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I N D L E D N I N G
INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

Sådan gjorde vi

Berlingskes analyse af økologiske fødevarer omfatter 44 
virksomheder prioriteret ud fra største aktivmasse .

Analysen omfatter danske virksomheder der producerer, 
importerer eller handler med økologiske fødevarer, hvor 
økologi er en primær beskæftigelse. Altså er selskaber som 
Arla ikke medtaget på trods af deres væsentlige økologiske 
produktion.

Listen er baseret på Økologisk Landsforenings medlemsliste. 
Derefter er der tilføjet selskaber kvalitativt og den endelige 
liste er til sidst gennemgået med Ejvind Pedersen, der 
b k f i i d k l i h L db F d

Analyse af den økonomiske situation 
i branchen for Økologiske fødevarer

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.

G d l l t

METODE

DEM HAR VI TALT MED :

- Ejvind Pedersen, Seniorkonsulent i Landbrug & 
Fødevarer. 

beskæftiger sig med økologi hos Landbrug og Fødevarer.

Slutteligt har Helsams markedsdirektør  gennemgået listen.

 ( Berlingske Research modtager gerne supplerende 
selskabsforslag.)

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, 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

Det danske marked for økologiske fødevarer er en meget sammensat 
branche, der dækker over  alt fra frugtavlere til griseopdræt samt ikke 
mindst producenter af mælkeprodukter. Grundet de store forskelle 
hvad angår produktionsapparatet, fokuserer analysen i høj grad på de 
overordnede markedsvilkår for økologisk producerede produkter. Det 
skal nævnes, at der kun er medtaget virksomheder, der har økologi som 
hovedaktivitet, derfor er blandt andet Arla Foods ikke at finde i 
analysen til trods for deres store betydning for den økologiske 
detailomsætning og eksport.

Økologisk fødevareproduktion blev først sat i system i Danmark fra 
slutningen af 1980'erne, da den første lovgivning blev introduceret i 
1987 og det røde Ø-mærke så dagens lys to år senere. Efter en 
forholdsvis anonym tilværelse det første tiår, oplevede branchen et 
opsving i årene op mod årtusindeskiftet, hvor markedsandelen for 
første gang ramte tre procent af det samlede danske detailsalg. Efter et 
par år med en stagnerende udvikling kom der for alvor gang i 
markedspenetreringen af økologiske produkter i perioden fra 2005 og 
frem til starten af den finansielle krise i 2009, med tocifrede 
omsætningsvækstrater, der toppede med en 33,33 % stigning i 2007. 
Efterfølgende har væksten for branchen stilnet væsentligt af; dog har 
såvel omsætningen som markedsandelen vokset støt gennem 
kriseårene, så branchen i dag har en detailomsætning på 5,5 mia. kr. og 
total omsætning på 7,4 mia. kr. på det danske marked, svarende til en 

Fra at være 3.166 økologiske bedrifter i 2004, faldt antallet af 
bedrifter med -15,4%  frem til 2012, en nedgang på 486 
bedrifter. Dette skal ses til trods for en stigning på 9,3 % i dyrket 
økologisk areal samt en stigning på 49,8 % i antallet af 
økologiske dyr i samme periode. Konsolideringen i branchen 
skyldes i høj grad nødvendigheden af at opnå de 
omkostningsmæssige besparelser stordriftsfordele medfører og 
kan ses som et tegn på omstillingen fra den typiske producent 
fra at være lokal landmand til professionel forretningsmodel 
med store eksportambitioner der nødvendiggør en 
produktionsapparat med international konkurrenceevne .
Den internationale konkurrenceevne er ifølge senior 
konsulent, Ejvind Pedersen, fra Landbrug of Fødevarer,  utrolig 
vigtigt for branchens fortsatte vækst. Op mod 70 procent af den 
danske fødevareproduktion bliver eksporteret, og den dansk 
fødevareindustri har relativt høje markedsandele på de globale 
markeder. Så stor en andel er der, ifølge Ejvind Petersen, dog 
ikke tale om for økologiske fødevarer: Økologisk gris ligger på 
omkring 70 procent, mens mejerivarer anslås til 30-40%. For 
øvrige varegrupper er det ca. 10 procent.

