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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 Softwareudviklere

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 softwareudviklere omfatter  54 selskaber og er 
udarbejdet af Berlingske Research. Udvælgelsen er foretaget 
med udgangspunkt i selskabernes tilknytning til 
branchekoder der omhandler IT og software udvikling. 
Listen er herefter kvalificeret både internt i Berlingske 
Research samt ved brancheforeningen IT-Branchen. Det skal 
nævnes at det kun er selskaber hvor software udvikling er 
hovedaktiviteten der er medtaget i denne analyse. Således 
kan der godt "mangle" selskaber der udvikler software, men 
har eksempelvis hosting eller konsulent ydelser som 
skønnet hovedaktivitet.

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. 

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 :

Morten Bangsgaard, nu forhenværende administrerende 
direktør i brancheforeningen IT-Branchen.

Analysen har bund i regnskaber samt ledelsesberetninger fra 
de analyserede selskaber. Derudover er der benyttet 
udgivelser og udtalelser fra IT-Branchen, analysehuset IDC 
samt artikler om branchen.

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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Som en af kun få brancher i Danmark kan softwareudviklere i 
Danmark siges at være kommet igennem finanskrise og 
samfundsøkonomisk afmatning uden større tab. Desuden er det 
kendetegnende for branchen, at dens ydelser i meget høj grad er 
differentierede. Således optræder både selskaber, der udvikler 
software til rejsebranchen såvel som finansiel styring og design.

En gennemgang af regnskaberne for de 54 største virksomheder i 
branchen viser at nettoomsætningen, for de af virksomhederne 
der oplyser denne, er steget med 5 % fra 2011 til 2013. En af 
årsagerne til at softwareudviklerne ikke har været så hårdt ramt i 
kriseperioden som andre brancher er, at investeringer i såvel 
software som IT generelt har været brugt af adskillige 
virksomheder som et effektiviserings- og 
omkostningsbesparende værktøj. Ifølge data fra DST er 
virksomhedernes  totale investeringer i software øget med 
næsten 3 mia. kr. i perioden fra 2009 til 2012 (seneste tilgængelige 
tal); en stigning på 26,2 pct.

Ifølge den, nu tidligere, administrerende direktør i 
brancheforeningen IT-Branchen, Morten Bangsgaard, er det ikke 
kun de større virksomheder, der har oplevet vækst de senere år. 
Han henviser til analysehuset IDC, der har gjort væksten i den 

Det viser en særkørsel, som Danmarks Statistik har 
foretaget for brancheorganisationen IT-Branchen, som 
samler de danske IT-virksomheder. Morten Bangsgaard 
har i et interview med Berlingske Business i slutningen af 
2013 udtalt, at han forventer, at de kommende års vækst 
kan kaste omkring 1.000 nye jobs af sig.

Den positive udvikling i branchens omsætning kan også 
aflæses ved at kaste et nærmere blik på de analyserede 
selskabers regnskaber, hvor det overordnede billede er at 
økonomien i branchen er sund. Således steg 
bruttofortjenesten ligeledes med 5 pct. i forhold til 
analyseperioden 2011-2013.

Til trods for den pæne stigning i omsætningen for 
branchen, så har udviklingen i profitabilitet været 
nedadgående i analyseperioden for de medvirkende 
selskaber i analysen. Således har 33 ud af 54 selskaber 
oplevet et fald i driftsresultatet over de sidste tre år, hvilket 
samlet har betydet et fald på 804 mio. kr., en nedgang på 
46 pct. Nedgangen betyder dog ikke at brancheudsnittet 
som helhed ikke tjener penge på den primære drift, blot 
mindre end tidligere. Det er kun 14 ud af de 54 

O P S U M M E R I N G
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Han henviser til analysehuset IDC, der har gjort væksten i den 
samlede danske IT-branche for 2013 op til 2,5 pct. med udsigt til 
en vækst i 2014 på IT-barometeret på 2,8 pct.. Her er det værd at 
bide mærke i, at det specielt er softwaremarkedet, der trækker op 
i statistikken. Således steg omsætningen for det danske 
softwaremarked med 5,4 pct. i 2013, og hele 7,5 pct. året før i 
2012. Ifølge IDCs rapporter vil væksten de kommende år ligeledes 
være på omkring de 5 pct.

