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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

METODE

Analysen af børneudstyr omfatter 40 selskaber.
Virksomhederne blev udvalgt i samarbejde med Dansk 
Erhverv , med udgangspunkt i en leverandørliste fra 
ØnskeBørn samt kvalitativt. 

Branchen er defineret af danske selskaber, der primært 
beskæftiger sig med produktion eller handel af udstyr til 
babyer og småbørn, herunder tøj, barnevogne, hygiejne, 
legetøj , spil o.l. 

På baggrund af regnskabstallene udarbejdes nøgletal for 
hver enkelt virksomhed og for branchen. Tal for omsætning 
bliver kun oplyst i få regnskaber og indgår derfor kun 
undtagelsesvist i analysen. 

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 
årsregnskaber og omfatter således ikke virksomheder uden 
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 

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.

METODE det bemærkes at enkelte virksomheder kan have 
regnskabsår der fraviger fra kalenderåret, hvilket kan have 
indflydelse på analysen.  

DEM HAR VI TALT MED :

Marianne Levinsen, fremtidsforsker i Fremforsk.

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.
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O P S U M M E R I N G

Udviklingen i  handel med produkter målrettet babyer og småbørn 
har i de seneste år udviklet sig markant. Markedet har oplevet en 
stor tilgang af nye  nicheforretninger, som forsøger at imødekomme 
forbrugernes stadig mere komplicerede og specialiserede ønsker. 
For at undersøge hvordan udviklingen i dette markedet er forløbet i 
de seneste år, har Berlingske  Research samlet de danske 
virksomheder som i væsentlig grad beskæftiger sig med produktion 
eller handel af produkter og udstyr til babyer og småbørn. 
Virksomhederne i brancheudsnittet beskæftiger sig primært  med 
udvikling, produktion og salg af blandt andet barnevogne, 
børnemøbler,  baby- og børnetøj samt legetøj af forskellig art. 

Brancheudsnittet er primært domineret af Top -Toy, der blandt 
andet inkluderer  TOYS"R"US og BR Legetøj, som udgør 54 procent af 
brancheudsnittet fordelt på aktivmasse. Af andre større aktører på 
markedet kan nævnes VN Legetøj, BabySam og Baby Dan, de udgør 
henholdsvis syv, seks og fem procent af det samlede udsnit. 
Derudover findes der er del mindre virksomheder. De 15 mindste 
virksomheder har alle en aktivmasse fra omkring otte millioner og 
nedefter. 

Overordnet set er der store udfordringer i branchen, der er præget 

 Derfor er der ligeledes foretaget nøgletalsberegner for 
brancheudsnittet, hvor BabySam er frataget, for at kunne få 
et samlet overblik over den øvrige branche, uden BabySams 
påvirkning. 

Driftsresultaterne fra 2010 til 2012 er for det samlede 
brancheudsnit faldet med hele 457 millioner kr. Her er 
BabySams påvirkning stor og ses bort fra dem, er der tale om 
et mere beskedent, om end stadig voldsomt, fald på 83 
millioner, svarende til omkring 30 procent. Samtidig er årets 
resultat mere end halveret, selv når BabySam ikke regnes 
med. Det lå i det seneste regnskabsår på 102 millioner. Mens 
driftsresultatet og årets resultat har udvist en klar negativ 
udvikling i de seneste år, har der samtidig været en stigning i 
aktiverne og egenkapitalen, der er steget med henholdsvis ti 
og seks procent fra 2010 til 2012, når der igen ses bort fra 
BabySam.                     