Ud over den åbenlyse fordel ved at det internationale marked 
er større end det danske i antallet er forbrugere, ser LF også en 
mulighed i at penetreringen af økologiske produkter i andre 
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g p , p ,
markedsandel af det totale detailsalg på mellem 7,8 - 8,1 procent, 
afhængig af den benyttede kilde.

Ifølge seniorkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Ejvind Pedersen, 
skyldtes den stærkt positive udvikling i midten af de glade 00'ere, i 
særdeleshed to ting. For det første begyndte discountbutikkerne i 
Danmark, i særdeleshed Netto,  i langt højere grad at satse på økologi 
som en del af deres vækststrategi ved øget markedsføring i deres 
salgsavis og en udvidelse af sortimentet. Aktiviteter, der var med til at 
skabe fornyet fokus på økologien såvel i de øvrige detailkæder som hos 
pressen og hos forbrugerne. Dermed blev synligheden og 
tilgængeligheden af økologiske produkter styrket i forhold til den 
almindelige danske forbruger, som i stadig større grad foretager sine 
indkøb i discountkæderne frem for de traditionelle supermarkeder. I 
samme ombæring betød overgangen fra nicheprodukt i de mere 
eksklusive supermarkeder til hvermandseje i de mere folkelige 
discountkæder, at prisforskellen mellem økologisk og traditionelt 
producerede fødevarer mindskedes.
For det andet formåede adskillige informationskampagner fra både de 
private virksomheder samt det offentlige, at skabe både mere 
opmærksomhed omkring økologi, som et alternativ til traditionelt 
producerede fødevarer, samt at uddanne forbrugerne i hvorfor 
prisforskellen var såvel nødvendig som acceptabel.

Til trods for den generelt positive udvikling der gør sig gældende for det 
udsnit af branchen der er med i vores analyse, har branchen som 
helhed været igennem en konsolideringsperiode, hvor de mindre 
aktører blev udkonkurreret og/eller opkøbt af de større spillere i 
branchen.

 

Danmark er det land i verden, 

hvor økologien har den største 

markedsandel.

g p g g p
lande stadig er på mindre niveau end det er på det hjemlige 
marked. Danmark er nemlig det land i verden, hvor økologien 
har den største markedsandel, ligesom vi er den nation i 
verden, der per indbygger bruger flest penge på økologi. Sidste 
år var 7,6 procent af detailhandelen økologisk, hvilket svarer til 
et gennemsnitligt økologisk forbrug på 1.310 kr. pr. dansker
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Danmark er et af de lande, som hurtigst implementerer 
fordyrende ny EU-lovgivning, den danske beskatning er meget 
høj, blandt andet er miljøbeskatningen mere end dobbelt så 
høj som EU-gennemsnittet og virksomhederne rammes af 
store omkostninger til spildevandshåndtering, og 
energiafgifterne for både el og gas.
Trods dette har eksporten af danske økologiske produkter 
været stigende hvert eneste år, og ifølge foreningen Landbrug 
og Fødevarer forventer deres medlemmer en stigning på 10% 
på årsbasis frem til 2020, fra primært nærmarkederne i Europa. 
En del af denne stigning forventes dog at komme fra en del af de 
større lande i den tredje verden, hovedsageligt  Kina, Japan og 
Sydkorea, hvor der er begyndt at kunne mærkes en stigende 
interesse for danske økologiske produkter. I Kina er 
mejerivirksomhederne Thise og Arla allerede blevet 
certificerede, og kødproducenten Friland er i gang med at blive 
det i skrivende stund.

