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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER
Analysen af PR-branchen omfatter 43 selskaber. 
Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i 
medievejviseren samt listen over PR-bureauer fra 
brancheforeningen Public Relations Branchen.

De udvalgte virksomheder, som kun er et udsnit af branchen 
og repræsenterer således de 43 store 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 

Analyse af den økonomiske situation 

i branchen for PR-virksomheder

Velkommen til Berlingske Research og Berlingske Business 
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.

METODE

Andre kilder til brancheanalysen :

Søren Kaster, formand for Puclic Relations Branchen
Brancheanalyse om PR-branchen, Dansk Erhverv
Berlingske Research survey  til 43 PR-selskaber, juni 2014
 www.kommunikationsforening.dk

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.  I de få tilfælde hvor 2013-
regnskaberne ikke er kommet pr. 18-6-2014 har vi valgt at 
bruge 2012-regnskaber.

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  30-60 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.
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Branchen har haft dialog med politikerne omkring et 
lobbyregister og vil gerne diskutere det at registrere 
lobbyister. Den eneste bekymring er, hvis der kommer til at 
gælde særskilte regler for PR-virksomhederne og 
kundevirksomhederne.  
"Hvis vi skal registrere vores lobbyister, mens 
virksomhederne ikke selv skal gøre det, giver det 
skævvridninger," mener Søren Kaster.

Bundlinjerne stadig ikke optimeret
Fordelingen af antal virksomheder med overskud og antal 
virksomheder med underskud er nogenlunde konstant fra 
2011-2013.. Branchen har  generelt mindre succes med at 
holde omkostningerne, som er løntunge, nede og sikre 
resultatet på bundlinjen.
"Man har nok ikke været gode nok i virksomhederne til at 
fokusere på ting som f.eks. timeregistreringer og 
faktureringsgrader, men vi er opmærksomme på det i 
foreningen og har også indhentet konsulentbistand til at 
hæve det generelle niveau," fortæller Søren Kaster.
Tallene taler da også for at handle ude i virksomheder. Årets 
resultat for brancheudsnittet er faldet med 9 % fra 2011-
2013.

O P S U M M E R I N G

BPR-branchen er en branche med relativt mange små 
virksomheder, omend der er et par store spillere i toppen. 
Wunderman er klart den største med 19 % markedsandel målt på 
analysens samlede aktivmasse. De næstestørste aktører på markedet 
ligger på 7 %.  I branchen er mange mindre virksomheder . De er ofte 
bygget op omkring en PR-professionel, som er gået solo.

PR-branchen har vind i sejlene
PR-branchen har generelt haft medvind på omsætningssiden de 
senere år. De seneste tre år  (2011-13) har omsætningsvæksten været 
hhv. 11 %, 11 % og 5 % ifølge en analyse fra Dansk Erhverv. I 
Berlingske Researchs analyse har virksomhederne  haft en samlet 
stigning i bruttoresultatet på 1 %  fra 2011 til 2013, men der er stor 
spredning i væksten blandt virksomhederne.  

Og  optimismen fortsætter i branchen. I en survey fra Berlingske 
Research til analysens virksomheder svarer otte ud af 14 
respondenter, at de forventer stigning i omsætningen i de 
kommende 12 måneder i forhold til de forgangne 12 måneder,  
mens fem forventer en uændret omsætning.  

Formand for brancheforeningen Public Relations Branchen Søren 
Kaster,  noterer sig med tilfredshed, at PR-bureauerne har klaret sig 2013.

Man har nok ikke været helt  gode nok i 
virksomhederne til at fokusere på ting 

som f.eks. timeregistreringer og 
faktureringsgrader,"

-Søren Kaster, formand for Public 
Relations Branchen"
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Kaster,  noterer sig med tilfredshed, at PR-bureauerne har klaret sig 
relativt godt gennem krisen i dansk økonomi. Han forklarer det 
blandt andet med, at mange kundevirksomheder gennem krisen 
netop har haft brug for krisekommunikation, internt såvel som 
eksternt. Det har affødt mange henvendelser til PR-bureauerne. 
Søren Kaster mener dog, at der generelt vil kunne skabes større 
værdi, hvis PR virksomhederne kommer tidligere på banen og ikke 
kun når behovet pludselig opstår.  Samtidig udtrykker flere af PR-
virksomhederne i Berlingskes survey bekymring for prispres og for 
at kommunikation bliver mere in-house hos kunderne.

