
brancheudsnit målt på aktivmasse. Af andre større aktører kan 
nævnes McKinsey & Company Denmark, Rambøll Management 
Consulting og PA Consulting Group, der hver udgør seks-otte pct. af 
brancheudsnittet. De øvrige 55 virksomheder udgør de resterende 
38 pct. Ifølge Henriette Søltoft, branchedirektør i DI 
Videnrådgiverne forventes  der den kommende tid en del 
konsolideringer. Generelt sker der for tiden store forskydninger i 
branchen og den vil i den kommende tid udvikle sig hen mod enten 
meget store virksomheder eller små virksomheder. De mellemstore 
virksomheder forventer Henriette Søltoft derimod vil få det svært 
fremover. De kan hverken konkurrere mod de største spillere på 
markedet, hvor de blandt andet har svært ved at være med i den 
internationale kamp. Samtidig kan de små virksomheder bedre 
finde deres egen niche. Desuden ses en tendens til, at 
konsulentvirksomhederne i større omfang indgår partnerskaber og 
er underleverandører, så de sammen kan levere ydelser, der kan 
tilfredsstille kundernes behov. 

gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på henholdsvis 
11,0 pct. og 9,3 pct.   

Eksporten er blevet mere og mere betydningsfuld for de 
danske virksomheder og eksporten har været  den drivende 
kraft i den samlede  vækst i konsulentvirksomhederne. I 
2013 udgjorde eksporten, ifølge tal fra DI Videnrådgiverne, 
knap 23 pct. af omsætningen. Samtidig har eksporten siden 
2009 stået for mere end halvdelen af den samlede vækst i 
branchen. Henriette 

Eksporten for 

managementrådgivning er for 

første gang tilbage på niveauet fra 

før krisen - Henriette Søltoft, 

branchedirektør i DI 

Videnrådgiverne. 

4 / 14



Samtidig ses dog en større stigning i soliditetsgraden, når der 
ses bort for Accenture. Det betyder, at der i 2013 kun er en 
forskel mellem soliditetsgraderne med og uden Accenture 
på 0,9 procentpoint. Sammenlignes soliditetsgraden i 
brancheudsnittet med Berlingske Business GULD1000, der 
repræsenterer de 1.000 største virksomheder i Danmark 
fordelt på omsætning ses det, at den gennemsnitlige 
soliditetsgrad ligger lidt over. I Guld100 lå soliditeten i 2011 
på 40,0 pct. mens den i 2012 lå på 40,9 pct. Der er endnu ikke 
offentliggjort tal for 2013. 

Sammenlignes afkastningsgraden i brancheudsnittet med 
GULD1000, ses her en mere betydelig forskel. Det samlede 
gennemsnit i analyseperioden ligger på hele 17,5 procent. 
Det er 10,8 procentpoint højere end gennemsnittet i 
GULD1000, som er på 6,7 pct. Mere end 73 pct. af 
brancheudsnittets virksomheder har afkastningsgrader, der 
ligger over gennemsnittet i Guld1000. Med den højeste 
afkastningsgrad ligger 4improve SCM, der i analyseperioden 
leverer en gennemsnitlig afkastningsgrad på hele 71,2 pct. 
Det er ikke kun 4improve SCM, som har leveret høje afkast i 
perioden. Også flere andre virksomheder skal nævnes i 
denne sammenhæng. McKinsey& Company Denmark og 
Hildebrant & Brandi leverede begge afkast på over 50 pct. I 
den modsatte ende af skalaen findes Brøndum & Fliess med 

Den gennemsnitlige årlige 

omsætningsvækst for 

managementrådgivning har i perioden 

2004-2013 ligget på 7,4 pct.  

Henriette Søltoft beretter om, at eksporten indenfor 
managementrådgivning i 2013 for første gang har overgået niveauet 
fra før den økonomiske krise. Managementbranchens eksport udgør 
5,7 pct. af rådgiverbranchens samlede eksport, den relative lave 
andel skyldes ifølge Henriette Søltoft primært, at de mere tekniske 
delbrancher generelt er mere globale og derfor har højere eksport. 