Det er dog ikke kun på det internationale marked at der er lyse 
fremtidsudsigter. Både Økologisk Landsforening og Landbrug 
og Fødevarer forventer i 2013 en hjemlig omsætningsvækst på 
5% målt i værdi, hvilket indenfor branchen faktisk betegnes 
som en lav vækst. At stigningen ikke er højere, skyldes at det i 
den sidste halvdel af 2012 gik dårligere end forventet med 
salget af specielt økologisk mælk

98 procent af den købedygtige 
danske befolkning er bekendt 

med det danske røde øko-

Ser man derimod på Tyskland, der er det klart største eksportmarked 
for danskproducerede økologiske produkter, så er markedsandelen af 
økologiske produkter i Tyskland kun på omkring fire procent - såfremt 
det er muligt at tage de danske erfaringer med at øge markedsandelen 
af økologiske produkter, og sætte dem ind i en tysk kontekst, er der 
mulighed for at opleve et reelt eksporteventyr.
 Den største udfordring for at øge eksporten til andre lande er 
forbrugernes krav til de nationale private økologiske mærkeordninger. 
For at tage et hjemligt eksempel er hele 98 procent af den købedygtige 
danske befolkning  bekendt med det danske røde øko-mærke, mens 
under halvdelen er bekendt med det grønne fælleseuropæiske øko-
mærke.
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salget af specielt økologisk mælk.
De positive forventninger til fremtiden, skyldes i høj grad 
implementeringen af regeringens 2020 plan for økologi. Der er 
fra regeringens side, således i 2012-2013 afsat næsten en halv 
mia. kr. til udviklings- og innovationsorienterede indsatser 
inden for økologiområdet. Et af hovedpunkterne er en 
omstilling af de offentlige køkkener til minimum 60 pct. 
økologi. Branchesegmentet der beskæftiger sig med denne 
form for handel benævnes foodservice. Og ifølge Landbrug og 
Fødevarer forventes omsætningen for dette segment at stige 
mellem 15 og 20 procent i år som følge af omstillingen af de 
offentlige køkkener.

Generelt ser branchen frem til endegyldigt at kunne lægge 
finanskrisens spøgelse bag sig. Erfaringen fra før krisen taler for 
gode vækstrater for økologien i tider med vækst da 
befolkningen får et mere optimistisk livssyn og er villige til at 
betale mere for deres fødevarer. Selvom Danmark i dag allerede 
har verdens største andel af økologisk detailhandel, ser 
Landbrug og Fødevarer ingen grund til at der, for øjeblikket, 
skulle være en naturlig grænse for hvor stor en del af markedet 
der kan blive dækket af økologiske produkter.

mærke.

For forbrugeren står disse mærker som troværdige pejlemærker der 
viser forbrugeren hvilke produkter der skal puttes i indkøbskurven når 
man vil købe økologisk. Ifølge Ejvind Pedersen gør denne tendens sig 
også gældende for langt de fleste af de nationer vi eksporterer til. 
Blandet andet nævner han at specielt i Tyskland står de nationale 
mærker meget stærkt i forbrugernes bevidsthed. Problemet for de 
danske producenter er, at processen for at opnå disse mærker er meget 
besværlig og tit med meget landespecifike krav der gør det meget dyrt 
at skulle leve op hvert lands individuelle krav.

En udfordring for fødevareerhvervet er, at danske fødevarer over en 
længere årrække har tabt markedsandele på de internationale 
markeder. Dette skyldes hovedsageligt to ting. For det første er de 
nationale markeder i højere grad blevet i stand til selv at producere 
økologiske produkter af høj kvalitet. For det andet, og af langt større 
vigtighed, er dansk produktion underlagt en lang række restriktioner 
og reguleringer, som påvirker konkurrenceevnen, og dermed prisen på 
deres produkter, negativt. 