Waterfront-sagen har ikke bremset væksten
Dårlige sager som f.eks. Waterfront-sagen synes ikke, at have 
dæmpet branchens vækstmuligheder.
I surveyen udsendt af Berlingske Research til  PR-virksomhederne 
svarer alle 10 respondenter, at sagen ikke opleves at have haft 
negative økonomiske konsekvenser for dem. Kun to af de 10  
virksomheder har strammet op på eksisterende etiske 
retningslinjer. Søren Kaster medgiver dog, at sagen har sat uheldigt 
fokus på branchen.
"Vi har skullet stramme op i branchen både på regler og 
sanktionsmuligheder. Vi kender til flere bureauer som er blevet sagt 
op, fordi de enten ikke havde egne etiske regler eller fordi de rent 
faktisk ikke levede op til deres egne etiske regler."
Lobbyisme er selvfølgelig en del af væksten men fylder  ikke mere 
end den generelle strategiske kommunikation som er den største 
driver for omsætningsvækst, fortæller Søren Kaster. Men blandt 
andet Waterfront-sagen har skabt øget fokus fra politikernes side og 
det har givet konkrete bekymringer i branchen.
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Der er blevet solgt rigtig meget på relationer, 
men vi skal nok  udvikle os mere på det 

metodiske og konceptuelle,"

-Søren Kaster, formand for Public Relations 

Flere kompetente folk på seniorrådgiver-niveau skal 
sikre branchens vækst
De senere år har der været en stigning i antal medarbejdere jævnfør  
Dansk Erhvervs analyse. Virksomhederne, der svarer i Berlingskes 
survey, forventer da også en stigning i antal ansatte de næste 12 
måneder (seks ud af 14 ) eller et uændret antal (otte ud af 14).
Generelt er der  i PR-branchen, som mange andre steder, sket en 
brancheglidning, hvor der i fremtiden måske konkurreres mere med 
reklame- og konsulenthusene. Branchen vil derfor skulle tiltrække 
flere medarbejdere på seniorrådgiver  -niveau.

Definitioner:

Marketing: Salgsunderstøttende kommunikation, der 
gennem betalte aktiviteter handler om at fremme 
afsætningen af en virksomheds idé, produkter og/eller 
services. 

PR har til formål at bidrage til at skabe, genoprette eller 
vedligeholde virksomhedens omdømme. Public Relations 
influerer opinionen og regulerer mediebilledet for derved at 
skabe en gensidig og positiv forståelse mellem 
virksomheden og dens omverden. 
I juni 2013 iværksatte LEAD en rundspørge blandt store og 
mellemstore virksomheder i Danmark  med 27 
respondenter.
Undersøgelsen viste, at hver tredje danske virksomhed ikke 
har en selvstændig PR-afdeling og herved ingen PR-
medarbejdere ansat i virksomheden. 28 % af 
virksomhederne har én PR-medarbejder ansat og 21 % har 2 
ansat.
 
Ud af disse er :
- 63 % en del af marketingsafdelingen og herved ikke en 
selvstændig afdeling 
- 31 % en selvstændig kommunikationsenhed i 
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Conexia+PR opnåede bedste 
afkastningsgrad på 
74,1 % i 2013

-Søren Kaster, formand for Public Relations 
Branchen

Søren Kaster finder det  mest sandsynligt, at PR-bureauerne går mod 
større enheder som også kan begå sig endnu bedre internationalt og 
hos kunder der kræver et fagligt meget højt niveau.
"Der er blevet solgt rigtig meget på relationer, men vi skal nok ud i at 
udvikle os mere på det metodiske og konceptuelle," fortæller han.
Det vil alt andet lige give risiko for et lønpres, hvis dygtige 
specialister skal købes ind fra andre steder. 
Forventningen om lønpres  og udfordringen ved at rekruttere de 
rigtige medarbejdere udtrykkes også i flere åbne  svar på Berlingske 
Researchs survey  til PR-virksomhederne.
For at imødekomme kravet til dybere kompetencer i rådgivningen 
vil Søren Kaster og foreningen også arbejde for at få 
uddannelsessiden opkvalificeret med flere uddannelser rettet 
direkte mod PR-branchen, som det ses i udlandet.

Udfordringen synes dog stadigvæk at fastholde de mere faste 
relationer til kunderne som branchen er stærk på, så omsætningen 
forbliver stabil.

