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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 vikarbureauer

Velkommen til Berlingske Research og Berlingske Business 
brancheanalyse. Formålet med analysen er dels at skabe overblik 
over den økonomiske situation i branchen, dels at vise, hvordan 
udvalgte virksomheder klarer sig i forhold til hinanden.

Brancheanalysen er en pakke bestående af denne pdf med en 
opsummering på analysen samt en særskilt  regnskabsanalyse af de 
medtagne virksomheder i excel-format. 

På de følgende sider vil du blandt andet finde en sammenfattende 
tekstanalyse baseret på vores gennemgang og behandling af 
virksomhedernes regnskaber, en oversigt over hvordan 
virksomhederne klarer sig på afkastningsgrad og soliditet, en 
indtjeningsanalyse samt  en vækstanalyse.

God læselyst.

Analysen af vikarbureauerne omfatter 60 selskaber. 
Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i branchekoden 
for vikarbureauer i CVR-registret. 

Der findes ca. 1300 selskaber indenfor branchekoden 782000 
hvoraf 555 har offentligt tilgængelige regnskaber.  De 
udvalgte virksomheder, som kun er et udsnit af branchen, er 
valgt ud fra aktivmasse og repræsenterer således de 60 største 
virksomheder, i branchen, som har tre års tilgængelige 
regnskaber.

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

METODE

3 / 14

God læselyst.

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 :

Jakob Tietge, sekretariatschef for Vikarbureauernes 
Brancheforening i Dansk Erhverv

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.  

I den skrevne analyse er Manpower Europe Holdings ApS 
ikke medtaget, da virksomheden på visse områder skiller sig 
radikalt ud fra resten af brancheudsnittet. Data for 
Manpower Europe kan findes i den medfølgende excel-fil. 

3 / 14



O P S U M M E R I N G

Der er grund til optimisme i vikarbranchen. Vikarbureauerne er gået 
frem på alle fronter i 2013 og de foreløbige 2014-tal fra Dansk 
Erhverv ser også lovende ud. Efter rekordåret 2008 oplevede 
branchen i 2009 en kraftig opbremsning i beskæftigelsen. 
Nedgangen lød på hele 36,5 pct. og yderligere 4,5 pct. blev barberet 
af i 2010, men sidenhen er vikarerne kommet stærkt tilbage og fra 
2011 og frem har branchen klart overgået udviklingen på det 
samlede arbejdsmarked i Danmark målt på nyansættelser.

I 2013 tog beskæftigelsen i branchen et gevaldigt spring fremad med 
en vækst målt i fuldtidsstillinger på 14,2 pct. i forhold til året før. 
Udviklingen er fortsat ind i 2014 med tocifrede vækstrater i både 
første og andet kvartal, så tallet for beskæftigelsen ved indgangen til 
tredje kvartal lå på 19.050 fuldtidsstillinger, hvilket omtrent svarer 
til små 40.000 job i branchen. Omsætningen i branchen følger 
nogenlunde udviklingen i timetallet: Væksten lå i 2013 på hele 16,4 
pct. og første halvår af 2014 udviste samme tendens.

I Berlingske Researchs analyse har 35 af de 60 omtalte selskaber haft 
overskud i hele perioden 2011-2013, som analysen strækker sig over. 
I snit har 5/6  af bureauerne overskud i et regnskabsår. Fire af de 60 
selskaber har dog kørt med underskud i alle tre analyserede år. 

Vikarer er typisk de første, der ryger, når det går dårligt for 

At vækst kan være svær at omsætte til kroner og øre på 
bundlinjen ses tydeligt, når der kigges på udviklingen i 
bruttofortjeneste og årets resultat for de 60 analyserede 
selskaber. I perioden 2011-2013 er førstnævnte steget med 
hele 47 pct., men nede på bundlinjen er der kun lagt 10 pct. 
til. Senest i 2013 er bruttofortjenesten steget med 23 pct., 
men årets resultat er kun blevet forbedret med 9 pct.  