Specielt fra 2003 til 2007 skød der mange nye butikker op, 
og der var fokus på dyre mærker og luksusprodukter. 
Finanskrisen resulterede imidlertid i en ny virkelighed for 
virksomhederne.  Ifølge Marianne Levinsen kom der, for Overordnet set er der store udfordringer i branchen, der er præget 

af mange røde tal på bundlinjen. Især 2012 har været et hård år for 
flere virksomheder; her udviste hele 11 ud af de 40 analyserede 
virksomheder et negativt årsresultat. Det tal lå i hvert af årene 2010 
og 2011 på otte virksomheder. Der er en overrepræsentation af 
virksomheder med et negativt årsresultat blandt analysens mindste 
virksomheder. De ti mindste virksomheder, målt på aktivmasse, har 
i hvert af de tre regnskabsår udgjort over halvdelen af det samlede 
antal virksomheder med underskud. Samtidig viser det sig, at fem af 
de analyserede virksomheder ikke har formået at levere ét eneste 
positivt regnskab i de tre seneste regnskabsperioder. Af de fem 
virksomheder, er tre af dem blandt de ti mindste. Denne tendens 
bekræftes af fremtidsforsker Marianne Levinsen, fra virksomheden 
Fremforsk, der beretter, at flere mindre virksomheder, i de seneste 
år, ikke har formået at investere det fornødne i virksomheden. Det 
er blandt andet investeringer i forbindelse med oprettelse af 
nethandel, som nogle, især mindre, virksomheder har valgt ikke at 
investere det fornødne i. Da nethandel i de seneste år har fået større 
og større betydning, kan det betyde, at de virksomheder, som ikke 
har satset på dette område vil miste markedsandele.   

Det er dog langt fra kun blandt de mindre virksomheder, at der er 
problemer på bundlinjen: En af de største spillere på markedet, 
BabySam, har udvist et negativt årsresultat i samtlige af de seneste 
tre regnskabsår. Deres underskud var;  4,2 millioner i 2010, 135,2 
millioner i 2011 og 394,4 millioner i 2012, det er dermed blevet 
væsentlig forværret i de seneste tre år. BabySams negative 
årsresultater påvirker de samlede nøgletal for brancheudsnittet i 
væsentlig grad.

Ændrede forbrugsmønstre i 

forbindelse med finanskrisen samt 

et faldende fødselstal skærper 

konkurrencen blandt 

virksomhederne.  

virksomhederne.  Ifølge Marianne Levinsen kom der, for 
mange forbrugeres vedkommende, mere fokus på det nære 
og mindre eksponering af sig selv og børnene i de "rigtige" 
mærker og brands. Det resulterede i mindre og ændrede 
forbrug på børneudstyrsmarkedet, hvilke bekræfter den 
klare nedadgående tendens der har været i mange 
virksomheder i de seneste år. Samtidig med at 
forbrugsmønstrene har ændret sig, har antallet af 
børnefamilier været faldende. Det bekræftes af et dalende 
fødselstal, primært som følge af, at det i dag primært er den 
lille 80'er generation som får børn. Ifølge Danmarks Statistik 
blev der er i år 2010 født 63.411 børn, det tal var i 2012 faldet 
til 57.916 børn, svarende til et fald på knap ni procent. 
Opgørelsen af de første tre kvartaler af 2013 viser desuden, at 
fødselstallet er faldet yderligere i 2013. Dette faktum er 
dermed med til at skærpe konkurrencen blandt 
virksomhederne på markedet yderligere.  I det øvrige 
Skandinavien ses samme faldende tendens, med udtagelse af 
Norge, hvilket ligeledes har betydning for de danske 
virksomheders eksportsalg til Skandinavien.      
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De ændrede forbrugsmønstre efter finanskrisen har, ifølge 
Marianne Levinsen, betydet, at der i dag er to overordnede typer af 
forbrug; dels har forbrugerne i dag i langt højere grad fokus på god 
kvalitet til en fornuftig pris, her spiller supermarkederne også en 
rolle, især i forhold til tøj, legetøj mm., hvor de er en væsentlig 
konkurrent . Desuden er der i dag samtidig fokus på det mere unikke 
køb af udstyr, som skal være af en rigtig god kvalitet og hvor en god 
vejledning og rådgivning i den pågældende butik er af stor 
betydning. Forældrene er ligeledes blevet mere fokuseret på 
økologi, bæredygtighed og miljø. Der ses desuden en tendens til 
genbrug til især de yngste. Internetsider som Trendsales og QXL er 
blevet populære steder til at købe og sælge brugt børneudstyr. 