Den samlede udvikling fra 2009 til 2013 viser en markant vækst i 
omsætningen for softwareudvikling og informationstjenester. 
Ifølge IT-Branchens seneste udgivelse af "IT-branchen i Nøgletal", 
har softwareudvikling  haft en samlet vækst på 81 pct. siden 2009, 
svarende til en vækst på 2,2 mia. kr. Den store vækst har betydet, 
at antallet af virksomheder der udvikler og sælger software, fra 
2008 til 2011 er steget med 58 pct.

Den stigende omsætning har betydet at softwarebranchen, 
modsat den øvrige IT branche, har oplevet en fremgang i antallet 
af arbejdspladser de senere år. Hvor fuldtidsbeskæftigelsen i IT-
branchen i Danmark siden 2008 er faldet med otte pct. eller 
næsten 7.000 job; så er der kommet 14 pct. flere job inden for 
softwarebranchen i den samme periode. 

Således steg omsætningen for det 

danske softwaremarked med 5,4 pct. i 

2013, og hele 7,5 pct. året før i 2012

mindre end tidligere. Det er kun 14 ud af de 54 
medvirkende virksomheder der i 2013 havde et 
underskud på det primære resultat, og samlet set er 
brancheudsnittets driftsresultat stadigt positivt med en 
samlet værdi af 927 mio. kr. i 2013. Det skal dog nævnes at 
det store fald hovedsageligt skyldes en væsentlig nedgang 
i driftsresultatet for tre af de største virksomheder i 2013, 
IBM, KMD og Microsoft. Tages de ud af analysen steg 
driftsresultatet med ca. 79 mio. kr. i analyseperioden.
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 Brancheforeningen forventer, at de 
kommende års vækst kan kaste 
omkring 1.000 nye jobs af sig.

Den negative udvikling i driftsresultatet kan også aflæses direkte 
på bundlinjen. Her har 32 ud af de 54 selskaber oplevet et fald fra 
2011-13, hvilket samlet set betød et fald på 44 pct. Samme 
tendens som nævnt ovenstående gør sig dog gældende ift. at det 
samlede års resultat stadig er positivt på 694 mio. kr. ved 
analyseperiodens afslutning. Igen ligeledes så ville udviklingen 
have været positiv med en stigning på lidt over 33 mio. kr. hvis de 
tre tidligere nævnte selskaber blev taget ud af analysen.

omkring 1.000 nye jobs af sig.

At branchen generelt har en sund økonomi, de før nævnte fald til 
trods, illustreres yderligere ved at der på intet tidspunkt har været 
færre end 42 af de 54 selskaber, der er gået ud af en 
regnskabsperiode med sorte tal på bundlinjen. Yderligere har 38 
af virksomhederne haft overskud  alle tre år.

Overordnet viser analysen, at softwareudviklerne tjener penge. 
Dette er da heller ikke så underligt, da branchen de seneste 5-10 
år har gennemlevet en enorm omsætningsvækst, som også 
fortsatte igennem den samfundsøkonomiske afmatning. Den 
stadige stigning i efterspørgslen skyldes til dels, at elektronik til 
stadighed spiller en større og større rolle i den almindelige 
danskers liv, men også at virksomheder i stigende grad er begyndt 
at efterspørge software til at styre og skabe overblik over den 
daglige drift, såvel som i stigende grad automatisere og 
effektivisere driften for at opnå omkostningsbesparelser, en 
udvikling den økonomiske nedgang har sat yderligere skub i 
siden ultimo 2008.
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Perspektivering