Vikarbranchen er kendetegnet ved at have mange variable 
omkostninger, som hovedsageligt består af lønudgifter til 
personalet. Stigningen i lønudbetalinger i branchen lå i 2013 
på 17,5 pct. og sættes det tal op mod omsætningsvæksten i 
samme periode (16,4 pct. i 2013), ses denne sammenhæng 
tydeligt.  

For brancheudsnittet ligger afkastningsgraden i 
opgørelsesperioden i gennemsnit på 12,4 pct., men den er 
faldet til under 12 pct. i 2013. 2011 var analysens bedste år 
med 14,3 pct. Soliditetsgraden er til gengæld på sit højeste 
ved analysens afslutning: 28,6 pct. i 2013 med 27,3 pct. som 
gennemsnit for hele perioden. Soliditetsgraden fortæller, 
hvor godt rustet en virksomhed er til at modstå 
nedgangstider. I brancheudsnittets tilfælde fortæller tallene, 
at virksomhederne i gennemsnit finansierer lidt over 25 pct. 
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Vikarer er typisk de første, der ryger, når det går dårligt for 
økonomien. Samtidig er branchen også blandt de første, der virkelig 
kan mærke det, når der igen kommer gang i hjulene. 
Konjunkturfølsomheden kan tydeligt læses i udviklingen i 
beskæftigelsen, hvor finanskrisen fuldstændig hev tæppet væk 
under branchen. På samme måde ser vi nu, hvor der er spæde tegn 
på bedring i økonomien, at vikarbranchen springer frem med 
vækstrater, de fleste brancher kun kan drømme om. 

Ifølge Jakob Tietge, sekretariatschef for Vikarbureauernes 
Brancheforening i Dansk Erhverv, er  de ordrer, som 
vikarbureauerne modtager, i højere grad end tidligere præget af 
længerevarende kontrakter. Det er en udvikling som passer 
bureauerne godt, da det giver bedre mulighed for at planlægge og 
matche kundernes behov. Det er især inden for industrien, at 
kontrakterne indgås for længere perioder. 

2014 ser ud til at ende rigtig flot, og kommer der rigtig gang i den 
danske økonomi i 2015 kan året godt gå hen og blive det bedste i 
branchen nogensinde. 

Konkurrencesituationen er heftig og priserne er presset i bund. 
Kvaliteten af den enkelte virksomheds ydelser skal være i top og den 
bagvedliggende administration skal være effektiv og professionel, 
hvis man på længere sigt skal klare sig på markedet. Jakob Tietge 
udtaler i den forbindelse, at det kan være svært for mindre 
virksomheder at vokse, da væksten primært går til de større, mere 
veletablerede spillere på markedet. 

nedgangstider. I brancheudsnittets tilfælde fortæller tallene, 
at virksomhederne i gennemsnit finansierer lidt over 25 pct. 
af deres forretning med egenkapital. 

Sammenlignes tallene med Berlingskes Business Magasins 
Guld1000-analyse, der dækker de 1000 største virksomheder 
i Danmark målt på nettoomsætning, ligger brancheudsnittet 
dog klart under hvad toppen af dansk erhverv kan præstere, 
når det angår soliditetsgraden. Hvor Guld1000-
gennemsnittet i analyseperioden ikke kommer under 40 pct., 
ligger vikarbureauerne som nævnt på et gennemsnit 
omkring 27 pct. 

De ordrer, som vikarbureauerne 

modtager, er i højere grad end 

tidligere præget af længevarende 

kontrakter. 
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Måles der derimod på afkastningsgraden ligger bureauerne 
væsentligt bedre end Guld-tallene. Her formår sidstnævnte ikke at 
præstere over 7 pct., mens vikarerne minimum ligger 5 pct.point 
over Guld-snittet. 