Perspektivering

Branchekoncentration
2010 2011 2012

1,6% 1,1% -0,5%
40,8% 40,0% 40,9%
25,7% 25,1% 26,9%
7,4% 7,1% 6,3%
6,1% 4,8% 6,2%

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 
d i d

O V E R B L I K

Soliditetsgrad analyse
Afkastningsgrad GULD1000

Soliditetsgrad GULD1000

19%

11%

10%

9%7%

44%

Thise Mejeri A.m.b.A. Nakskov Mill Foods A/S

Gram og Nybøl Godser A/S Urtekram International A/S

Friland A/S Resten

Nøgletalsoverblik

2010-11 2011-12 2010-12
462                       431                               432                              -7% 0% -6%

92                          77                                  98                                 -16% 27% 7%
52                          35                                  61                                 -33% 75% 16%
41                          25                                  43                                 -40% 72% 3%

1.595                   1.589                           1.584                         0% 0% -1%
410                       398                               426                              -3% 7% 4%

25,7% 25,1% 26,9% -0,7 % point 1,8 % point 1,2 % point
6,1% 4,8% 6,2% -1,2 % point 1,3 % point 0,1 % point

13,6% 8,7% 14,8% -5,0 % point 6,2 % point 1,2 % point

Soliditet

20112010
Nøgletal for branchen 
(i mio. kr.)
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2012

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

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

Afkastningsgrad
Egenkapitalforrentning

Bruttofortjeneste
Driftsresultat

dominerende.

Resultat før skat
Årets resultat
Aktiver
Egenkapital

Udvikling



Afkastningsgrad (seneste regnskab)

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

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

Under 7 pct. Over 7. pct

Over 41. pct.

A F K A S T  O G  S O L I D I T E T
Afkastningsgrad og soliditet er to meget benyttede nøgletal. Det 
kommer sig af, at de begge er gode til at illustrere hver sin effekt. 
Hvornår en afkastningsgrad eller soliditet er "god" varierer fra 
branche til branche.

6%
5%

6%

26% 25%
27%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

n
es

te
 re

gn
sk
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)

15,9 pct. 13,6 pct.
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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.

Branchen som helhed har været 
igennem en 

konsolideringsperiode. 

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 Soliditet
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1 Dalby Mølle A/S 52% 79% 70% 1
2 Hedeagergaard A/S 41% N/A -34% 3
3 Rawbite ApS 37% 162% 26% 9
4 Biogan A/S 32% 60% 52% 4
5 Heibergs Dessertcirkus A/S 32% 124% 46% 42
6 Gråsten Fjerkræ A/S 25% 88% 27% 2
7 Naturfrisk A/S 24% 106% 21% 8
8 Løgismose Mejeri A/S 24% 37% 63% 6
9 Biosa Danmark ApS 30-06-2012 22% 0% 45% 13

10 Hansens Flødeis ApS 18% 37% 46% 7
11 A/S Crispy Food International 16% 35% 45% 11
12 Svane ApS 15% 60% 30% 40
13 Urtegaarden ApS 30-03-2013 15% 49% 29% 27
14 Solhjulet A/S 9% 15% 53% 14
15 Aalbæk Specialiteter A/S 30-04-2012 9% 15% 45% 12
16 Mejnerts Mølle A/S 9% N/A -29% 31
17 Il Fornaio A/S 9% 24% 26% 10
18 Thise Mejeri A.m.b.A. 8% 31% 12% 16
19 Hanegal A/S 30-06-2012 8% 21% 19% 18
20 Aarstiderne A/S 6% 18% 27% 15
21 Food Solutions ApS 6% 20% 17% 5
22 Urtekram International A/S 5% 13% 27% 25
23 Aurion A/S 30-09-2012 5% 9% 27% 24

