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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 nethandel

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.

G d l l t

Analysen af nethandel omfatter 60 selskaber. Udvælgelsen er 
foretaget med udgangspunkt i FDIM's medlemdsliste, og er 
herefter suppleret kvalitativt af Berlingske Research.

Branchen inkluderer danske eller dansk opstratede selskaber 
der primært sælger deres produkter eller services på 
internettet. 

De udvalgte virksomheder, som kun er et udsnit af branchen, 
er valgt ud fra aktivmasse og har alle 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 

dt l i t i l

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 :

- Carsten Beck, Forskningschef, Instituttet for 
Fremtidsforskning

- Henrik Jensen, Associated Partner, Instituttet for 
Fremtidsforskning

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. 

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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Analysen af danske nethandelsvirksomheder omfatter 60 selskaber, 
der primært beskæftiger sig med e-handel eller formidling heraf, og 
som henter størstedelingen af deres omsætning via internettet.

Danskerne e-handler som aldrig før
Ifølge en rapport fra Dansk Erhverv handlede danskerne på nettet 
for 69 mia. kroner i 2013, svarende til en stigning på 26 % i forhold til 
i 2011. De 69 mia. svarer til 8 % af danskernes privatforbrug (ekskl. 
boligudgifter) set i forhold til de 6,5 % som e-handelen udgjorde i 
2011.

Mobile enheder er efterhånden blevet allemandseje, og flere og flere 
butikker  supplerer deres fysiske butik med en web-shop, hvor man 
kan handle via sin telefon eller tablet. Ifølge rapporten er der 500 
mio. potentielle kunder i Europa, men de danske netbutikker står 
overfor stor generisk konkurrence fra udlandet, fordi det danske 
omkostningsniveau er blandt de højeste i verden. Ofte er det lige så 
let for forbrugeren at handle i en udenlandsk netbutik som i en 
dansk, og de høje omkostninger i form af skatter, moms mm. gør det 
svært for de danske butikker at hamle op med de udenlandske 
priser. Dansk Erhverv estimerer den udenlandske e-grænsehandel 
til 14 mia. kroner, som - ligesom den almindelige grænsehandel - 
udgør et stort problem for dansk økonomi i og med, at det medfører 

Mobilhandel vinder frem
Brug af mobile enheder til betaling er i voldsom vækst, og 
Danmark er det land i norden der benytter sig mest af mobile 
enheder til betaling i netbutikker. Ifølge en rapport fra Dansk 
Erhverv har 30 % af danskerne handlet via deres smartphone 
eller tablet i løbet af de seneste seks måneder.  Det tilsvarende 
tal lå i 2012 på blot 19 %, svarende til en vækst på 58 %.  Ifølge 
rapporten fra Dansk Erhverv er der stadig et betydeligt 
vækstpotentiale i denne måde af handle på - både på grund af 
bekvemmeligheden ved at handle når man har lyst, og på 
grund af væksten i brugen og udbredelsen af mobile enheder.

Det udsagn bakkes op af Instituttet for Fremtidsforskning, 
IFF, der ligeledes ser et stort potentiale i den fremtidige brug 
af mobile enheder. Hvor man før skelnede i mellem at være 
'off-line' eller 'on-line'' bruger de begrebet 'in-line', som 
dækker over, at danskerne konstant vil være på nettet. Det 
gælder både i forhold til medieforbrug, sociale aktiviteter mv., 
men i høj grad også måden at forbruge på. 

Fremtidens betalingsmuligheder
Selvom udviklingen af de mobile betalingsløsninger har 
udviklet sig hurtigt i de seneste år, mener IFF stadig, at man 

O P S U M M E R I N G
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tab af omsætning, arbejdspladser og provenu til statskassen.

Brancheudsnittets tal
De 60 medvirkende selskaber varierer meget i størrelse, hvorfor de 
samlede resultater påvirkes meget af de store spillere på markedet. 
Det drejer sig eksempelvis om Stylepit (tidl. SmartGuy), Lauritz.com, 
Whiteaway, Just Eat og Pompdelux, der tilsammen udgør 38 % af 
branchen, målt på aktivmasse.