Virksomhederne skal satse mere på 

totaloplevelsen, så det i højere grad 

bliver en oplevelse for kunden at 

Til sammenligning ligger de tilsvarende nøgletal i 
Berlingskes GULD1000, der repræsenterer de 1000 største 
virksomheder i Danmark fordelt på omsætning, i 
gennemsnit på 6,9 procent i analyseperioden. Som for 
brancheudsnittet, er der i GULD1000 ligeledes en 
nedadgående tendens. Der er især nogle virksomheder som 
har formået at levere meget høje afkast i de seneste år. De 
fem bedste virksomheder i denne sammenhæng ligger alle 
med afkast på over 30 procent. Helt i toppen ligger 
Pompdelux, House Of Kids og Bobles med afkastningsgrader 
på henholdsvis 71,6 procent, 42,7 procent og 42,0 procent. Af 
de 40 virksomheder i udsnittet, ligger over halvdelen af 
virksomheder med et højere gennemsnitligt afkast end der 
ses i GULD1000. 

Soliditetsgraden ligger også på et højt niveau i 
sammenligning med GULD1000. Mens brancheudsnittet har 
en gennemsnitlig soliditet på 64,9 procent i 
analyseperioden, er soliditeten i GULD1000 på 40,6 i 
gennemsnit. Det betyder, at virksomhederne næsten 
finansierer to tredjedele  af deres aktiver selv.  Den relativt 
lille grad af ekstern finansiering gør, at virksomhederne ikke 
vil være helt så følsomme overfor udviklingen i 
renteniveauet, der kan ændre på størrelsen af 

bliver en oplevelse for kunden at 

handle - Marianne  Levinsen, 

fremtidsforsker i Fremforsk.

Grundet de forskellige forbrugsmønstre mener Marianne Levinsen, 
at det er vigtigt for virksomhederne at satse på et af områderne; god 
kvalitet til en fornuftig pris eller lægge sig i modsatte ende af skalaen 
og producere eller handle med kvalitetsudstyr, hvor der er stort 
fokus på viden omkring produktet samt en god rådgivning. Hvis 
ikke virksomhederne vælger at specialisere sig i en af disse retninger, 
men i stedet ender i en gråzone et sted midt i mellem, kan det 
resultere i mangel på kunder og dermed faldende omsætning.     

Selvom der som sagt findes en del virksomheder som er hårdt 
presset, viser analysen samtidig, at der er flere succes virksomheder, 
der har formået at levere et rigtig stærkt resultat, til trods for de 
svære forudsætninger der hersker i branchen. Ses der på 
afkastningsgraden ligger den, for den samlede branche, fra 2010 til 
2012 på henholdsvis 8,7 procent, 3,3 procent og -6,3 procent. 
BabySam er her igen skyld i en negativ påvirkning; hvis de fratages 
er de tilsvarende afkast; 12,3 procent, 9,5 procent og 7,7 procent, 
hvilket giver en gennemsnitlig afkastningsgrad i perioden på 9,8 
procent . Selvom der er et fald i afkastningsgraden de seneste tre år, 
ligger det alligevel på et forholdsvis pænt niveau. 
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renteniveauet, der kan ændre på størrelsen af 
virksomhedernes ydelse. Det skal dog bemærkes, at der har 
været en negativ udvikling i soliditeten på knap otte procent 
fra 2010 til 2012, samt at Top-Toy og BabySam med 
soliditetsgrader på henholdsvis 74,3 og 75,7 procent trækker 
det samlede tal op.