På trods af væksten i branchen ligger de danske tal stadig under 
udlandets, når man måler størrelsen af vikarbranchen op imod det 
samlede arbejdsmarked. Den såkaldte penetrationsrate, som 
beskriver netop dette forhold, viser, at bureauerne udgør lige under 
én pct. af det samlede arbejdsmarked i Danmark. I det øvrige Europa 
ligger tallet typisk på omtrent det dobbelte ifølge Jakob Tietge.

I december vedtog Folketinget dog at en regel, der tidligere 
har betydet, at vikarbureauerne har skullet betale 
dagpengesatsen de tre første ledighedsdage, når et vikariat 
var slut, nu bliver afskaffet. Det er de såkaldte G-dage, der har 
været gældende for ansættelsesforhold på under 3 måneder,  
der nu afskaffes. Udfasningen af ordningen er sat til at ske 
gradvist over en fireårig periode,  hvor første dag fjernes 1. 
januar 2015 og de to sidste i henholdsvis januar 2017 og 2018. 

2014 ser ud til at ende rigtig flot og 

kommer der rigtig gang i den danske 

økonomi i 2015, kan året godt gå hen 

og blive det bedste i branchen og blive det bedste i branchen 

nogensinde.

Herhjemme har virksomhederne endnu ikke taget muligheden for 
at hyre højtuddannet arbejdskraft på vikarbasis til sig, men billedet 
ændrer sig langsomt.Det kan delvis forklares ved, at revisionsfirmaer 
udlejer folk, hvilket ikke er til at se i statistikkerne. Det er dog 
sandsynligt, at danske virksomheder i fremtiden i højere grad vil 
benytte sig af muligheden for at hyre højtuddannede gennem 
vikarbureauerne, udtaler Vikarbureauernes Brancheforening. 

EU's såkaldte vikardirektiv, der blev vedtaget ved lov med virkning 
fra 1. juli 2013 er blevet taget vel imod af vikarbureauerne. Ifølge 
Dansk Erhverv har lovgivningen dog ikke gjort det nemmere at 
drive vikar-virksomhed i Danmark. Selvom brancheforeningen 
forsøger at uddanne sine medlemmer så godt som muligt er der en 
vis uro omkring, hvorvidt især de mindre bureauer har kapacitet til 
at sætte sig ind i regelsættet. Det er en betydelig arbejdsbyrde for 
bureauerne. 
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Perspektivering

2011 2012 2013 Branchekoncentration
1,6% 1,1% -0,5%

40,0% 40,9% 42,2%

85,8% 80,1% 81,0%

26,4% 25,9% 28,6%

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

3,3% 2,0% 2,2%

14,3% 12,9% 11,9%

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. markedsleder

O V E R B L I K

Dansk BNP vækst

Soliditet eksl. markedsleder

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.

82%

3%2%1%1%
11%

Manpower Europe Holdings ApS *
Adecco A/S
JKS A/S
ActivCare A/S
Teamvikaren.dk, Holding ApS

Nøgletalsoverblik

2011-12 2012-13 2011-13

2.060                   2.445                           3.014                         19% 23% 46%

141                       138                               159                              -2% 15% 13%

233                       138                               874                              -41% 532% 274%

190                       98                                  836                              -48% 752% 339%

6.822                   6.903                           7.841                         1% 14% 15%

5.852                   5.531                           6.347                         -5% 15% 8%

85,8% 80,1% 81,0% -5,7 % point 0,8 % point -4,8 % point

3,3% 2,0% 2,2% -1,3 % point 0,1 % point -1,1 % point

6,8% 2,4% 14,7% -4,4 % point 12,3 % point 7,9 % point

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.

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.)
2011 2012 2013

Udvikling



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

3% 2% 2%

14% 13% 12%

86%

80% 81%

26% 26%
29%
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Under 41 pct.

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. 

26,7 pct. af virksomhederne har 

både lav soliditet og 

afkastningsgrad. 

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. 

