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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 Modetøj

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.

Berlingskes analyse af modeproducenter omfatter 59 
virksomheder udvalgt i samarbejde med Michael Hillmose 
fra brancheforeningen Dansk Mode & Textil. 

Analysen indeholder, udover de største virksomheder målt 
på aktivmasse, også en række vækstvirksomheder, som er 
blevet kvantitativt tilføjet  i samarbejde med Anne Katrine 
Persson fra Copenhagen Fashion Week og Berlingske 
Business journalist Signe Ferslev Pedersen. 

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhederne tre seneste 
tilgængelige årsregnskaber. 

På baggrund af regnskabstallene udarbejdes nøgletal for 
hver enkelt virksomhed og for branchen. Tal for omsætning 

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 :

Michael Hillmose, international chef for brancheforeningen 
Dansk Mode & Textil

hver enkelt virksomhed og for branchen. Tal for omsætning 
bliver kun oplyst i få regnskaber og indgår derfor kun 
undtagelsesvist i analysen. 

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 
årsregnskaber og omfatter således ikke virksomheder uden 
offentliggjorte regnskaber som f.eks. personligt ejede og 
fondsejede virksomheder eller nye selskaber. 

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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Berlingskes analyse af modebranchen i Danmark, dækker over er en 
række virksomheder der har som hovedaktivitet at designe og 
producere tøj til såvel børn, unge, mænd og kvinder. De 
medvirkende selskaber er udvalgt kvalitativt i samarbejde med 
Michael Hillmose, der er international chef for brancheforeningen 
Dansk Mode & Textil.  Hele branchen dækker over cirka 600 
virksomheder. Ifølge Michael Hillmose står 50 af virksomhederne 
dog for omkring 90 % af omsætningen i branchen, hvorfor de 
økonomiske udviklinger, der afdækkes i vores analyse, godt kan 
siges at være repræsentative for branchen som helhed.

Selskaberne i modebranchen består af mange forskellige typer af 
virksomheder, lige fra store internationale koncerner til  nystartede 
mindre designere. Branchen er i høj grad tegnet af stor omskiftning, 
da selskabernes popularitet er meget afhængig af tidens trend, der 
som bekendt kan skifte fra kollektion til kollektion. Dermed er det i 
høj grad en branche, hvor de mindre virksomheder kan være lige så 
spændende som de store koncerner, da man aldrig ved hvem der 
bliver den næste store designer - hvad der  er moderne i dag er 
måske ikke i morgen.

Ifølge med Michael Hillmose fra brancheforeningen Dansk Mode & 
Textil er en af de væsentligste årsager til, at der er plads til så mange 
små selskaber i branchen, at det er relativt nemt og simpelt at få 

Således har 34 ud af de 59 medvirkende selskaber oplevet en 
forværring af deres driftsresultat i analyseperioden. For 
brancheudsnittet er driftsresultatet således samlet set faldet 
med mere end en milliard kroner i perioden mellem 2010 og 
2012. De to største spillere i branchen, Bestseller og IC 
Companys, stod sammenlagt for mere end 958 millioner af 
nedgangen i driftsresultatet. Tilbagegangen i driftsresultatet 
afspejler sig ydermere direkte i brancheudsnittets bundlinje, 
hvilken i samme periode ligeledes faldt med mere end en 
milliard kroner. Nedgangen i selskabernes driftsresultat 
skyldes hovedsageligt to udviklinger.

For det første har branchen har været meget hårdt ramt af 
nedgangen i det danske privatforbrug, dog hovedsageligt i 
den fysiske detailhandel på hjemmemarkedet. Ser man på 
Danmarks Statistiks udgivelse over detailhandlens 
omsætning af beklædningsgenstande, har denne i store træk 
været jævnt faldende igennem hele analyseperioden.

Ved udgangen af 2012 var værdien i kroner og ører faldet til 
omkring indeks 95 siden 2010 der danner basisår for den 
tilhørende grad. Til trods for at der i dag sælges mere tøj end 
nogensinde før, er kunderne blevet så prisfølsomme at 
profitmarginen har måtte skæres ned.