Samtidig med at eksporten er steget, er konkurrencen fra udlandet 
blevet større. Mange af de store globale konsulenthuse findes i dag 
på det danske marked, hvilket naturligvis har været med til at øge 
konkurrencen. Til trods for den øgede konkurrence fra de globale 
virksomheder, har de oprindelige danske virksomheder en relativt 
set større andel af det danske marked end det ses i flere andre af de 
europæiske lande som Tyskland og England.

den modsatte ende af skalaen findes Brøndum & Fliess med 
et afkast på -37,5 pct., men også andre har leveres lave afkast. 
De otte lavest placeret ligger alle med negative afkast. 

Forventningerne til fremtiden er ifølge Henriette Søltoft 
positive. Hun forventer en tiltagende vækst over de 
kommende år. Samtidig forventer hun, at der vil ske store 
forandringer i branchens sammensætning og måder at 
samarbejde på. En udvikling der bliver spændende at følge i 
de kommende år.          

2004-2013 ligget på 7,4 pct.  

Det skyldes, ifølge Henriette Søltoft, at de danske virksomheder 
foruden en løsningsorienteret tilgang til kundernes opgaver altid 
har været gode til at få løsningerne implementeret i deres kunders 
virksomheder. Det er en stor styrke, som har været med til at sikre 
dem en relativ stor andel af det danske marked.         
Soliditeten i brancheudsnittet har ligeledes været stigende i 
analyseperioden. Det betyder, at virksomhederne nu har en større 
grad af egenfinansiering og dermed ikke er ligeså påvirkelige overfor 
renteniveauet, der kan ændre på størrelsen af virksomhedernes 
ydelse. De mange mindre virksomheder der er i branchen har 
generelt den svaghed, at de, ifølge Henriette Søltoft, har svært ved at 
skaffe kapital, hvilket i nogle tilfælde kan være en stor hæmsko for 
deres fortsatte udvikling af virksomheden. I 2011 lå soliditeten i 
brancheudsnittet på 40,9 pct., mens den i 2013 lå på 46,0 pct. 
Soliditeten er dermed steget med 5,1 procentpoint fra 2011 til 2013, 
hvilket må betragtes som en betydelig stigning. Hvis der ses bort fra 
analysens største virksomhed Accenture, ligger soliditetsgraderne i 
gennemsnit 1,9 procentpoint lavere. 

 Henriette Søltoft, 

branchedirektør i DI 

Videnrådgiverne forventer 

tiltagende vækst i de kommende 

år
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Perspektivering

2011 2012 2013 Branchekoncentration
1,6% 1,1% -0,5%

40,0% 40,9% Ej udgivet

40,9% 43,9% 46,0%

37,5% 42,6% 45,1%

7,1% 6,3% Ej udgivet

14,5% 19,0% 19,0%

13,3% 20,7% 19,7%

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.

Soliditetsgrad GULD1000

Afkastningsgrad GULD1000

Afkast eksl. markedsleder

O V E R B L I K

Dansk BNP vækst

Soliditet eksl. markedsleder

Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad analyse

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

Branchekoncentration

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.

26%

14%

8%8%
6%

38%

Accenture
Implement Consulting Group P/S
Mckinsey & Company Denmark P/S
Rambøll Management Consulting A/S
PA Consulting Group A/S

Nøgletalsoverblik

2011-12 2012-13 2011-13

2.673                   2.741                           2.782                         3% 1% 4%

348                       456                               463                              31% 1% 33%

352                       440                               451                              25% 2% 28%

279                       374                               371                              34% -1% 33%

2.380                   2.415                           2.450                         1% 1% 3%

974                       1.060                           1.127                         9% 6% 16%

40,9% 43,9% 46,0% 3,0 % point 2,1 % point 5,1 % point

14,5% 19,0% 19,0% 4,5 % point 0,0 % point 4,5 % point

34,9% 43,3% 41,2% 8,4 % point -2,0 % point 6,4 % point

Egenkapital

Soliditet

Afkastningsgrad

Egenkapitalforrentning
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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.

Bruttofortjeneste

Driftsresultat

Resultat før skat

Årets resultat

Aktiver

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. 

Nøgletal for branchen 

(i mio. kr.)
2011 2012 2013

Udvikling



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.

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.