På blot to år har de 60 selskaber oplevet en vækst i omsætningen på 
92 %. I 2011 omsatte de 60 selskaber for 813 mio. kroner, hvilket 
voksede til 1.559 mio. kroner i 2013. Bevæger man sig længere ned i 
regnskaberne har de imponerende vækstrater dog svært ved at følge 
med omsætningsvæksten. Således er bruttoresultatet, 
driftsresultatet og resultatet før skat kun vokset med henholdsvis 44, 
31 og 16 %, men bundlinjen blot er vokset med 5 % i løbet af de 
seneste tre år.

Sammenligner man selskaberne på deres omsætning er det, ikke 
overraskende, en af de store aktører, der har førertrøjen på. Således 
distancerer Stylepit sig markant fra de næste på listen med en 
omsætning i 2013 på 441 mio. kroner. Dog skal det nævnes, at ikke 
alle oplyser omsætning i det seneste regnskabsår.

Kigger man på bundlinjen er det ligeledes to af de store der topper 
listen. Pompdelux og Just Eat ligger med henholdsvis 33 mio. kr. og 
29,7 mio. kr. i toppen af listen - markant foran de nærmeste 
konkurrenter. 

g g , g,
kun har set toppen af isbjerget når det gælder de fremtidige 
muligheder:

- Vi har stadig kun set starten på, hvordan vi i fremtiden vil 
blive påvirket til at forbruge, hvor vi vil forbruge og hvor 
enkelt transaktioner i fremtiden kan gennemføres, siger 
Forskningschef i IFF, Carsten Bech.

Han bakkes op af sin kollega, Henrik Jensen, Associated 
Partner i IFF, der også mener, at det i fremtiden vil være langt 
lettere at være forbruger:
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Vi har stadig kun set starten på, 
hvordan vi i fremtiden vil blive 

påvirket til at forbruge, hvor vi vil 
forbruge og hvor enkelt transaktioner i

 - Den teknologiske udvikling gør det nemmere at være forbruger. 
Det er rart at få forslag til noget du bør købe, når du har brug for det. 
Det er nemmere at beslutte sig og købe, præcis når du lige har tid til 
det, og med effektive logistikløsninger, er det nemmere at få det 
leveret, der hvor du har brug for det, og når du har brug for det. Et 
eksempel er de betalingsløsninger der aktuelt testes, eksempelvis i 
kaffebarer i USA, hvor man slet ikke skal bekymre sig om betalingen 
når man henter kaffe. Der sker automatisk, når du får kaffen, ved at 
”kasseapparatet” automatisk interagerer med din mobiltelefon og 
clearer betalingen uden personlig involvering.

Har de traditionelle fysiske butikker overhovedet en 
fremtid?
Instituttet for Fremtidsforskning ser overordnet ikke noget 
der peger i retning af, at danskerne vil begynde at handle 
mere i de traditionelle fysiske butikker. Det er på nettet, at 
forbrugerne kan påvirkes, og det er her forbrugerne søger 
information om produkter til at dække deres behov, og det er 
her forbrugerne i større og større grad beslutter sig for hvad 
de skal have.

- Selv 'high-involvment brands' der traditionelt er solgt i 
fysiske butikker - eksempelvis luksus produkter - erkender at 
deres kunder også handler 'in-line'. 'In-line shopping' 
påvirker således stort set alle produkter og services. Det vil 
formodentlig i nogen grad reducere fysiske butikker til i 
bedste fald at være en form for showrooms. Og selv der har 
fysiske butikker en logistisk begrænsning ved ikke at kunne 
have det udbud, der tilbydes på nettet, siger Henrik Jensen.

IFF vil dog ikke sende de fysiske butikker endegyldigt i 
graven, men de går en hård tid i møde, og skal de fortsat være 
rentable, kræver det et konstant fokus på at tilbyde det rette 
fysiske sortiment:

- Dermed ikke sagt at der er udskrevet en garanteretforbruge og hvor enkelt transaktioner i 
fremtiden kan gennemføres.

Om omsætningen via e-handel kan fortsætte de høje vækstrater fra 
tidligere år fremover er nok tvivlsomt, men ifølge IFF er der ingen 
tvivl om, at betaling via mobile enheder er kommet for blive:

- Der er ingen tvivl om, at det vil være afgørende for succes - 
simpelthen fordi det er der, forbrugerne er. For de fleste 
virksomheder vil det være et konkurrenceparameter, man skal 
mestre for at fastholde - eller øge markedsandele. Og vi vil 
formodentlig fortsat fremover se en større og større del af det 
samlede forbrug ske via mobile enheder. Simpelthen fordi, det er 
nemt.