Fremtiden i branchen ser, ifølge Marianne Levinsen ud til 
fortsat at ville være præget af hård konkurrence. Hun 
vurderer, at virksomhederne i fremtiden i langt højere grad 
bør fokusere på en "særlig" oplevelse for kunderne. For at 
kunden skal have en gode oplevelse, skal der være mere 
fokus på hvad Marianne Levinsen beskriver som 
"totaloplevelsen". Den kan i en butik for eksempel skabes 
ved at tilbyde forskellige produkter på det samme sted, 
tilbyde rådgivning og information, legerum for børnene, 
sociale begivenheder, events mm., så købet i langt højere 
grad bliver en oplevelse og fornøjelse. Hun påpeger, at 
denne strategi i langt højere grad er udviklet i England og 
USA, hvor der er flere eksempler på virksomheder der har 
fokus på "totaloplevelsen".         
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Perspektivering

2010 2011 2012 Branchekoncentration
1,6% 1,1% -0,5%

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

67,9% 66,9% 60,0%

62,6% 63,4% 60,6%
7,4% 7,1% 6,3%

8,7% 3,3% -6,3%

12,3% 9,5% 7,7%

O V E R B L I K

Dansk BNP vækst

Soliditet eksl. Babysam
Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad analyse

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

Branchekoncentration

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

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

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

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

Soliditetsgrad GULD1000

Afkastningsgrad GULD1000

Afkast eksl. Babysam

54%

7%

6%

5%

4%

24%

Top-Toy A/S VN Legetøj A/S Babysam A/S

Baby Dan A/S Joha A/S Resten

Nøgletalsoverblik

2010-11 2011-12 2010-12

1.351                   1.136                           1.144                         -16% 1% -15%

267                       105                               -190                            -60% N/A N/A

264                       118                               -248                            -55% N/A N/A

198                       54                                  -293                            -73% N/A N/A

3.155                   3.179                           2.857                         1% -10% -9%

2.142                   2.128                           1.715                         -1% -19% -20%

67,9% 66,9% 60,0% -1,0 % point -6,9 % point -7,9 % point

8,7% 3,3% -6,3% -5,4 % point -9,6 % point -15,0 % point

12,7% 5,5% -12,9% -7,2 % point -18,4 % point -25,6 % point

Bruttofortjeneste

Driftsresultat

Resultat før skat

Årets resultat

Aktiver

Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal samlet for hele analysen fordelt på år. Derudover viser tabellen udviklingen fra år til i 
år samt over hele perioden. Tabellen kan bruges til at få et overblik over den samlede branchesituation samt udviklingen heri. Ved 
sammenligning af nøgletallene med andre brancher, er det vigtigt at være opmærksom på, at der brancher imellem kan gælde 
særlige forhold, der påvirker indtjeningsgrundlaget. For et mere detaljeret indblik i udviklingen i branchens virksomheder samt 
baggrunden herfor henvises til regnskabsanalysen på virksomhedsniveau i de tilhørende excelark.  Se afsnittet "Vækstanalyse" for 
en nærmere oversigt over udviklingen i branchen over hele perioden. 

Nøgletal for branchen 

(i mio. kr.)
2010 2011 2012

Udvikling

Egenkapital

Soliditet

Afkastningsgrad

Egenkapitalforrentning
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Hvornår et nøgletal er "godt" er svært at sige. Det afhænger af de underliggende indtjeningsvilkår som eksempelvis kravet til 
kapitalinvesteringer som fabrikker mv. Negative nøgletal er dog altid dårligt. Når ovenstående tabel læses er det vigtigt at være 
opmærksom på, at jo større aktører der er i branchen, jo mere upræcis er tabellen, da de store aktører udgør en større vægt. Det er 
derfor vigtigt at se på rangeringstabellerne på henholdsvis side 8 og 10 for at få det fulde overblik.



Over 41. pct.

A F K A S T  O G  S O L I D I T E T

Afkastningsgrad og soliditet er to meget benyttede nøgletal. Det 
kommer sig af, at de begge er gode til at illustrere hver sin effekt. 
Hvornår en afkastningsgrad eller soliditet er "god" varierer fra 
branche til branche.