Afkastningsgrad (seneste regnskab)

Under 7 pct. Over 7. pct
15%

19% 19%

13%

21% 20%

41%

44%
46%

37%

43%
45%
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Under 41 pct.

Graf: Oversigt over analysens samlede afkastningsgrad og soliditet. 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. 

Virksomhedernes gennemsnitlige 

afkastningsgrad ligger på et 

generelt højt niveau

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. 

2011 2012 2013

Afkastningsgrad Afkast eksl. markedsleder

Soliditet Soliditet eksl. markedsleder
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20,0 pct. 43,3 pct.
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1 4improve SCM A/S  71,2% 883,0% 8,0% 1
2 Mckinsey & Company Denmark P/S  57,9% 96,9% 70,2% 4
3 Hildebrandt & Brandi A/S  50,4% 142,7% 28,9% 2
4 Connector A/S 30-06-2013 46,1% 100,3% 46,3% 7
5 Nordic Approach K/S  45,9% 268,3% 15,0% 9
6 Kaastrup & Andersen A/S 30-06-2013 42,5% 155,4% 21,0% 18
7 Mentorix ApS  41,0% 144,3% 32,5% 26
8 Mantec ApS  39,2% 130,8% 30,3% 12
9 Greenandersen Erhvervspsykologi A/S 30-09-2013 36,9% 115,5% 34,2% 11
10 SCP Consulting A/S 30-09-2013 33,9% 61,8% 55,3% 10
11 Valcon A/S 30-06-2013 33,7% 122,3% 32,5% 8
12 Summit Consulting A/S  30,7% 111,3% 29,1% 13
13 Damvad Danmark A/S  28,7% 68,6% 43,7% 16
14 Conmoto A/S  26,9% 88,8% 28,8% 31
15 Ennova A/S  26,2% 56,3% 46,7% 19
16 Bain & Company Denmark ApS  26,2% 108,1% 34,5% 34
17 Emendo A/S  25,8% 42,9% 54,2% 14
18 Resonans A/S  25,2% 62,3% 44,6% 27
19 Globeteam  24,8% 60,0% 40,2% 17
20 Connection Management A/S 30-06-2013 24,7% 60,1% 43,1% 6

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

20 Connection Management A/S 30-06-2013 24,7% 60,1% 43,1% 6
21 Copenhagen Economics A/S  24,4% 55,6% 43,0% 15
22 Basico A/S  23,9% 70,6% 37,3% 22
23 Oxford Research A/S  22,9% 74,9% 35,2% 21
24 Peopleway A/S  22,6% 50,4% 49,9% 29
25 Cultivator A/S 30-06-2013 22,4% N/A -51,0% 50
26 Core-team A/S  22,2% 53,4% 48,8% 59
27 Implement Consulting Group P/S 30-06-2013 22,0% 32,4% 70,2% 24
28 Tana Copenhagen ApS  21,9% 222,2% 8,5% 23
29 A.T. Kearney A/S  19,4% 34,6% 58,8% 5
30 Red Associates A/S  19,2% 47,1% 33,6% 3
31 A-2 A/S  18,9% 115,4% 18,9% 36
32 Provi A/S 31-08-2013 18,5% 57,5% 22,0% 25
33 Quartz+co A/S 30-09-2013 18,3% 28,4% 31,3% 37
34 Rambøll Management Consulting A/S  16,4% 47,3% 35,5% 32
35 Accenture 31-08-2013 15,9% 32,0% 48,0% 30
36 PA Consulting Group A/S  14,8% 52,3% 27,3% 20
37 Peak Consulting Group  13,6% 33,4% 42,5% 35
38 Kjerulf & Partnere A/S  13,0% 36,1% 35,3% 40
39 Devoteam A/S  10,3% 44,3% 20,5% 28
40 Cubion A/S 30-06-2013 8,8% 35,0% 25,1% 33
41 Blue Business A/S 31-03-2013 8,7% 65,8% 7,5% 57
42 Workz A/S 30-06-2013 8,3% 75,8% 7,2% 44
43 Minova Consulting A/S  7,0% 0,8% 83,3% 43
44 Business Institute A/S  6,6% 11,6% 38,5% 41
45 Gavdi A/S  5,8% 17,8% 42,9% 39
46 New Insight A/S  5,2% 16,3% 28,3% 42
47 Dansk Selskabs-Rådgivning A/S  4,6% 5,4% 34,3% 48
48 Bindslev A/S  3,9% 6,8% 42,5% 49
49 Dahl & Kjærgaard Human Resources ApS  2,6% 5,0% 46,4% 38
50 Lisberg Executive Search A/S  2,2% -60,6% 3,4% 52
51 Ahoc A/S (Sketenty Project A/S) 30-06-2013 2,1% 14,8% 18,2% 45
52 Dios Consulting A/S  -2,0% -6,3% 50,5% 46
53 IPTeams A/S  -2,9% -19,7% 15,0% 47
54 Securipax A/S  -7,7% -72,3% 7,0% 55
55 Pluss Leadership A/S  -8,2% -35,7% 18,1% 51
56 Meng & Company A/S (Crealogic) 30-04-2013 -9,2% -20,7% 34,1% 53
57 Booz & Company ApS 31-03-2013 -18,3% -111,8% 17,7% 58
58 Capgemini Danmark A/S  -19,5% -70,7% 22,6% 54
59 Brøndum & Fliess A/S 30-06-2013 -37,5% -48,0% 80,7% 56
60 Bearingpoint Denmark ApS  -71,4% N/A -54,8% 60