O P S U M M E R I N G

Textil er en af de væsentligste årsager til, at der er plads til så mange 
små selskaber i branchen, at det er relativt nemt og simpelt at få 
produceret tøjet. I dag kan selv en almindelig borger med en 
spirende designer i maven få kontakt til, og produceret diverse 
beklædningsgenstande, i Østeuropa eller Fjernasien til en 
overkommelig pris. Kigger man på salgsprisen på tøj, har den været 
faldende siden 1980; helt konkret koster et par jeans i dag det 
samme som de gjorde dengang til trods for inflationen. I jagten på 
lavere omkostninger har branchen i flere årtier outsourcet 
produktionen stadig længere væk fra hjemmemarkedet i Danmark. 
Således har produktionslandede gået fra at være de sydeuropæiske 
lande, til Østeuropa og senest Asien. Outsourcingen af 
produktionsapparatet har betydet, at hvor branchen i 1950'erne gav 
mellem 50.000 og 60.000 arbejdspladser i Danmark, er der i dag 
"kun" 10.000 arbejdspladser tilbage herhjemme. I dag er det dermed 
hovedsageligt stillinger indenfor design, logistik og ledelse som 
branchen beskæftiger herhjemme.

Dermed er det i høj grad udviklingen af brand og design der gør, at et 
firma kan gøre sig i stand til at skille sig ud fra mængden. I samme 
åndedræt er det dog nødvendigt at nævne, at salgsprisen stadig er 
utroligt afgørende for hvilke produkter forbrugeren i sidste ende 
køber. Da der netop, grundet de mange selskaber, er et utroligt stort 
udvalg af mærker at vælge imellem, bliver konkurrencen utrolig 
hård; selv inden for nicherne. Overordnet set er det gældende, at 
selskaberne hovedsageligt er nødsaget til at holde sig inden for 
prisniveauet i det segment de bevæger sig i.

Et nærmere eftersyn på udviklingen i branchens driftsresultat viser, 
at selskaberne de sidste år har haft sværere ved at tjene penge på 
driften end tidligere. 

nogensinde før, er kunderne blevet så prisfølsomme at 
profitmarginen har måtte skæres ned.

 Nedgangen i omsætningen har specielt været hård for de 
butikker, der har salg af tøj som deres hovedaktivitet. Ifølge 
Deloittes Modeanalyse 2013 er det hver anden tøjbutik, der 
opererer med underskud; analysen viser yderligere, at op til 
hver tredje tøjbutik er i så dårlig økonomisk forfatning, at de 
risikerer at gå konkurs. 

Ifølge Michael Hillmose har tøjbutikkernes økonomiske 
problemer betydet, at butikkerne har svært ved at betale 
deres regninger, hvilket giver tab hos modevirksomhederne. 
Som det ser ud lige nu tegner det sig til at branchen på lang 
sigt kommer til at kunne afsætte deres produkter til færre 
uafhængige tøjbutikker - hvilket betyder at modebranchen i 
takt med at butikkernes antal svinder ind bliver nødt til at 
finde andre distributionskanaler for at få solgt deres 
produkter.

Dermed kommer nedgangen i detailhandlen til direkte at 
påvirke den anden væsentlige årsag til at modebranchen de 
seneste år har kæmpet med en tilbagegang i profitabiliteten. 
Da de ikke længere er i stand til at afsætte tilstrækkeligt med 
varer til mellemmænd er branchen mere ogmere gået over 
til selv at skulle henvende sig direkte til slutbrugeren. Det 
har blandt andet betydet at mange af selskaberne har anlagt 
deres egne flagbutikker, hvor de kan vise deres brand og 
kollektioner frem, samt ikke mindst en stadig stigende 
handel i deres netbutikker. 
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 Fra at den direkte nethandel til forbrugerne for fem år siden blot 
tegnede sig for en procent af branchens samlede omsætning, er tallet 
i dag vokset til 15 procent - en stigning på mellem to til tre procent 
om året -  og forventningerne i branchen, er ifølge Michael Hillmose, 
at nethandlens andel af den samlede omsætning kommer til at 
vokse endnu mere i fremtiden. 

Overgangen fra hovedsageligt at sælge produkterne til andre 
virksomheder, til nu at sælge direkte til slutbrugeren, har betydet 
store omvæltninger for hvordan virksomhederne er struktureret. 
Lige fra lagerstyring til marketing og lovgivning, har branchen 
skullet omstille sig til en ny måde at drive forretning på. 
Eksempelvis skal lagersystemet geares til at kunne behandle ordrer 
på enkelte produkter, frem for masseforsendelser til  butikkerne, 
hvilket også gælder omvendt da forbrugerens fortrydelsesret 
betyder, at de skal lære at håndtere at få enkelte varer retur og ikke 
hele sendinger. Ifølge Michael Hillmose er det dog specielt 
kommunikationen til kunderne, og omstillingen til at bruge de 
sociale medier, her i høj grad modebloggerne, kræver store 
ressourcer, hvilket kan være meget krævende for specielt de mindre 
selskaber. 