2011 2012 2013

Afkastningsgrad Afkast eksl. markedsleder

Soliditet Soliditet eksl. markedsleder

So
li
d
it

et
 (s

en
es

te
 r
eg

n
sk

ab
)

26,7pct. 41,7 pct.
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1 Cad-Kompagniet A/S 4172900,0% 58,6% 94,3% 62,9% 2 1
2 FH Contractors A/S  49,3% 242,1% 27,4% 8 6
3 Medflex A/S  48,9% 2008,3% 2,3% 10 7
4 JKM ApS  48,2% N/A -0,3% 14 10
5 Vikteam A/S  42,2% 73,1% 52,6% 7 2
6 Uni-Care ApS  40,2% 68,4% 51,5% 1 -5
7 Pareta A/S 4145500,0% 38,5% 132,9% 30,9% 3 -4
8 Lufthavnsvikar & Rekrutteringsservice ApS  37,0% 64,4% 56,1% 11 3
9 Scanpeople ApS  30,9% 59,9% 51,7% 6 -3
10 Danske Billund ApS  29,4% 131,4% 18,7% 16 6
11 Aktivpersonale A/S  27,5% 102,2% 27,4% 18 7
12 Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS  24,5% 66,4% 43,6% 17 5
13 Danvikar A/S  23,9% 94,0% 25,9% 49 36
14 LMP Group ApS  23,1% 118,1% 22,5% 5 -9
15 Academic Work Denmark A/S  23,1% 61,2% 41,0% 46 31
16 Carelink A/S  22,8% 124,0% 13,6% 27 11
17 Vkaren ApS  22,4% 101,2% 19,2% 15 -2
18 Vikarlæger.dk A/S  22,1% 34,5% 54,8% 9 -9
19 Kinnerup Care A/S  19,0% 88,9% 21,1% 35 16
20 SOS Vikar A/S 4154700,0% 17,9% 97,5% 19,1% 23 3

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

20 SOS Vikar A/S 4154700,0% 17,9% 97,5% 19,1% 23 3
21 Hug Denmark ApS  17,9% 3731,1% 5,4% 31 10
22 Euro-Workers ApS 4145500,0% 17,6% 25,3% 55,7% 13 -9
23 Witzel Vikarservice Slagelse ApS  17,2% 24,2% 72,8% 28 5
24 JKS A/S  17,2% 74,3% 24,7% 21 -3
25 Bemandingskompagniet A/S  17,2% 49,4% 33,4% 22 -3
26 Moment A/S  15,5% 31,3% 51,0% 36 10
27 Apro A/S 4175900,0% 15,5% 59,4% 25,0% 20 -7
28 ActivCare A/S  14,8% 37,7% 46,1% 32 4
29 Hartmanns A/S  14,4% 29,1% 45,7% 44 15
30 Q-Star Energy A/S  13,8% 35,6% 33,6% 26 -4
31 Nordisk Håndværk ApS  13,8% 133,0% 13,5% 39 8
32 Ramsdal Vikar & Rekruttering A/S  12,3% 131,8% 13,5% 25 -7
33 HR-Industries A/S  12,3% 26,3% 52,8% 12 -21
34 Plejevikar ApS  12,2% 72,6% 15,6% 43 9
35 Scan Con Group A/S  11,5% 40,6% 27,6% 38 3
36 Bluecollar ApS 4154700,0% 11,4% 193,1% 8,1% 52 16
37 Powercare A/S 4175900,0% 11,2% 87,0% 9,1% 19 -18
38 MTC og Partnere A/S  11,1% 41,7% 36,9% 4 -34
39 Personale-Match ApS  10,8% 106,9% 12,4% 34 -5
40 Teamvikaren.dk, Holding ApS 4182000,0% 10,8% 87,8% 10,5% 30 -10
41 Proffice A/S  9,7% 16,3% 70,7% 51 10
42 Focus People A/S  9,7% 94,2% 11,0% 58 16
43 PUS A/S  6,6% 3,4% 39,7% 40 -3
44 Your Partner ApS  6,2% 32,1% 16,8% 24 -20
45 Medicotrust A/S  5,5% 7,9% 49,0% 54 9
46 Matchmind A/S  4,9% 26,8% 21,5% 47 1
47 Temp Team A/S  4,9% 27,3% 34,1% 33 -14
48 Assistin ApS  2,9% 7,8% 11,1% 37 -11
49 System Vikar ApS  1,5% -41,4% 1,6% 41 -8
50 Mega Flex A/S 4175900,0% 1,4% 8,4% 10,7% 48 -2
51 Manpower Europe Holdings ApS  -0,1% 6,6% 92,2% 50 -1
52 Adecco A/S  -1,1% N/A 3,9% 56 4
53 Vikarbureauet I Klostergaarden ApS  -2,6% -7,8% 42,6% 53 0
54 Personalegruppen A/S  -3,3% -14,0% 22,2% 42 -12
55 Jysk Vikarservice A/S  -4,6% -15,7% 16,4% 29 -26
56 Randstad A/S  -5,0% -25,0% 25,4% 45 -11
57 Jobteam A/S  -8,0% -59,6% 15,9% 59 2
58 Assistance Personale Service A/S 4145500,0% -8,5% -22,9% 33,5% 55 -3
59 Ready 2 Care ApS  -12,1% -89,0% 10,5% 57 -2
60 Studentconsulting Danmark ApS  -12,5% -361,4% 2,8% 60 0