Branchekoncentration
2011 2012 2013

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

40,0% 40,9% Ej udgivet

35,2% 33,6% 33,2%

7,1% 6,3% Ej udgivet

7,3% 6,0% 3,1%

Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad GULD1000

Soliditetsgrad GULD1000

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

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

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

Dansk BNP vækst

Afkastningsgrad analyse

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

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

O V E R B L I K

27%

25%16%

8%

5%

19%

IBM Danmark ApS
SAS Institute A/S
Microsoft Development Center Copenhagen
KMD A/S
NNIT A/S

Nøgletalsoverblik

2011-12 2012-13 2011-13

7.866                   7.912                           8.285                         1% 5% 5%

1.731                   1.709                           927                              -1% -46% -46%

1.635                   1.707                           909                              4% -47% -44%

1.128                   1.224                           694                              8% -43% -39%

27.206                29.588                        29.740                      9% 1% 9%

9.575                   9.951                           9.886                         4% -1% 3%

35,2% 33,6% 33,2% -1,6 % point -0,4 % point -2,0 % point

7,3% 6,0% 3,1% -1,2 % point -2,9 % point -4,1 % point

13,4% 17,5% 9,2% 4,1 % point -8,3 % point -4,2 % point

Årets resultat

Aktiver

Egenkapital

Udvikling
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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

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)
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13,0pct. 29,6pct.

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.

Den stigende omsætning til trods 
er profitabiliteten faldet. 

Hovedsageligt grundet de større 
selskaber

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. 
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1 Scanrate Financial Systems A/S  58,0% 331,5% 17,6% 1
2 Infor Danmark A/S 31-05-2013 57,4% N/A 22,8% 3
3 Uvdata A/S  48,8% 69,2% 75,0% 2
4 CDRator A/S  43,6% 99,5% 39,5% 4
5 SimCorp A/S  41,4% 61,9% 64,7% 6
6 Getinge IT Solutions ApS  39,4% 56,0% 64,1% 8
7 SAP Danmark A/S  28,8% 81,5% 32,5% 9
8 TIA Technology A/S  26,0% 133,7% 22,8% 18
9 Visma Consulting A/S  25,5% 53,8% 51,9% 39
10 MW Data A/S 30-09-2013 23,4% 30,9% 77,5% 15
11 Emar A/S  21,6% 49,6% 47,9% 21
12 Agnitio A/S 30-09-2013 20,2% 50,4% 31,3% 5
13 NNIT A/S 31-12-2103 19,2% 31,3% 57,8% 13
14 Adform ApS  16,5% 27,9% 51,7% 36
15 Trapeze Group Europe A/S  15,4% 38,9% 37,0% 20
16 Trifork Public A/S  14,7% 30,9% 53,4% 16
17 Logodan A/S 30-09-2013 14,7% 53,0% 29,4% 24
18 Finn Frogne A/S  14,1% 22,1% 68,6% 12
19 KMD A/S  13,6% 39,9% 33,8% 10
20 Lessor A/S  13,4% 27,0% 49,0% 19
21 CBrain A/S  13,2% 16,2% 81,5% 17
22 Mark Information A/S  13,0% 25,6% 50,0% 25
23 Spectra Systems A/S  10,3% 13,9% 95,3% 22