Én succeshistorie har dog været branchens eksporteventyr. De fleste 
virksomheder har ikke bare Danmark, men hele Skandinavien som 
hjemmemarked; selv de nystartede og små virksomheder er nødt til 

 da der er udtalte stordriftsfordele i branchen såsom bedre 
forhandlingsstyrke overfor producenterne, lavere samlede 
transaktionsomkostninger og flere penge til marketing og 
branding.

Den store nedgang til trods, er det dog så absolut værd at 
bide mærke i at brancheudsnittet som helhed stadigvæk i 
høj grad er i stand til at få deres forretning til at løbe rundt. 
Trods et fald på 47 procent i den totale profit, har 
brancheudsnittet alligevel formået at skabe et samlet 
overskud efter skat på 1,2 milliarder kroner. Selvom 
Bestseller i kraft af sin størrelse stod for næsten 60 procent af 
det samlede overskud i det seneste regnskabsår, er de langt 
fra det eneste selskab med sorte tal på bundlinjen. Således 
oplevede 46 ud af 59 virksomheder, at slutte seneste 
regnskabsår af med de eftertragtede sorte tal - og hele 43 
selskaber har skabt et overskud alle tre år i perioden fra 2010 
til 2013. 

De positive resultater smitter også af på branchens nøgletal. 
Til trods for en tilbagegang på 7,2 procent point, formåede 
de medvirkende selskaber alligevel at generere en 
afkastningsgrad på 10,9 procent i 2012. Det ligger en del 
højere end den samlede afkastningsgrad fra de tusind største 
virksomheder i landet, der sammenlagt formåede at skabe et hjemmemarked; selv de nystartede og små virksomheder er nødt til 

at tænke internationalt, da det danske marked kan være for småt for 
lige netop den niche de henvender sig til. Grundlæggende har de 
danske modevirksomheder haft stor succes specielt i Nord og 
Vesteuropa med at skabe en international omsætning, der kan gøre 
godt for nedgangen på detailhandlen hjemme i Danmark. Eksport 
spiller i dag så stor en rolle for branchen, at hele 60 procent af den 
samlede omsætning stammer fra markeder uden for landets 
grænser. Samlet set står modeindustrien dermed alene for omkring 
fire til fem procent af den samlede danske varehandel med 
udlandet.

Michael Hillmose fra Dansk Mode & Textil har, som følge af de 
ændrede markedsvilkår, bidt mærke i to tendenser, der i stigende 
grad har gjort sig gældende for den danske modebranche. For det 
første har den øgede konkurrence betydet at selskaberne, i højere 
grad end tidligere er kendetegnet ved en øget grad af 
professionalisering og en opprioritering af vigtigheden af ikke "blot" 
at være en dygtig designer, men også sørge får at virksomhederne 
har forretningskompetencerne på plads. Balancegangen mellem de 
to elementer er et klassisk dilemma i branchen, og at opnå det rette 
miks af design og forretning er en evne, der økonomisk er 
livsnødvendigt på den lange bane. I forlængelse af den stærkere 
konkurrence er en del selskaber, specielt de der startede midt i 
boom-årene i midten af sidste årti, blevet nødt til at dreje nøglen 
om. Samtidigt har nogle af de store spillere, specielt DK Company, 

været ude at købe op i varemærker og virksomheder. 

Den samlede effekt har været en stadig stærkere konsolidering af 
branchen; en tendens som Michael Hillmose forventer kommer til 
at fortsætte et stykke ud i fremtiden,

virksomheder i landet, der sammenlagt formåede at skabe et 
afkast på 6,3 procent af deres investeringer i aktiver. Hvad 
der dog skal holdes in mente er, at de selskaber vi har med i 
analysen sammenlagt står for over 90 procent af branchens 
samlede omsætning, hvorfor de resterende 500 nogen 
selskaber altså kæmper en utrolig hård kamp for at tjene 
penge ind til bundlinjen - det flotte afkast symboliserer 
dermed til en hvis grad også at modebranchen er kendt for at 
være en væsentligt mere risikofyldt branche end 
gennemsnittet.