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

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

Indtjeningen i virksomhederne i denne analyse måles på 
egenkapitalforrentning samt bruttoresultat, driftsresultat og 
årsresultat. 
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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 Accenture 31-08-2013 520.725                       110.429                 82.948                   1
2 Mckinsey & Company Denmark P/S  351.767                       114.111                 113.218                 2
3 Implement Consulting Group P/S 30-06-2013 328.401                       75.276                   78.476                   3
4 Rambøll Management Consulting A/S  249.383                       30.759                   25.651                   4
5 Quartz+co A/S 30-09-2013 183.740                       24.058                   4.567                      6
6 PA Consulting Group A/S  181.123                       7.908                      6.802                      5
7 Devoteam A/S  115.054                       6.775                      4.909                      7
8 Valcon A/S 30-06-2013 103.748                       21.968                   17.288                   8
9 Gavdi A/S  81.049                          2.551                      2.625                      9
10 Ennova A/S  64.712                          11.287                   8.351                      11
11 Bain & Company Denmark ApS  58.389                          13.857                   10.134                   12
12 A.T. Kearney A/S  44.370                          3.334                      -278                         13
13 Copenhagen Economics A/S  37.281                          5.326                      3.864                      14
14 Capgemini Danmark A/S  33.127                          -31.638                  -31.875                  10
15 Damvad Danmark A/S  23.269                          3.317                      2.220                      19
16 Emendo A/S  23.088                          2.144                      1.618                      22
17 A-2 A/S  22.699                          2.050                      1.498                      17
18 Red Associates A/S  22.255                          1.319                      530                          16
19 Basico A/S  21.605                          2.827                      2.136                      15
20 Hildebrandt & Brandi A/S  20.997                          2.614                      1.968                      18
21 Resonans A/S  15.818                          2.834                      2.138                      24
22 Summit Consulting A/S  15.686                          3.381                      2.504                      20
23 Peak Consulting Group  14.372                          1.907                      1.440                      23
24 Workz A/S 30-06-2013 13.309                          759                          471                          60