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

23 Spectra Systems A/S  10,3% 13,9% 95,3% 22
24 IFS Danmark A/S  9,6% 14,7% 47,8% 27
25 Milestone Systems A/S  9,4% 17,4% 52,9% 34
26 Sitecore Corporation A/S 30-06-2013 9,3% 66,7% 14,1% 23
27 Plass Data Software A/S 30-06-2013 8,0% 17,1% 38,5% 28
28 Symantec Denmark ApS 31-03-2013 7,4% 18,5% 37,1% 30
29 Ciklum ApS  6,5% 17,7% 22,6% 35
30 Progressive A/S  6,4% 14,2% 34,4% 14
31 Open Text A/S 30-06-2013 5,3% 18,3% 35,9% 38
32 J. H. Schultz Information A/S  4,7% 13,8% 36,3% 31
33 Informi Gis A/S  4,2% 26,7% 17,9% 32
34 Lyngsoe Systems A/S 30-06-2013 4,2% 22,8% 22,9% 47
35 Cryptomathic A/S  3,9% 7,0% 92,8% 33
36 Elbek & Vejrup A/S 30-06-2013 2,7% 55,4% 18,5% 37
37 Realtime A/S  1,5% -14,6% 14,4% 29
38 Microsoft Development Center Copenhagen 30-06-2013 1,0% 2,2% 97,7% 43
39 Corena A/S  1,0% -2,6% 36,0% 49
40 Aveva Denmark A/S 31-03-2013 0,9% 5,5% 61,9% 11
41 IBM Danmark ApS  0,6% -2,9% 14,7% 41
42 3DFacto A/S  0,5% -50,1% 8,7% 46
43 SSBV-Rovsing A/S 30-06-2013 0,0% -34,6% 43,8% 40
44 SAS Institute A/S  -2,0% -35,6% 3,2% 44
45 Capasystems A/S 30-06-2013 -2,5% 6,4% 62,4% 42
46 Oracle Danmark ApS 31-05-2013 -2,5% -23,9% 13,0% 45
47 Knowledge Cube A/S  -3,1% -4,3% 73,8% 26
48 Scan Jour A/S 30-06-2013 -16,2% -118,7% 14,0% 52
49 Capgemini Sogeti Danmark A/S  -19,5% -70,7% 22,6% 50
50 ALOC A/S  -20,9% -45,5% 53,4% 51
51 Unwire ApS  -21,4% -187,7% 13,2% 53
52 Netop Business Solutions A/S  -26,6% -42,5% 24,4% 54
53 Momondo A/S  -26,9% -953,1% -8,4% 48
54 E-Conomic International A/S  -43,3% 4,8% 9,8% 7
        
        
        
        
        
        

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.

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 SAS Institute A/S  3.008.047                   -199.402               -150.106               1
2 SimCorp A/S  1.075.784                   404.491                 293.367                 2
3 Sitecore Corporation A/S 30-06-2013 460.545                       84.978                   49.602                   6
4 NNIT A/S 31-12-2103 448.943                       246.461                 191.112                 4
5 KMD A/S  440.200                       76.500                   64.400                   3
6 SAP Danmark A/S  345.311                       154.757                 115.093                 5
7 Milestone Systems A/S  319.868                       47.870                   34.116                   8
8 Oracle Danmark ApS 31-05-2013 223.156                       -14.404                  -19.381                  7
9 Microsoft Development Center Copenhagen 30-06-2013 168.715                       53.288                   69.777                   9
10 Lyngsoe Systems A/S 30-06-2013 98.330                          5.357                      4.559                      10
11 TIA Technology A/S  97.959                          40.467                   29.721                   11
13 Adform ApS  90.436                          19.109                   13.527                   18
14 Progressive A/S  89.637                          5.277                      2.909                      13
15 Infor Danmark A/S 31-05-2013 81.750                          40.703                   41.605                   38
17 J. H. Schultz Information A/S  73.257                          4.400                      2.481                      17
18 Lessor A/S  68.797                          11.933                   9.524                      16
20 ALOC A/S  64.933                          -2.114                     593                          19
21 Scan Jour A/S 30-06-2013 57.579                          -12.906                  -15.848                  14
22 Unwire ApS  56.844                          -22.563                  -21.315                  21
23 Corena A/S  54.298                          149                          -1.599                     22
24 Getinge IT Solutions ApS  51.756                          26.908                   19.465                   29
25 Informi Gis A/S  49.822                          97                             82                             20
26 IFS Danmark A/S  44.202                          4.363                      1.234                      25