En sammenholdning mellem afkastnings- og soliditetsgrad 
er med til at vise, hvordan sundhedstilstanden i en 
virksomhed er, da den sammenholder konkursrisiko med 
indtjening. Til perspektivering benyttes gennemsnittet fra 
Berlingskes GULD 1000-analyse over de 1000 største 
virksomheder i Danmark (målt på nettoomsætning).

Hvis en virksomhed har både høj afkastningsgrad og 
soliditet, har den et godt indtjeningspotentiale og god 
sikkerhed. Ved høj afkastningsgrad og lav soliditet tjener 
virksomheden penge, men der kan være behov for 
konsolidering. Hvis afkastningsgraden er lav, men 
soliditeten høj, er virksomheden sikker nok, men tjener 
ikke penge. Både lav afkastningsgrad og soliditet tjener 
virksomheden ingen penge, og der er risiko for konkurs.

Afkastningsgrad (seneste regnskab)

Under 7 pct. Over 7. pct
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Graf: Oversigt over analysens samlede afkastningsgrad og soliditet. I ovenstående diagram er andelen af virksomheder i 
analysen med høj afkastningsgrad og soliditet angivet i den 
grønne boks. De to gule bokse angiver andelen,  hvor 
afkastningsgrad og soliditet er hhv. høj og lav, mens den 
røde boks angiver andelen af virksomheder, hvor såvel 
afkastningsgrad som soliditet er lav. Som referenceværdier 
for de enkelte bokse er anvendt  gennemsnitlige værdier 
fra GULD1000. Der bør tages forbehold for, at der brancher 
imellem kan gælde særlige forhold, der påvirker niveauet 
for afkastningsgrad og soliditet i den enkelte branche. 

Stor variation i virksomhedernes 

afkastgrader og soliditet. 

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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Afkastningsgrad Afkast eksl. Babysam

Soliditet Soliditet eksl. Babysam
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1 Pompdelux ApS 30-06-2013 71,6% 115,4% 56,4% 1
2 House Of Kids ApS  42,7% 102,2% 38,2% 2
3 Bobles ApS  42,0% 78,2% 61,0% 3
4 Nicam A/S  36,0% 89,4% 35,9% 5
5 Melton A/S  34,8% 97,7% 34,5% 4
6 Bjerre & Co. A/S  26,0% 47,0% 42,0% 16
7 Bisgaard Sko A/S  24,7% 56,2% 46,4% 7
8 Leander A/S 30-06-2012 19,8% 55,1% 34,1% 6
9 Maki A/S  16,5% 69,7% 19,7% 14
10 Sebra Interiør ApS  14,6% 29,2% 45,3% 8
11 Molo Kids A/S  13,9% 34,7% 37,4% 13
12 Odder Barnevognsfabrik A/S 30-09-2012 12,7% 18,6% 42,6% 21
13 Image Original Gifts ApS  12,1% 22,8% 73,0% 31
14 Baby Trold ApS  11,7% 30,8% 27,5% 12
15 Brands4kids A/S  11,4% 45,4% 12,8% 19
16 Malte Haaning Plastic A/S  10,0% 14,2% 72,5% 20
17 VN Legetøj A/S  9,2% 13,3% 71,4% 18
18 Utoft Kids Group A/S 30-06-2013 8,7% 22,5% 58,9% 10
19 Joha A/S 30-04-2013 8,7% 21,7% 49,8% 27
20 Ticket To Heaven A/S  8,6% 12,7% 45,8% 11