- 31 % en selvstændig kommunikationsenhed i 
virksomheden  

Kilde: www.kommunikationsforening.dk



Perspektivering

Branchekoncentration
2011 2012 2013

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

40,0% 40,9% Ej udgivet

35,8% 39,5% 36,8%

7,1% 6,3% Ej udgivet

19,2% 18,5% 18,6%

*Nationalbankens forventning

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

Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad GULD1000

Soliditetsgrad GULD1000

19%

8%

8%

6%
5%

54%

Wunderman A/S
Express A/S
Burson-Marsteller A/S
Primetime Kommunikation A/S
Jøp, Ove & Myrthu A/S

Nøgletalsoverblik

2011-12 2012-13 2011-13

361                       353                               365                              -2% 3% 1%

49                          45                                  45                                 -9% -1% -9%

48                          45                                  44                                 -7% -3% -10%

35                          33                                  32                                 -5% -5% -9%

256                       233                               248                              -9% 6% -3%

92                          92                                  91                                 1% -1% 0%

35,8% 39,5% 36,8% 3,7 % point -2,7 % point 1,0 % point

19,2% 18,5% 18,6% -0,8 % point 0,2 % point -0,6 % point

56,2% 48,9% 47,6% -7,3 % point -1,3 % point -8,6 % point

*Nationalbankens forventning

Soliditet

20122011
Nøgletal for branchen 
(i mio. kr.)
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2013

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

Årets resultat

Aktiver

Egenkapital

Udvikling



Afkastningsgrad (seneste regnskab)

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.

19% 18% 19%
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16,3 pct. 34,9 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.

Årets resultat er faldet med
 9 % de seneste to år

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%

2011 2012 2013

Afkastningsgrad Soliditet
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18,6 pct. 30,2 pct.
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1 Conexia +PR  74,1% 124,1% 61,1% 2 1
2 Hansen Agenda ApS  66,5% 92,0% 75,6% 1 -1
3 E-Bureauet ApS  48,8% 80,6% 53,0% 7 4
4 Rostra Kommunikation og Research A/S 30-06-2013 43,8% 87,1% 51,1% 12 8
5 Wunderman A/S  41,4% 85,8% 48,3% 6 1
6 Kommunikator A/S 31-12-2012 39,0% N/A -1196,3% 3 -3
7 Lund Public Relations ApS 31-12-2012 35,8% 89,6% 41,1% 27 20
8 Relationspeople A/S  35,5% 86,4% 40,7% 11 3
9 Rhetorica ApS 30-06-2013 26,7% 62,1% 43,4% 14 5
10 Hill + Knowlton Strategies A/S  26,5% 393,4% 18,0% 22 12
11 Publico Kommunikation ApS 30-06-2013 25,0% 77,0% 28,1% 5 -6
12 Primetime Kommunikation A/S 31-03-2013 24,8% 66,8% 33,6% 8 -4
13 Kragelund Kommunikation A/S  23,6% 56,1% 42,3% 9 -4
14 Kaster A/S  21,8% 77,9% 50,4% 24 10
15 Holm Kommunikation A/S  21,2% 36,6% 57,5% 29 14
16 Radius Kommunikation A/S  20,0% 40,6% 58,9% 34 18
17 Lead Agency ApS  19,7% 74,1% 27,2% 20 3
18 Boman Kommunikation ApS 30-06-2012 19,7% 77,7% 37,7% 42 24
19 Kompas Kommunikation  19,4% 124,7% 13,3% 23 4
20 Kraft & Partners A/S  18,4% 31,0% 63,3% 4 -16
21 Kreab Gavin Anderson A/S  17,0% 408,2% 5,8% 30 9
22 Mannov A/S  16,7% 38,8% 41,1% 13 -9
23 Have Kommunikation A/S 30-06-2013 16,5% 36,4% 45,3% 19 -4

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

23 Have Kommunikation A/S 30-06-2013 16,5% 36,4% 45,3% 19 -4
24 Kommunikationskompagniet A/S  12,0% 51,6% 23,8% 25 1
25 Geelmuyden.Kiese A/S  10,5% 27,6% 30,1% 16 -9
26 Communiqué A/S  10,1% 40,0% 25,2% 15 -11
27 Dreyer & Kvetny ApS 31-12-2012 9,7% 93,0% 9,8% 21 -6
28 Outcom A/S - Public Relations & Reputation Management  6,8% 13,5% 53,0% 41 13
29 Strategy A/S  5,2% 5,7% 94,7% 31 2
30 Burson-Marsteller A/S  3,7% 4,3% 86,8% 18 -12
31 Express A/S 30-04-2013 3,4% 7,4% 19,0% 39 8
32 Tribal DDB København A/S 31-12-2012 3,4% 6,9% 54,9% 37 5
33 Morsing PR ApS  2,2% 4,1% 37,5% 36 3
34 Front Page Public Relations ApS 31-12-2012 2,0% 10,1% 17,8% 17 -17
35 Jøp, Ove & Myrthu A/S 30-09-2013 1,8% 6,6% 16,8% 26 -9
36 Effector Communications A/S  1,6% 10,0% 15,0% 32 -4
37 Hast Kommunikation ApS 31-03-2013 -1,1% -0,5% 98,3% 33 -4
38 Informationsgruppen ApS 30-06-2013 -6,6% -36,7% 40,9% 35 -3
39 Traeger A/S 30-06-2013 -8,3% N/A -29,7% 10 -29
40 Access PR A/S 31-12-2012 -13,1% -11,5% 86,6% 40 0
41 Aspekta A/S  -15,9% -22,7% 70,5% 28 -13
42 Molecule Consultancy A/S  -30,9% N/A -123,3% 43 1
43 Team Direct ApS  -48,5% -63,4% 74,4% 38 -5

####### #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #REFERENCE! #####

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

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

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 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. 