Kombinationen af positive resultater og en forholdsvis høj 
risiko betyder også at branchen generelt set er væsentligt 
mere velpolstret end det gennemsnitlige danske erhvervsliv. 
Soliditetsgraden, der måler hvor stor en del af selskabernes 
investeringer i aktiver der er finansieret ved egenkapital, 
ligger igennem hele analyseperioden tæt på 10 procent 
point over gennemsnittet for de tusind største virksomheder 
i Danmark. Med en bevist evne til kontinuerligt at skabe 
overskud år efter år, på trods af krisetider og 
omstruktureringsomkostninger, er Michael Hillmose fra 
Dansk Mode og Textil da også overvejende optimistisk 
omkring branchens fremtidsudsigter. I takt med at branchen 
får gennemført de nødvendige organisatoriske ændringer. 
Selskaberne  vænner sig til den nye forretningssituation, 
hvor B2C er stadigt vigtigere og nethandlen kommer til at 
spille en stadig større rolle. Samt endeligt at forbrugerne på 
sigt igen får lidt flere penge op af lommerne. Forventer 
Michael Hillmose, at branchen igen kommer til at opleve en 
fremgang i profitabiliteten.
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Perspektivering

Branchekoncentration
2010 2011 2012

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

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

49,7% 49,5% 47,9%

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

18,2% 9,4% 10,9%

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

56%

10%

5%
4%
2%

23%

Bestseller A/S IC Companys A/S

PWT Holding A/S DK Company A/S

Hummel Holding A/S Resten

Nøgletalsoverblik

2010-11 2011-12 2010-12

11.580                11.663                        10.847                      1% -7% -6%

3.174                   1.758                           2.115                         -45% 20% -33%

3.315                   1.836                           2.123                         -45% 16% -36%

2.267                   1.286                           1.202                         -43% -7% -47%

17.931                19.475                        19.243                      9% -1% 7%

8.907                   9.637                           9.216                         8% -4% 3%

49,7% 49,5% 47,9% -0,2 % point -1,6 % point -1,8 % point

18,2% 9,4% 10,9% -8,8 % point 1,5 % point -7,2 % point

39,3% 19,8% 22,5% -19,5 % point 2,7 % point -16,8 % 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

dominerende.

Resultat før skat

Soliditet

20112010
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)

18%

9%
11%

50% 49%
48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

So
li
d
it
et
 (s
en
es
te
 r
eg
n
sk
ab
)

6,9 pct. 46,6 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.

Overgangen fra hovedsageligt at sælge 

produkterne til mellemmænd, til nu at 

sælge direkte til slutbrugeren, har 

betydet store omvæltninger for 

branchen

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 Mos Mosh A/S  84,1% 437,4% 16,2% 1
2 Masai Clothing Company ApS 30-06-2013 74,8% 119,2% 64,0% 2
3 Soya Concept A/S 30-06-2013 62,3% 72,5% 67,3% 3
4 Aceline ApS  50,3% 112,1% 38,5% 4
5 Sisters Point A/S  48,8% 85,3% 54,7% 11
6 Bruun & Stengade ApS  45,9% 107,9% 42,9% 5
7 NN.07 ApS 30-06-2013 45,8% 57,1% 83,6% 6
8 Ball Wholesale ApS  35,3% 123,0% 31,9% 7
9 Nü A/S  32,7% 48,6% 75,9% 8
10 Mads Nørgaard Copenhagen A/S  32,1% 98,6% 37,8% 14
11 Brandtex A/S  31,6% 49,0% 62,0% 12
12 GANNI A/S  30,6% 84,5% 26,2% 18
13 CALIFORNIA SPORTS ApS (Norse Projects blandt andet) 30-07-2013 28,7% 73,9% 46,5% 19
14 Rexholm A/S  28,0% 36,1% 73,4% 10
15 Han Kjøbenhavn Retail ApS  25,7% 84,3% 28,7% 15
16 Bonvita ApS  25,2% 61,6% 41,2% 13
17 DK Company A/S  24,3% 140,3% 12,4% 9
18 BAUM UND PFERDGARTEN A/S  23,5% 91,4% 26,5% 25
19 Message A/S  23,5% 105,2% 25,0% 48
20 Samsøe & Samsøe Holding A/S  22,6% 54,0% 40,8% 23
21 Hummel Holding A/S  22,0% 37,8% 59,2% 22
22 Ball ApS  21,1% 70,3% 35,3% 17
23 Micha A/S 30-04-2013 20,7% 56,7% 37,5% 20
24 United Textile Group A/S  19,6% 44,6% 44,9% 24