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.

*Se noter i 2013 faneblad 8 / 14



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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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 Adecco A/S  635.824                       1.385                      -65                            1 0
2 Q-Star Energy A/S  243.099                       11.001                   5.989                      3 1
3 Teamvikaren.dk, Holding ApS 30-06-2014 212.607                       6.823                      5.781                      4 1
4 Hartmanns A/S  209.370                       10.448                   7.439                      2 -2
5 FH Contractors A/S  117.413                       10.056                   7.945                      5 0
6 Scan Con Group A/S  115.329                       4.725                      3.847                      16 10
7 JKS A/S  96.073                          22.840                   17.144                   7 0
8 Danske Billund ApS  82.509                          2.324                      1.238                      14 6
9 Aktivpersonale A/S  70.909                          2.504                      1.843                      10 1
10 Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS  67.983                          4.292                      4.156                      8 -2
11 Vikteam A/S  59.794                          6.393                      4.191                      13 2
12 Apro A/S  * 30-04-2014 53.488                          4.082                      2.900                      6 -6
13 Temp Team A/S  51.796                          373                          1.485                      12 -1
14 Matchmind A/S  49.836                          532                          426                          15 1
15 ActivCare A/S  49.642                          16.467                   13.219                   17 2
16 Nordisk Håndværk ApS  46.377                          3.468                      2.181                      11 -5
17 Mega Flex A/S 30-04-2014 45.148                          60                             11                             31 14
18 Bemandingskompagniet A/S  44.404                          1.073                      790                          18 0
19 Jobteam A/S  40.488                          689                          395                          30 11
20 Uni-Care ApS  39.405                          1.564                      1.040                      20 0
21 Medflex A/S  39.303                          2.901                      2.181                      28 7
22 Moment A/S  38.955                          6.988                      5.177                      22 0
23 Lufthavnsvikar & Rekrutteringsservice ApS  32.673                          2.040                      1.486                      34 11
24 Manpower Europe Holdings ApS *  32.532                          1.447                      724.103                 24 0