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

26 IFS Danmark A/S  44.202                          4.363                      1.234                      25
27 Trapeze Group Europe A/S  37.919                          5.090                      3.933                      27
28 CBrain A/S  35.571                          7.558                      5.652                      34
29 Mark Information A/S  35.066                          6.868                      4.591                      31
30 Aveva Denmark A/S 31-03-2013 33.198                          3.234                      2.138                      37
31 Capgemini Sogeti Danmark A/S  33.127                          -31.638                  -31.875                  15
32 Uvdata A/S  32.277                          20.523                   15.230                   33
33 Plass Data Software A/S 30-06-2013 32.018                          3.821                      2.421                      30
34 Finn Frogne A/S  31.739                          6.514                      6.060                      24
35 Trifork Public A/S  31.379                          7.776                      6.600                      35
36 Capasystems A/S 30-06-2013 27.885                          -2.074                     1.940                      32
37 Agnitio A/S 30-09-2013 24.956                          2.585                      10                             23
38 Realtime A/S  24.764                          -4.298                     -6.225                     28
39 MW Data A/S 30-09-2013 20.532                          5.316                      4.109                      42
40 Momondo A/S  19.071                          -36.802                  -31.087                  26
41 E-Conomic International A/S  17.089                          -45.917                  -7.196                     39
42 Cryptomathic A/S  16.316                          3.517                      5.918                      40
43 Knowledge Cube A/S  15.828                          -4.026                     -2.967                     36
44 Emar A/S  15.186                          3.828                      3.115                      47
45 SSBV-Rovsing A/S 30-06-2013 14.749                          -561                         -1.915                     41
46 Logodan A/S 30-09-2013 14.428                          2.114                      1.706                      45
47 Spectra Systems A/S  12.667                          6.145                      7.145                      43
48 Open Text A/S 30-06-2013 12.053                          3.163                      3.215                      48
49 Netop Business Solutions A/S  11.382                          -10.368                  1.077                      46
50 Ciklum ApS  10.507                          4.197                      2.048                      50
51 3DFacto A/S  9.597                             848                          514                          49
52 Scanrate Financial Systems A/S  8.506                             6.942                      5.244                      44

        
        
        
        
        
        
        
        

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

4 selskaber oplyser ikke burttofortjeneste  de seneste to regnskabsår
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i procent

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                      -804.112 

 kr                      -726.261 

 kr                      -434.557 

 kr                   2.533.797 

 kr                        310.564 

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 

Aktivmasse

Regnskabstal

5,3%

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 3,2%

9,3%

-38,5%

-44,4%

-46,4%

 kr                        418.776 

V Æ K S T A N A L Y S E 

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

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

60

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

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

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

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

De næste par år forventes det at 
omsætningen stiger med ca. 5 pct. 

Årligt
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R E G N S K A B S T A L

Virksomhedens samlede indtægter

Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Resultat efter skat

Primært resultat

Regnskabsposter

Nettoomsætning

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære indtægter/udgifter

Renter, afkast og udbytte på værdipapirer

Indtægter eller udgifter der adskiller sig fra hovedaktiviteterne

Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Finansielle poster

Virksomhedens resultat efter skat

Skattebetaling til staten

Bruttofortjeneste

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig

Hensættelser

Årets resultat

Udbytte

Aktiver

Kapitalandele der ejes af andre end koncernvirksomhederne

Virksomhedens forpligtelser med usikkerhed omkring størrelse eller tid

Virksomhedens slutresultat

Udbetaling til ejerne, enten som dividende eller tilbagekøb af aktier

Kortfristet gæld

Langfristet gæld
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Egenkapital

Minoritetsinteresser

Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

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

Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden

Ejernes andel af virksomhedens finansiering
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Formel

Overskudsgrad

Formel

Soliditet

Formel

Markedsandel

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

Hvor stor en procentdel virksomhedens aktiver udgør i branchen.

Markedsandele = Aktivmasse / Total Aktivmasse

Egenkapital målt i forhold til de samlede aktiver

Formel

Afkastningsgrad

Nøgletal

Soliditet = Egenkapitalmasse / Aktivmasse

Forholdet mellem driftsresultatet og nettoomsætningen.

EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning

Overskud før skat, målt i forhold til gennemsnitlig egenkapital.

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

EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.

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

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

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

På forhånd tak
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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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