19% 18% 19%

56%

49%
48%
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2011 2012 2013

Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning

Resultat

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

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 Wunderman A/S  81.851                          19.148                   14.783                   1
2 Primetime Kommunikation A/S 31-03-2013 29.935                          2.142                      1.412                      2
3 Mannov A/S  27.007                          2.372                      1.776                      4
4 Express A/S 30-04-2013 26.470                          857                          327                          3
5 Geelmuyden.Kiese A/S  18.868                          81                             15                             6
6 Radius Kommunikation A/S  14.969                          3.189                      2.393                      8
7 Burson-Marsteller A/S  14.331                          -1.941                     -1.498                     5
8 Hill + Knowlton Strategies A/S  12.527                          1.077                      787                          7
9 Holm Kommunikation A/S  9.937                             1.852                      1.373                      10
10 Lead Agency ApS  9.204                             699                          484                          15
11 Rostra Kommunikation og Research A/S 30-06-2013 8.909                             2.010                      1.517                      9
12 Relationspeople A/S  8.218                             2.561                      1.883                      12
13 Kompas Kommunikation  8.184                             910                          612                          13
14 Kreab Gavin Anderson A/S  7.629                             518                          322                          21
15 Molecule Consultancy A/S  7.617                             466                          -159                         17
16 Effector Communications A/S  7.018                             849                          608                          18
17 Kragelund Kommunikation A/S  6.430                             368                          270                          14
18 Have Kommunikation A/S 30-06-2013 6.404                             122                          64                             16
19 Kraft & Partners A/S  6.096                             1.159                      873                          11
20 Dreyer & Kvetny ApS 31-12-2012 5.309                             439                          231                          19
21 Morsing PR ApS  4.983                             751                          535                          25
22 Outcom A/S - Public Relations & Reputation Management  4.543                             367                          296                          27
23 Hansen Agenda ApS  4.248                             1.682                      1.244                      22

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 Hansen Agenda ApS  4.248                             1.682                      1.244                      22
24 Kommunikationskompagniet A/S  4.041                             341                          255                          20
25 Kaster A/S  3.993                             590                          420                          23
26 Publico Kommunikation ApS 30-06-2013 3.887                             226                          157                          26
27 Communiqué A/S  3.813                             164                          95                             24
28 Conexia +PR  3.032                             1.379                      1.029                      31
29 Front Page Public Relations ApS 31-12-2012 2.653                             -260                         -206                         28
30 Tribal DDB København A/S 31-12-2012 2.005                             548                          400                          32
31 Lund Public Relations ApS 31-12-2012 1.925                             221                          138                          33
32 E-Bureauet ApS  1.825                             801                          602                          36
33 Rhetorica ApS 30-06-2013 1.521                             301                          224                          30
34 Boman Kommunikation ApS 30-06-2012 1.404                             119                          111                          34
35 Aspekta A/S  1.370                             -153                         -124                         35
36 Kommunikator A/S 31-12-2012 860                                 95                             67                             38
37 Access PR A/S 31-12-2012 629                                 -110                         -87                            41
38 Traeger A/S 30-06-2013 594                                 -241                         -223                         37
39 Hast Kommunikation ApS 31-03-2013 196                                 73                             61                             40
40 Team Direct ApS  170                                 -152                         -152                         39
41 Jøp, Ove & Myrthu A/S 30-09-2013 45                                    -778                         -933                         29
42 Informationsgruppen ApS 30-06-2013 31                                    -23                            -35                            42
43 Strategy A/S  -6                                     -6                              -6                              43
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

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.

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Egenkapitalmasse -0,4%

-3,2%

-9,1%

-10,0%

-9,3%

 kr                              3.677 

Aktivmasse

Regnskabstal

1,0%

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 2011-2013

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                            -4.582 

 kr                            -4.823 

 kr                            -3.214 

 kr                            -8.170 

 kr                                -398 

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 45

50
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HER INDTASTES VIGTIG INFO 
FRA BRØDTEKSTEN!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.

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

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

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære indtægter/udgifter

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

Bruttofortjeneste

Egenkapital

Minoritetsinteresser

Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

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

Ejernes andel af virksomhedens finansiering

Kortfristet gæld

Langfristet gæld

12 / 14

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

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig

Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden
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Egenkapitalforrentning

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.
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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
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Kontakt 

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