- Dermed ikke sagt, at der er udskrevet en garanteret 
dødsdom over fysiske butikker. Byrum vil også skulle fyldes 
med spændende tilbud og aktiviteter i fremtiden - herunder 
butikker. Men konkurrencen skærpes, og mange af de ting 
som forbrugerne forventer, at den fysiske butik kan levere 
kan i fremtiden kan også leveres online.

Til sidst skal det retfærdigvis skal det nævnes, at nogle af de 
netbutikker der klarer sig bedst, eksempelvis Elgiganten, ikke 
er medtaget på grund af at de henter en stor del af 
omsætningen fra deres fysiske butikker. De kan dog samtidig 
fungere som et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at 
udnytte internettets muligheder til sin egen fordel.

Den teknologiske udvikling gør det 
nemmere at være forbruger.
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Perspektivering

Branchekoncentration
2011 2012 2013

1,6% 1,1% -0,5%
40,0% 40,9% Ej udgivet
23,0% 26,4% 32,1%
7,1% 6,3% Ej udgivet
6,9% 7,8% 7,2%

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
12%

11%

7%

4%
4%

62%

Stylepit A/S Lauritz.com A/S Whiteaway A/S

Just Eat.dk ApS Pompdelux ApS Resten

Nøgletalsoverblik

2011-12 2012-13 2011-13
819                       1.028                           1.189                         25% 16% 45%
113                       154                               151                              37% -2% 34%
139                       164                               164                              18% 0% 17%

99                          119                               105                              20% -12% 6%
1.882                   2.066                           2.110                         10% 2% 12%

433                       545                               678                              26% 24% 57%
23,0% 26,4% 32,1% 3,4 % point 5,8 % point 9,1 % point

6,9% 7,8% 7,2% 0,9 % point -0,6 % point 0,3 % point
37,8% 33,6% 26,8% -4,2 % point -6,8 % point -11,0 % point

Årets resultat
Aktiver
Egenkapital

Udvikling
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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
Resultat før skat

Soliditet

20122011
Nøgletal for branchen 
(i mio. kr.)



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)

7%
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5%

10%
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13,3 pct. 20,0 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.

For de fleste virksomheder vil det 
være et konkurrenceparameter, 

man skal mestre for at fastholde – 
eller øge markedsandele.

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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35,0 pct. 31,7 pct.
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1 Skatepro ApS 81,4% 127,9% 64,1% 1 0
2 Pompdelux ApS 30-06-2013 71,6% 115,4% 56,4% 2 0
3 Billig VVS ApS 52,6% 129,7% 44,2% 4 1
4 Kino.dk A/S 45,8% 76,6% 70,1% 5 1
5 Just Eat.dk ApS 41,1% 131,3% 38,5% 8 3
6 Mytrendyphone ApS 38,2% 107,1% 37,9% 11 5
7 DVDOO A/S 30-06-2013 32,6% 62,0% 59,0% 3 -4
8 House Of Kids ApS 27,5% 68,7% 40,3% 6 -2
9 Prishammeren ApS 23,6% 69,5% 33,4% 9 0

10 Greenline A/S 20,0% 55,1% 34,4% 17 7
11 Trendsales ApS 31-03-2014 19,8% N/A N/A 7 -4
12 Komplett Services Denmark A/S 19,7% 37,2% 50,7% 10 -2
13 Cykelpartner.dk ApS 19,2% 48,8% 35,8% 24 11
14 IBOB A/S 18,5% 69,2% 22,6% 25 11
15 Nicehair ApS 17,9% 51,3% 31,2% N/A N/A
16 Legeakademiet ApS 17,6% 82,5% 21,1% 13 -3
17 Isabella Smith ApS 17,2% 52,8% 34,5% 14 -3
18 Unisport A/S 16,6% 33,4% 40,0% 12 -6
19 MM Vision A/S 30-06-2013 15,8% 36,6% 41,4% 16 -3
20 Entertainment Trading ApS 30-06-2013 15,5% 47,8% 28,5% 27 7
21 Handelsselskabet America A/S 30-09-2013 15,0% 35,2% 43,3% 33 12
22 Saxo.com A/S 13,2% 43,0% 31,8% 44 22
23 Proshop ApS 12,8% 49 5% 29 4% 28 5