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

23 Aurion A/S 30-09-2012 5% 9% 27% 24
24 Kokken & Køkkenhaven ApS 4% 14% 17% 21
25 Biosynergy A/S 3% 5% 41% 28
26 Naturmælk A.m.b.A. 30-09-2012 3% 2% 24% 20
27 Gram og Nybøl Godser A/S 3% 1% 27% 30
28 Aktieselskabet Thisted Bryghus & Thisted Mineralvand 01-09-2012 2% 2% 70% 38
29 Mølle Skovly ApS 30-06-2012 2% N/A -18% 37
30 DanOrganic A/S 30-06-2013 1% 1% 41% 22
31 Friland A/S 30-09-2012 1% 9% 21% 36
32 Mils Kompagniet ApS 30-09-2012 0% -6% 30% 23
33 Nakskov Mill Foods A/S 0% -8% 28% 35
34 Skee Ismejeri ApS -1% N/A -53% 32
35 Nyker Brød ApS 30-06-2012 -2% N/A -23% 17
36 Frøsalget -2% -2% 92% 33
37 Sunprojuice.Dk A/S 30-06-2012 -4% -60% 13% 34
38 Søbogaard International A/S -4% -6% 78% 39
39 Sødams Øko Fjerkræslagteri ApS -5% N/A -28% 43
40 Økoladen ApS -6% -234% 3% 29
41 Gourmandiet A/S 30-04-2013 -10% -35% 31% 19
42 Nordic Organic Food A/S 31-03-2013 -10% -52% 39% 41
43 Svanholm Økogrønt ApS -11% -36% 24% 26
44 Øllingegård Mejeri I/S 30-06-2012 -21% N/A -17% 44

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

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

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

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den sættes over 
for afkastningsgraden. 

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

Det er relevant at være opmærksom på, at såfremt der i branchen er 
foretaget store investeringer i 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. 
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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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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
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1 Aarstiderne A/S 68.005                        6.651                    3.953                      1
2 Thise Mejeri A.m.b.A. 45.649                        29.014                 16.197                   2
3 Naturmælk A.m.b.A. 30-09-2012 36.785                        311                         -1.587                     3
4 Aalbæk Specialiteter A/S 30-04-2012 25.273                        4.228                    1.855                      4
5 Løgismose Mejeri A/S 20.158                        6.491                    3.732                      10
6 A/S Crispy Food International 18.435                        7.860                    5.424                      9
7 Solhjulet A/S 17.668                        999                         667                          5
8 Friland A/S 30-09-2012 16.608                        3.237                    2.118                      7
9 Il Fornaio A/S 15.925                        1.116                    527                          8

10 Aktieselskabet Thisted Bryghus & Thisted Mineralvand 01-09-2012 15.600                        2.551                    1.901                      12
11 Hanegal A/S 30-06-2012 15.214                        1.647                    522                          6
12 Naturfrisk A/S 15.198                        8.685                    6.088                      15
13 Dalby Mølle A/S 13.915                        8.786                    6.545                      11
14 Nakskov Mill Foods A/S 13.057                        73                            -2.602                     16
15 Gram og Nybøl Godser A/S 12.710                        4.994                    263                          13
16 Aurion A/S 30-09-2012 10.876                        1.770                    694                          14
17 Øllingegård Mejeri I/S 30-06-2012 10.266                        -4.048                   -5.937                     21
18 Hansens Flødeis ApS 8.126                           1.466                    1.130                      17
19 DanOrganic A/S 30-06-2013 6.681                           101                         18                             18
20 Sunprojuice.Dk A/S 30-06-2012 4.952                           -1.616                   -4.991                     20
21 Biogan A/S 4.324                           2.122                    1.632                      22
22 Gourmandiet A/S 30-04-2013 4.046                           -800                        -547                         24
23 Biosa Danmark ApS 30-06-2012 3.883                           84                            58                             19p
24 Urtegaarden ApS 30-03-2013 3.443                           2.020                    1.431                      39
25 Gråsten Fjerkræ A/S 3.351                           663                         389                          23
26 Sødams Øko Fjerkræslagteri ApS 2.913                           -218                        -346                         26
27 Mølle Skovly ApS 30-06-2012 2.413                           235                         -224                         31
28 Heibergs Dessertcirkus A/S 2.116                           1.241                    900                          28
29 Økoladen ApS 2.052                           -818                        -681                         27
30 Rawbite ApS 1.923                           673                         488                          40
31 Søbogaard International A/S 1.727                           -929                        -925                         25
32 Food Solutions ApS 1.623                           -234                        -298                         29
33 Svanholm Økogrønt ApS 1.049                           -332                        -369                         35
34 Frøsalget 1.034                           -594                        252                          36
35 Svane ApS 1.024                           113                         83                             34
36 Mejnerts Mølle A/S 969                               963                         876                          38
37 Nyker Brød ApS 30-06-2012 964                               -407                        -1.416                     32
38 Hedeagergaard A/S 857                               274                         505                          30
39 Mils Kompagniet ApS 30-09-2012 843                               116                         59                             41
40 Skee Ismejeri ApS 585                               -217                        -706                         37
41 Biosynergy A/S 503                               110                         8                                33
42 Kokken & Køkkenhaven ApS 27                                  27                            11                             42
43 Nordic Organic Food A/S 31-03-2013 -396                             -951                        -961                         60