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

24 United Textile Group A/S  19,6% 44,6% 44,9% 24
25 Edith & Ella ApS  18,9% 28,2% 39,5% 21
26 By Malene Birger A/S 30-06-2013 18,3% 32,0% 60,2% 16
27 Sand CPH A/S  16,3% 22,3% 79,5% 32
28 Kentaur A/S  13,6% 34,2% 25,1% 33
29 STINE GOYA A/S 31-03-2013 12,5% 25,5% 47,8% 27
30 Tygesen Company A/S  11,7% 19,0% 95,1% 37
31 Bestseller A/S 31-07-2013 11,2% 21,7% 55,0% 28
32 Mares ApS 30-04-2013 10,9% 13,5% 90,5% 34
33 BB Distribution, Denmark A/S  10,6% 23,5% 38,6% 26
34 JBS Textile Group A/S N/A 9,8% 15,4% 59,6% 30
35 Spectre A/S  9,7% 25,9% 26,2% 40
36 Change Of Scandinavia A/S 30-06-2013 9,5% 19,4% 52,0% 45
37  Rainbow Dough ApS (Soulland) 30-06-2013 9,4% N/A -10,3% 39
38 Nümph A/S  9,4% 81,3% 56,6% 38
39 Bosweel A/S  9,0% 9,6% 89,1% 36
40 Joha A/S 30-04-2013 8,7% 21,7% 49,8% 42
41 IC Companys A/S 30-06-2013 7,2% 17,1% 40,5% 31
42 Kompagniet af 1991 A/S 30-09-2012 6,5% 42,1% 27,2% 43
43 Marc Lauge A/S 30-09-2012 5,4% 15,8% 50,0% 29
44 PBO Group ApS 31-08-2012 4,6% 7,7% 49,6% 41
45 PWT Holding A/S 30-09-2012 -0,7% -7,9% 42,3% 50
46 Claire Group A/S  -1,1% -7,3% 39,1% 47
47 BARBARA I GONGINI A/S (lille)  -2,5% -101,6% 6,7% 53
48 CNS Group A/S  -2,5% -19,3% 12,5% 58
49 HV Gruppen (Henrik Vibskov)  -3,1% -13,4% 32,9% 52
50 Noa Noa ApS  -3,8% -14,1% 43,8% 35
51 Metropol ApS  -5,0% -15,1% 41,9% 46
52 ADD Mikkelsen A/S  -5,5% -20,4% 37,0% 44
53 HB Textil A/S  -6,6% -7,4% 33,5% 51
54 Bon'a Parte A/S  -6,7% -31,5% 27,9% 56
55 Carrington Aps (Wood Wood)  -10,1% N/A -98,2% 49
56 A/S Deres Design 30-09-2012 -15,0% -25,6% 48,2% 57
57 Bruuns Bazaar A/S  -15,1% -64,3% 20,0% 54
58 BTX Group A/S  -19,1% N/A -13,9% 55
59 YDE Copenhagen 31-03-2013 -210,3% N/A -93,1% 59
        

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

Resultat

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den sættes over 
for afkastningsgraden. 