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

23 Proshop ApS 12,8% 49,5% 29,4% 28 5
24 Skagenfood A/S 12,6% 54,6% 26,4% 23 -1
25 Aarstiderne A/S 11,9% 40,3% 27,1% 34 9
26 Lauritz.com A/S 11,6% 75,9% 11,2% 20 -6
27 Bilzonen A/S 11,0% 21,6% 59,9% 18 -9
28 Mønthuset Danmark A/S 10,0% 86,4% 18,8% 51 23
29 Discoworld ApS 9,7% 25,3% 20,3% 26 -3
30 Olympic Sport ApS 9,1% 24,2% 27,3% 21 -9
31 Smaahjerter.dk ApS 8,9% N/A -32,1% 50 19
32 Lakuda ApS 30-09-2013 8,5% 22,7% 31,2% 15 -17
33 AV-Cables.DK ApS 8,0% 7,6% 73,6% 40 7
34 Wupti.com A/S 7,9% 38,4% 22,3% 35 1
35 Den Blå Avis A/S 6,9% 18,7% 41,1% 37 2
36 Miinto ApS 6,8% N/A -18,5% 47 11
37 Whiteaway A/S 31-10-2013 6,1% 28,8% 18,3% 29 -8
38 Computersalg A/S 31-05-2013 6,0% 31,5% 18,1% 30 -8
39 Eshoes A/S 4,7% -0,7% 25,5% 22 -17
40 Moods & Curiosa ApS 3,7% N/A -8,3% 36 -4
41 Gavekortet.dk A/S 30-04-2013 2,4% 39,4% 11,3% 39 -2
42 Interflora Danmark A/S 30-04-2014 0,4% 8,3% 43,8% 41 -1
43 Stylepit A/S 30-06-2013 -2,5% -9,0% 49,7% 19 -24
44 Billetlugen A/S -3,0% -20,8% 13,9% 38 -6
45 Ticket To Heaven A/S -3,8% -19,4% 45,4% 31 -14
46 Downtown Dk ApS 30-09-2013 -5,6% -16,1% 36,8% 43 -3
47 Bikebuster A/S 30-09-2013 -7,2% -46,8% 14,7% 42 -5
48 QXL Denmark A/S 31-03-2013 -8,7% -537,0% 19,5% 48 0
49 Billetnet A/S -9,0% N/A -11,4% 46 -3
50 Netsalg El & VVS ApS -10,1% -73,5% 14,5% 32 -18
51 Cinemagic A/S -14,3% -52,3% 23,9% 45 -6
52 Eurostores Group A/S 30-06-2013 -15,5% N/A 6,2% N/A N/A
53 SU Misura A/S -17,9% N/A -27,7% 49 -4
54 Orion Postordre ApS 30-06-2013 -24,7% N/A -231,8% 53 -1
55 Youheshe A/S -26,7% N/A -35,1% 55 0
56 Weo ApS -34,8% -38,3% 85,0% 52 -4
57 Nemlig.com A/S 30-09-2013 -35,4% -201,2% 15,8% N/A N/A
58 Ellos Denmark A/S -38,6% -29,7% 12,7% 54 -4
59 Autobutler ApS -75,6% -102,1% 76,8% 57 -2
60 Osuma.dk ApS -129,4% N/A -238,8% 56 -4

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 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. 

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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GRAF: Oversigt over analysens samlede nettoomsætning, driftsresultat og årets resultat i millioner.
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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 Stylepit A/S 30-06-2013 215.576                     -24.240                -26.152                1 0
2 Lauritz.com A/S 110.646                     18.575                 14.250                  2 0
3 Aarstiderne A/S 83.011                        15.924                 11.576                  5 2
4 Pompdelux ApS 30-06-2013 75.996                        45.603                 32.981                  3 -1
5 Den Blå Avis A/S 71.751                        9.425                    6.994                     4 -1
6 Just Eat.dk ApS 69.369                        36.720                 29.655                  6 0
7 Nemlig.com A/S 30-09-2013 49.585                        -566                        -969                       11 4
8 Proshop ApS 35.240                        10.912                 7.710                     9 1
9 Trendsales ApS 31-03-2014 31.314                        7.417                    6.276                     8 -1