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

20 Ticket To Heaven A/S  8,6% 12,7% 45,8% 11
21 Babyudstyr, Fredericia ApS  8,3% 149,7% 4,2% 23
22 Rabo Tricycles A/S 30-06-2013 8,0% 13,4% 36,0% 25
23 ROOM2PLAY ApS  6,7% 21,3% 11,5% 17
24 Baby Dan A/S  6,2% 13,3% 28,9% 30
25 Top-Toy A/S 30-06-2013 5,6% 6,4% 74,3% 24
26 AM Leg A/S 31-10-2012 5,0% N/A -1,5% 34
27 Dantoy A/S  4,9% 8,2% 30,8% 22
28 Mini Horn ApS  4,6% 12,4% 17,6% 28
29 Norleg A/S  3,0% 5,0% 40,1% 26
30 Ønskebørn A/S  1,7% 6,7% 30,0% 32
31 Ver de Terre ApS  -1,0% -6,7% 46,1% 9
32 Barbo Toys ApS  -2,8% -546,1% -1,8% 29
33 Hoppekids ApS  -3,0% -5,2% 62,6% 33
34 Bombibitt ApS  -8,4% -86,0% 5,5% 35
35 HTM Group ApS  -10,4% -61,1% 22,3% 40
36 Uniset A/S  -16,9% -122,2% 13,8% 37
37 Norlie A/S 30-06-2013 -20,2% 217,8% 1,6% 15
38 Smaahjerter.dk ApS  -21,2% N/A -38,4% 39
39 Abcity A/S  -35,2% -38,2% 88,4% 38
40 Babysam A/S 30-09-2012 -52,5% -64,6% 75,7% 36
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Note: Nøgletal i tabellen er 2-årige gennemsnit. Tabellen er rangeret efter afkastningsgrad.Note: Nøgletal i tabellen er 2-årige gennemsnit. Tabellen er rangeret efter afkastningsgrad.
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Egenkapitalforrentning
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den sættes over 
for afkastningsgraden. 

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

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

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

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

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

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

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Bruttofortjeneste, driftsresultat og årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i regnskabet. Med 
udgangspunkt i virksomhedens samlede omsætning fratrækkes i den nævnte rækkefølge en række poster. Jo lavere niveau fra 
omsætningen mod resultatet, jo flere poster er inkluderet. Positive resultater er selvsagt godt, men niveauet herfor og forholdet 
mellem de tre resultatposter kan variere fra branche til branche afhængig af vilkårene for at drive virksomhed i den pågældende 
branche.  
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1 Top-Toy A/S 30-06-2013 630.317                       81.273                   15.211                   1
2 Pompdelux ApS 30-06-2013 75.996                          45.603                   32.981                   2
3 Babysam A/S 30-09-2012 64.022                          -392.998               -394.384               3
4 Baby Dan A/S  46.319                          9.789                      4.469                      5
5 VN Legetøj A/S  35.761                          13.520                   10.795                   4
6 Joha A/S 30-04-2013 32.962                          10.870                   10.803                   6
7 Molo Kids A/S  25.644                          6.818                      5.005                      10
8 Dantoy A/S  22.672                          946                          -941                         7
9 Ticket To Heaven A/S  20.838                          919                          1                                8
10 Malte Haaning Plastic A/S  20.076                          8.147                      6.455                      11
11 Brands4kids A/S  18.096                          4.744                      1.646                      13
12 Maki A/S  14.170                          4.082                      2.614                      14
13 Bisgaard Sko A/S  13.981                          3.450                      2.596                      15
14 Odder Barnevognsfabrik A/S 30-09-2012 13.202                          2.699                      1.048                      12
15 Melton A/S  11.213                          4.417                      3.170                      16
16 Utoft Kids Group A/S 30-06-2013 9.331                             -2.437                     293                          9
17 HTM Group ApS  8.980                             -1.898                     -1.985                     17
18 Leander A/S 30-06-2012 7.779                             1.555                      1.117                      18
19 Nicam A/S  7.664                             4.407                      3.149                      25
20 Sebra Interiør ApS  7.187                             745                          465                          19
21 Norleg A/S  6.833                             383                          224                          22
22 Image Original Gifts ApS  5.780                             1.559                      1.318                      24
23 House Of Kids ApS  5.328                             2.573                      1.758                      21
24 Baby Trold ApS  5.127                             812                          335                          23