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

V Æ K S T A N A L Y S E 

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

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

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Egenkapitalmasse 3,9%

-0,7%

3,2%

16,5%

6,9%

 kr                         -29.880 

Aktivmasse

Regnskabstal

-6,5%

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

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                              6.338 

 kr                              8.631 

 kr                              1.316 

 kr                         -10.529 

 kr                           15.902 

Ovenstående tabel viser udviklingen fra starten af 
analyseperioden til slutningen af analyseperioden. I tabellen 
er mellemliggende år taget ud for at vise de langsigtede 
forandringer. En grøn farvemarkering indikerer vækst, rød 45

50
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Hvert år har Danmark et 
gennemsnitligt økologisk forbrug 

på 1.310 kr. pr. dansker. 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.

g g g
en tilbagegang og gult, at der enten har været stilstand, eller 
at resultatet ikke findes. 

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

Tabellen kan dermed også være et stærkt værktøj i 
vurderingen af de fremtidige forventninger.  
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R E G N S K A B S T A L

Renter, afkast og udbytte på værdipapirer

Indtægter eller udgifter der adskiller sig fra hovedaktiviteterne

Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Finansielle poster

Virksomhedens resultat efter skat

Skattebetaling til staten

Bruttofortjeneste

Virksomhedens samlede indtægter

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære indtægter/udgifter

Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Resultat efter skat

Primært resultat

Regnskabsposter

Nettoomsætning

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

Kortfristet gæld

Langfristet gæld
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Hensættelser

Årets resultat

Udbytte

Aktiver

Kapitalandele der ejes af andre end koncernvirksomhederne

Virksomhedens forpligtelser med usikkerhed omkring størrelse eller tid

Virksomhedens slutresultat

Udbetaling til ejerne, enten som dividende eller tilbagekøb af aktier

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig



Egenkapitalforrentning

Formel

Overskudsgrad

Formel

Soliditet

Formel

Markedsandel

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

Hvor stor en procentdel virksomhedens aktiver udgør i branchen.

Markedsandele = Aktivmasse / Total Aktivmasse

Egenkapital målt i forhold til de samlede aktiver

Formel

Afkastningsgrad

Nøgletal

Soliditet = Egenkapitalmasse / Aktivmasse

Forholdet mellem driftsresultatet og nettoomsætningen.

EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning

Overskud før skat, målt i forhold til gennemsnitlig egenkapital.

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

EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.
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Berlingske Research har siden 1991 udført analyser, rundspørger og 
undersøgelser både for andre dele af Berlingske Media og for eksterne 
virksomheder og institutioner.

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

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