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 Lufthavnsvikar & Rekrutteringsservice ApS  32.673                          2.040                      1.486                      34 11
24 Manpower Europe Holdings ApS *  32.532                          1.447                      724.103                 24 0
25 Studentconsulting Danmark ApS  29.394                          -440                         -430                         25 0
26 Randstad A/S *  28.543                          -4.619                     -4.138                     21 -5
27 Your Partner ApS  27.942                          120                          24                             27 0
28 Bluecollar ApS 30-09-2013 27.212                          884                          732                          33 5
29 Jysk Vikarservice A/S  26.772                          -442                         -243                         36 7
30 HR-Industries A/S  26.661                          1.611                      1.192                      26 -4
31 LMP Group ApS *  25.886                          899                          673                          39 8
32 Personale-Match ApS  24.021                          487                          345                          29 -3
33 MTC og Partnere A/S  23.905                          -569                         -836                         23 -10
34 Euro-Workers ApS 30-06-2013 23.391                          411                          -1.158                     19 -15
35 JKM ApS  21.917                          2.835                      1.983                      47 12
36 Plejevikar ApS  21.739                          1.164                      581                          56 20
37 Hug Denmark ApS  21.189                          732                          477                          37 0
38 Powercare A/S 30-04-2014 18.338                          177                          64                             32 -6
39 Assistance Personale Service A/S 30-06-2013 17.481                          -1.891                     -1.406                     35 -4
40 Academic Work Denmark A/S  16.290                          1.847                      1.375                      43 3
41 Proffice A/S  15.135                          1.482                      2.476                      40 -1
42 Pareta A/S * 30-06-2013 14.278                          1.976                      1.484                      52 10
43 Kinnerup Care A/S  13.452                          2.996                      2.374                      44 1
44 Vikarlæger.dk A/S  13.330                          1.327                      885                          38 -6
45 Scanpeople ApS  13.030                          1.398                      1.050                      57 12
46 Assistin ApS  10.794                          61                             -31                            42 -4
47 SOS Vikar A/S * 30-09-2013 10.405                          4.482                      3.142                      45 -2
48 PUS A/S  9.285                             887                          -629                         41 -7
49 Carelink A/S  8.714                             2.657                      1.985                      9 -40
50 Vkaren ApS  8.389                             4.496                      3.274                      51 1
51 Focus People A/S  6.923                             2.855                      2.169                      55 4
52 Ramsdal Vikar & Rekruttering A/S  6.548                             1.022                      821                          50 -2
53 Personalegruppen A/S  6.000                             454                          148                          49 -4
54 Medicotrust A/S  5.261                             414                          35                             54 0
55 Cad-Kompagniet A/S 31-03-2014 5.199                             2.833                      2.115                      48 -7
56 System Vikar ApS  3.777                             -248                         -373                         53 -3
57 Witzel Vikarservice Slagelse ApS  3.124                             1.547                      1.201                      59 2
58 Vikarbureauet I Klostergaarden ApS  3.003                             -429                         -349                         46 -12
59 Danvikar A/S  1.596                             1.487                      1.087                      58 -1
60 Ready 2 Care ApS  -49                                  -737                         -532                         60 0

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

*Se noter i 2013 faneblad 10 / 14*Se noter i 2013 faneblad 10 / 14



i procent

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 

Årets resultat 339,2%  kr                         646.008 

Aktivmasse 14,9%  kr                     1.018.770 

Primært resultat 12,8%  kr                            18.047 

Resultat før skat 274,5%  kr                         640.259 

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 2011-2013

i tusind kr.

Bruttofortjeneste 46,3%  kr                         953.890 

Egenkapitalmasse 8,5%  kr                         495.133 

70
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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.

Egenkapitalforrentningen (ekskl. 

Manpower Europe) er faldet fra 53 

pct. i 2011 til 41 pct. i 2013.

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.  
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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

12 / 14

Kortfristet gæld 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

12 / 14



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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Kontakt 
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e-mail: research@berlingske.dk

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

B
E
R
L
IN

G
S
K
E

R
E
S
E
A
R
C
H

R
E
S
E
A
R
C
H

R
E
S
E
A
R
C
H

R
E
S
E
A
R
C
H

Berlingske Research

14 / 14