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

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

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

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

I N D T J E N I N G S A N A L Y S E
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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 Bestseller A/S 31-07-2013 5.273.252                   1.269.326            732.058                 1
2 IC Companys A/S 30-06-2013 1.868.900                   157.000                 5.800                      2
3 DK Company A/S  587.550                       91.315                   30.000                   4
4 Ball ApS  324.795                       35.963                   26.014                   6
5 Noa Noa ApS  279.422                       -22.265                  -24.735                  5
6 PWT Holding A/S 30-09-2012 253.687                       -10.320                  -39.361                  7
7 Masai Clothing Company ApS 30-06-2013 161.050                       65.910                   49.559                   10
8 Hummel Holding A/S  153.347                       75.156                   56.749                   12
9 By Malene Birger A/S 30-06-2013 146.781                       19.277                   13.548                   9
10 Brandtex A/S  117.797                       26.579                   17.819                   11
11 Ball Wholesale ApS  116.535                       44.456                   34.311                   13
12 Samsøe & Samsøe Holding A/S  105.196                       28.460                   20.396                   8
13 United Textile Group A/S  103.383                       20.074                   13.763                   15
14 Soya Concept A/S 30-06-2013 90.895                          64.592                   46.588                   14
15 Bon'a Parte A/S  81.530                          -14.832                  -15.924                  16
16 Kompagniet af 1991 A/S 30-09-2012 78.607                          18.672                   31.785                   18
17 Claire Group A/S  75.036                          -3.698                     -4.342                     17
18 Rexholm A/S  74.189                          42.370                   31.074                   20
19 JBS Textile Group A/S N/A 70.055                          13.053                   9.530                      19
20 Change Of Scandinavia A/S 30-06-2013 63.207                          28.588                   21.552                   23
21 Sand CPH A/S  59.203                          38.909                   32.146                   24
22 ADD Mikkelsen A/S  56.231                          -10.575                  -13.409                  21
23 Message A/S  55.987                          18.471                   12.097                   26
24 Nü A/S  39.506                          10.582                   8.008                      22
25 Kentaur A/S  37.610                          11.238                   6.440                      33
26 Sisters Point A/S  35.597                          17.776                   13.316                   2926 Sisters Point A/S  35.597                          17.776                   13.316                   29
27 Marc Lauge A/S 30-09-2012 33.840                          3.964                      2.942                      34
28 Joha A/S 30-04-2013 32.962                          10.870                   10.803                   30
29 HB Textil A/S  31.145                          -11.902                  -4.595                     27
30 A/S Deres Design 30-09-2012 31.018                          -24.135                  -19.646                  38
31 Bruuns Bazaar A/S  30.899                          -7.311                     -9.863                     31
32 Metropol ApS  28.010                          -17.072                  -13.968                  25
33 CNS Group A/S  26.058                          -6.571                     3.227                      32
34 Micha A/S 30-04-2013 25.587                          13.054                   9.868                      35
35 Bonvita ApS  23.484                          7.775                      3.189                      28
36 NN.07 ApS 30-06-2013 23.469                          13.008                   9.488                      39
37 Mos Mosh A/S  23.429                          11.798                   9.005                      45
38 Mares ApS 30-04-2013 22.445                          14.174                   17.068                   40
39 Aceline ApS  21.841                          18.052                   12.772                   36
40 Spectre A/S  19.449                          4.879                      653                          37
41 Bosweel A/S  18.572                          3.881                      3.077                      44
42 BB Distribution, Denmark A/S  18.547                          8.185                      5.200                      43
43 Mads Nørgaard Copenhagen A/S  16.498                          6.624                      4.715                      48
44 CALIFORNIA SPORTS ApS (Norse Projects blandt andet) 30-07-2013 15.895                          6.445                      4.645                      42
45 Tygesen Company A/S  15.401                          13.107                   16.693                   47
46 PBO Group ApS 31-08-2012 15.300                          274                          194                          41
47 GANNI A/S  14.279                          4.937                      2.328                      50
48 Nümph A/S  12.786                          6.659                      27.362                   46
49 BAUM UND PFERDGARTEN A/S  12.554                          3.045                      2.057                      49
50 Bruun & Stengade ApS  8.803                             4.002                      2.956                      52
51 Edith & Ella ApS  3.738                             1.438                      605                          53
52 HV Gruppen (Henrik Vibskov)  3.518                             750                          465                          55
53 STINE GOYA A/S 31-03-2013 3.130                             424                          285                          54
54 YDE Copenhagen 31-03-2013 1.602                             -4.222                     -3.372                     58
55  Rainbow Dough ApS (Soulland) 30-06-2013 1.163                             342                          158                          57
56 BARBARA I GONGINI A/S (lille)  1.150                             -584                         -903                         56
57 Han Kjøbenhavn Retail ApS  705                                 364                          203                          59
58 BTX Group A/S  281                                 60                             -28                            3
59 Carrington Aps (Wood Wood)  -110                               -7.350                     -10.536                  51
        

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                  -1.059.132 

 kr                  -1.192.429 

 kr                  -1.064.996 

 kr                   1.312.040 

 kr                        308.766 

Ovenstående tabel viser udviklingen fra starten af 
analyseperioden til slutningen af analyseperioden. I tabellen 
er mellemliggende år taget ud for at vise de langsigtede 
forandringer. En grøn farvemarkering indikerer vækst, rød 
en tilbagegang og gult, at der enten har været stilstand, eller 
at resultatet ikke findes. 

Aktivmasse

Regnskabstal

-6,3%

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 2010-2012

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Egenkapitalmasse 3,5%

7,3%

-47,0%

-36,0%

-33,4%

 kr                      -733.587 

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.

8

60

70

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.

60 procent af den samlede 

omsætning stammer fra markeder 

uden for landets grænser
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Virksomhedens samlede indtægter

Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Årets resultat

Resultat efter skat

Primært resultat

Regnskabsposter

Nettoomsætning

Virksomhedens slutresultat

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

Nøgletal



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

13 / 14



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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