10 Whiteaway A/S 31-10-2013 29.663                        4.886                    3.311                     12 2
11 Skatepro ApS 28.201                        17.439                 13.064                  15 4
12 Entertainment Trading ApS 30-06-2013 26.482                        9.937                    6.833                     18 6
13 Billetnet A/S 23.675                        -5.957                   -6.078                   10 -3
14 Wupti.com A/S 23.445                        5.351                    4.015                     7 -7
15 Billetlugen A/S 22.095                        -2.767                   -2.223                   16 1
16 Unisport A/S 22.079                        7.721                    5.545                     13 -3
17 Billig VVS ApS 21.445                        12.204                 9.636                     17 0
18 Mytrendyphone ApS 20.646                        9.961                    7.211                     27 9
19 Saxo.com A/S 20.186                        11.427                 8.410                     20 1
20 Downtown Dk ApS 30-09-2013 17.239                        1.024                    867                         21 1
21 Ticket To Heaven A/S 15.734                        -4.065                   -5.874                   14 -7
22 IBOB A/S 15 229 5 317 3 835 26 4

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 IBOB A/S 15.229                        5.317                    3.835                     26 4
23 AV-Cables.DK ApS 14.960                        577                         213                         22 -1
24 Gavekortet.dk A/S 30-04-2013 14.856                        2.420                    3.091                     23 -1
25 Kino.dk A/S 12.271                        5.320                    3.992                     19 -6
26 Nicehair ApS 10.556                        1.692                    942                         24 -2
27 MM Vision A/S 30-06-2013 9.946                           2.613                    1.947                     29 2
28 Skagenfood A/S 9.852                           1.973                    1.641                     28 0
29 Cykelpartner.dk ApS 9.017                           2.956                    2.007                     36 7
30 Computersalg A/S 31-05-2013 8.671                           940                         616                         31 1
31 Greenline A/S 8.150                           2.491                    1.760                     34 3
32 Interflora Danmark A/S 30-04-2014 7.941                           1.470                    2.264                     43 11
33 Olympic Sport ApS 7.779                           1.709                    960                         33 0
34 Komplett Services Denmark A/S 7.627                           1.174                    819                         30 -4
35 Mønthuset Danmark A/S 6.941                           265                         288                         25 -10
36 Miinto ApS 6.920                           656                         150                         35 -1
37 Bilzonen A/S 6.103                           268                         306                         32 -5
38 DVDOO A/S 30-06-2013 5.950                           2.225                    1.860                     37 -1
39 Prishammeren ApS 5.249                           1.753                    1.208                     45 6
40 House Of Kids ApS 5.154                           1.607                    1.087                     41 1
41 QXL Denmark A/S 31-03-2013 4.819                           -8.726                   -18.370                44 3
42 Isabella Smith ApS 4.224                           510                         392                         42 0
43 Bikebuster A/S 30-09-2013 3.666                           -2.302                   -3.027                   39 -4
44 Netsalg El & VVS ApS 3.508                           -1.368                   -1.365                   40 -4
45 Eurostores Group A/S 30-06-2013 3.468                           577                         47                            59 14
46 Orion Postordre ApS 30-06-2013 3.360                           -756                        -756                       47 1
47 Eshoes A/S 3.104                           -62                           -253                       46 -1
48 Cinemagic A/S 2.881                           -883                        -824                       51 3
49 Handelsselskabet America A/S 30-09-2013 2.557                           733                         517                         48 -1
50 Youheshe A/S 2.420                           -858                        -843                       53 3
51 Legeakademiet ApS 2.377                           548                         373                         50 -1
52 Discoworld ApS 2.113                           385                         192                         52 0
53 Osuma.dk ApS 1.689                           -7.303                   -7.901                   38 -15
54 Weo ApS 1.356                           -2.073                   -1.661                   56 2
55 Smaahjerter.dk ApS 1.347                           962                         750                         58 3
56 Lakuda ApS 30-09-2013 1.155                           453                         221                         49 -7
57 Moods & Curiosa ApS 764                               193                         61                            54 -3
58 SU Misura A/S 85                                  -476                        -947                       57 -1
59 Autobutler ApS -1.545                         -11.894                -9.374                   55 -4
60 Ellos Denmark A/S -41.038                      -41.068                -8.331                   60 0

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                               38.200 

 kr                               24.233 

 kr                                  5.501 

 kr                            228.298 

 kr                            244.862 

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

45,1%

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

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Egenkapitalmasse 56,5%

12,1%

5,5%

17,4%

33,9%

 kr                            369.746 

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.

70

g g g
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.

Det vil formodentlig i nogen grad 
reducere fysiske butikker til i 

bedste fald at være en form for 
showrooms.
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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



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 
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