B R U T T O F O R T J E N E S T E - R A N G E R I N G

23 House Of Kids ApS  5.328                             2.573                      1.758                      21
24 Baby Trold ApS  5.127                             812                          335                          23
25 Bobles ApS  5.057                             1.921                      1.382                      20
26 Ønskebørn A/S  4.731                             481                          380                          26
27 Rabo Tricycles A/S 30-06-2013 4.017                             1.474                      736                          34
28 Mini Horn ApS  3.668                             400                          186                          27
29 Hoppekids ApS  3.404                             28                             -25                            33
30 Babyudstyr, Fredericia ApS  3.381                             1.148                      617                          31
31 Bjerre & Co. A/S  2.929                             981                          760                          37
32 ROOM2PLAY ApS  2.216                             18                             -181                         32
33 AM Leg A/S 31-10-2012 2.043                             347                          46                             35
34 Norlie A/S 30-06-2013 1.056                             -1.831                     109                          28
35 Bombibitt ApS  1.022                             -318                         -356                         36
36 Ver de Terre ApS  782                                 -1.171                     -916                         30
37 Barbo Toys ApS  690                                 -75                            -487                         38
38 Uniset A/S  353                                 -2.831                     -453                         29
39 Smaahjerter.dk ApS  263                                 -101                         -316                         59
40 Abcity A/S  -837                               -2.252                     -2.235                     60
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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



i procent

V Æ K S T A N A L Y S E 

Vækstanalysen viser udviklingen i branchen de seneste tre år i både procent og absolutte talværdier. Sammenholdt med den 
nuværende situation i branchen kan udviklingen heri fx anvendes i en sammenligning på virksomhedsniveau og  dermed give 
indtryk af, hvordan en virksomhed klarer sig i forhold til branchen generelt. Udviklingen kan ligeledes være nyttig i vurderingen 
af forventningerne til fremtiden.

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

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

Regnskabstal Udvikling 2010-2012

i tusind kr.

Bruttofortjeneste -15,3%  kr                      -206.968 

Egenkapitalmasse -19,9%  kr                      -427.095 

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 

Årets resultat N/A  kr                      -490.433 

Aktivmasse -9,5%  kr                      -298.746 

Primært resultat N/A  kr                      -456.741 

Resultat før skat N/A  kr                      -512.643 

40

45

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.  

Omkring 1/4 af virksomhederne 

udviste underskud i hvert af de 

seneste tre regnskabsår.  
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.
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R E G N S K A B S T A L

Resultat før skat Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Skat Skattebetaling til staten

Resultat efter skat Virksomhedens resultat efter skat

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

Finansielle poster Renter, afkast og udbytte på værdipapirer

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

Regnskabsposter

Nettoomsætning Virksomhedens samlede indtægter

Bruttofortjeneste Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

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

Langfristet gæld Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig

Egenkapital Ejernes andel af virksomhedens finansiering

Minoritetsinteresser Kapitalandele der ejes af andre end koncernvirksomhederne

Hensættelser Virksomhedens forpligtelser med usikkerhed omkring størrelse eller tid

Årets resultat Virksomhedens slutresultat

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

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

Formel EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning

Formel Markedsandele = Aktivmasse / Total Aktivmasse

Soliditet Egenkapital målt i forhold til de samlede aktiver

Formel Soliditet = Egenkapitalmasse / Aktivmasse

Afkastningsgrad EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.

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

Markedsandel Hvor stor en procentdel virksomhedens aktiver udgør i branchen.

Nøgletal

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

Formel Return on equity (ROE) = Resultat før skat / Egenkapitalmasse
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H Berlingske Research har siden 1991 udført analyser, rundspørger og undersøgelser både for andre dele af Berlingske Media og for eksterne 

virksomheder og institutioner.

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

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

På forhånd tak

Kontakt 

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