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

23 Peak Consulting Group  14.372                          1.907                      1.440                      23
24 Workz A/S 30-06-2013 13.309                          759                          471                          60
25 Pluss Leadership A/S  13.175                          203                          68                             33
26 Oxford Research A/S  12.291                          2.089                      1.653                      26
27 4improve SCM A/S  12.093                          3.257                      2.413                      21
28 Kaastrup & Andersen A/S 30-06-2013 11.676                          3.133                      2.146                      31
29 Globeteam  10.955                          7.222                      4.835                      25
30 Mantec ApS  10.589                          6.378                      4.774                      40
31 Greenandersen Erhvervspsykologi A/S 30-09-2013 10.469                          3.190                      2.393                      32
32 Conmoto A/S  9.988                             2.074                      1.617                      30
33 Mentorix ApS  9.570                             2.064                      1.492                      37
34 Kjerulf & Partnere A/S  9.218                             1.291                      955                          29
35 Cultivator A/S 30-06-2013 8.674                             1.391                      1.126                      27
36 Connector A/S 30-06-2013 8.131                             2.567                      1.932                      36
37 Bearingpoint Denmark ApS  7.934                             110                          -257                         47
38 Connection Management A/S 30-06-2013 7.366                             2.048                      1.512                      39
39 Nordic Approach K/S  7.087                             2.586                      2.581                      41
40 Booz & Company ApS 31-03-2013 6.597                             -2.274                     -3.156                     28
41 Provi A/S 31-08-2013 6.329                             786                          287                          35
42 Bindslev A/S  6.184                             944                          677                          34
43 Cubion A/S 30-06-2013 6.009                             202                          148                          38
44 Tana Copenhagen ApS  5.752                             995                          707                          45
45 Ahoc A/S (Sketenty Project A/S) 30-06-2013 5.678                             78                             39                             55
46 New Insight A/S  5.653                             114                          79                             42
47 Peopleway A/S  5.235                             953                          672                          49
48 Securipax A/S  4.929                             21                             19                             48
49 SCP Consulting A/S 30-09-2013 4.914                             1.154                      867                          46
50 Dahl & Kjærgaard Human Resources ApS  4.729                             28                             11                             50
51 Lisberg Executive Search A/S  3.996                             254                          37                             44
52 Business Institute A/S  3.092                             418                          204                          54
53 Dansk Selskabs-Rådgivning A/S  2.906                             180                          59                             52
54 Blue Business A/S 31-03-2013 2.560                             286                          129                          57
55 Meng & Company A/S (Crealogic) 30-04-2013 2.514                             117                          56                             56
56 Dios Consulting A/S  2.425                             1                                -27                            53
57 IPTeams A/S  2.118                             -423                         -1.302                     43
58 Core-team A/S  2.110                             803                          593                          58
59 Brøndum & Fliess A/S 30-06-2013 1.946                             -926                         -696                         51
60 Minova Consulting A/S  694                                 355                          -535                         59

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

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 tilbagegang og gult, at der enten har været stilstand, eller 

Årets resultat 33,1%  kr                           92.263 

Aktivmasse 2,9%  kr                           69.084 

Primært resultat 33,0%  kr                        114.797 

Resultat før skat 28,0%  kr                           98.664 

V Æ K S T A N A L Y S E 

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.

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.

Regnskabstal Udvikling 2011-2013

i tusind kr.

Bruttofortjeneste 4,1%  kr                        108.643 

Egenkapitalmasse 15,7%  kr                        153.197 

60

70

11 / 14

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.

Udviklingen i flere primære 

nøgletal har vist fremgang i 

analyseperioden

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.  
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Resultat før skat Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Skat Skattebetaling til staten

Resultat efter skat Virksomhedens resultat efter skat

Primært resultat Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Finansielle poster Renter, afkast og udbytte på værdipapirer

Ekstraordinære indtægter/udgifter Indtægter eller udgifter der adskiller sig fra hovedaktiviteterne

Regnskabsposter

Nettoomsætning Virksomhedens samlede indtægter

Bruttofortjeneste Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

12 / 14

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

Langfristet gæld Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig

Egenkapital Ejernes andel af virksomhedens finansiering

Minoritetsinteresser Kapitalandele der ejes af andre end koncernvirksomhederne

Hensættelser Virksomhedens forpligtelser med usikkerhed omkring størrelse eller tid

Årets resultat Virksomhedens slutresultat

Udbytte Udbetaling til ejerne, enten som dividende eller tilbagekøb af aktier

Aktiver Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden
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Overskudsgrad Forholdet mellem driftsresultatet og nettoomsætningen.

Formel EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning

Formel Markedsandele = Aktivmasse / Total Aktivmasse

Soliditet Egenkapital målt i forhold til de samlede aktiver

Formel Soliditet = Egenkapitalmasse / Aktivmasse

Afkastningsgrad EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.

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

Markedsandel Hvor stor en procentdel virksomhedens aktiver udgør i branchen.

Nøgletal

Egenkapitalforrentning Overskud før skat, målt i forhold til gennemsnitlig egenkapital.

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

Kontakt 

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