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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

METODE

Analyse af den økonomiske situation i 

branchen for e-handelsvirksomheder

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.
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Målet med brancheanalyserne at give indsigt i samt skabe 

overblik over branchen, herunder beskrive hvilke særlige vilkår, 

der er afgørende for branchens aktører. Analyserne er i omfang 

begrænset til at omfatte ca. 30 selskaber, der som udgangspunkt 

udvælges på baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt . 

brancheforeningers medlemslister eller i samarbejde med 

organisationer eller fagfolk med særligt kendskab til branchen.  

Afhængig af branchens størrelse vil antallet af virksomheder i 

analysen i nogle tilfælde være dækkende for hele branchen og i 

andre tilfælde udgøre et udsnit af branchen. Virksomhederne 

udvælges som udgangspunkt ud fra deres aktivmasse, 

omsætning eller antal medarbejdere således at analysen 

repræsenterer de største virksomheder i branchen. Undtagelser 

hertil kan dog forekomme i tilfælde, hvor andre kriterier 

vurderes mere hensigtsmæssige til at sikre et retvisende billede 

af aktørerne i branchen. 

Der tages højde for, at der i enkelte brancher kan være 

virksomheder med en så dominerende position, at de væsentligt 

påvirker analysens samlede resultater og det overordnede 

billede af branchen. I disse tilfælde vil analysen typisk være 

opdelt.

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 

regnskaber og omfatter ikke virksomheder uden offentligt 

DEM HAR VI TALT MED :

Carsten Beck, Fremtidsforsker ved Instituttet for 

Fremtidsforskning

Analysen af nethandels-virksomheder omfatter 60 selskaber. 

Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i selskabernes 

balance. 

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 regnskabsår der 

fraviger fra kalenderåret, hvilket kan have indflydelse på 

analysen.  
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Analysen af danske nethandelsvirksomheder omfatter 60 

virksomheder, der primært beskæftiger sig med e-handel eller 

formidling heraf og som henter størstedelen af deres omsætning 

via internettet. Der findes også en række fysiske butikker, 

eksempelvis Elgiganten, som henter en stor del af deres 

omsætning gennem nethandel, men de er ikke medtaget i 

analysen. Carsten Beck, Fremtidsforsker ved Instituttet for 

Fremtidsforskning, har bidraget med kvalificerede bud på, 

hvordan branchen fremover vil udvikle sig. 

Ifølge Dansk Erhverv handlede danskerne på nettet for 80 mia. 

kr. i 2014, svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 2013. 

Markedet vokser og branchen udvikler sig konstant på grund af 

især den teknologiske udvikling. "Vi har som forbrugere endnu 

kun set starten på, hvordan vi i fremtiden vil blive påvirket til at 

købe, hvor købet vil foretages og hvordan transaktioner i 

fremtiden vil blive gennemført. Den tiltagende konkurrence 

mellem nye betalingsløsninger som Swipp og Mobilepay vil 

fortsætte", udtaler Carsten Beck, Fremtidsforsker ved Instituttet 

for Fremtidsforskning. Han er også sikker på, at vi på et tidspunkt 

vil se, at en betalingsløsning fra udlandet gør sin entré på det 

danske marked. Branchen kan med rette betegnes som en af 

landets mest forandringsprægede. 

Brancheudsnittets tal
De 60 medvirkende selskaber varierer meget i størrelse, hvorfor 

de samlede resultater påvirkes meget af de store spillere på 

markedet. Det drejer sig eksempelvis om Stylepit, Aarstiderne, 

Lauritz.com og Whiteaway. Målt på aktivmasse udgør de fire 

nævnte selskaber 33 pct. af det samlede brancheudsnit. 

Det er ganske få virksomheder i brancheudsnittet, der oplyser 

nettoomsætning. Den gruppe, der gør, har oplevet tilbagegang i 

omsætningen fra 2013 til 2014 på 12 pct. Dansk Erhverv påpeger, 

at e-grænsehandlen er stigende og at hver fjerde danske køb på 

nettet nu tilhører denne kategori. Bevæger man sig længere ned 

igennem regnskabstallene kan denne tendens være ved at slå 

igennem hos de CVR-registrerede virksomheder: Samlet set står 

brancheudsnittet meget svagt, hvis der blot kigges på 

nøgletallene. Bruttofortjenesten udviser dog positive tegn i 2014, 

hvor den landede på 1.460 mio. kr., hvilket er hele 22 pct. over 

2012 og 10 pct. over 2013. Driftsresultatet er også steget til 23 

mio. kr.; op fra et minus på tre mio. kr., året før. Driftsresultatet 

var dog oppe på hele 109 millioner i 2012. Resultatet før skat 

landede i 2014 på 11 mio. kr. (2013: 5 mio.), men det samlede 

årsresultat var negativt med 46 mio. kr. (2013: -58 mio.) 

O P S U M M E R I N G

Dansk Erhverv påpeger, at e-

grænsehandlen er stigende og at 

hver fjerde danske køb på nettet nu 

tilhører denne kategori.

Den svage positive udvikling i nøgletallene skyldes primært, at 

Stylepit har fået rettet en smule op på forretningen i sit seneste 

regnskabsår. 

Soliditets-, afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning 

er forværret gennem hele analyseperioden. Soliditetsgraden er 

faldet fra 31,8 pct. i 2012 til 22,7 pct. i 2014. Afkastningsgraden 

er faldet fra 5,0 pct. til 0,9  pct. og har i gennemsnit i 

analyseperioden ligget på 0,4 pct., hvilket på ingen måde kan 

betragtes som acceptabelt. Egenkapitalens forrentning er 

positiv: 1,6 pct. landede den på i 2014. Året før var den 0,6 pct., 

men den er styrtdykket siden 2012, hvor den lå på hele 21,1 

pct.

Som nævnt tidligere påvirkes brancheudsnittet kraftigt af 

enkelte selskaber, hvorfor et blik på udsnittet eksklusive de 

største virksomheder giver god mening. Trustpilot har 

eksempelvis et underskud på hele 92 mio. kr. i 2014, som 

trækker gevaldigt ned i det samlede udsnit. Virksomheden 

med det største overskud er Just Eat.dk (36 mio.) efterfulgt af 

Aarstiderne (21 mio.) og Pompdelux (16 mio.). I bunden har 

Trustpilot følgeskab af Stylepit (-53 mio.) og Autobutler (-36 

mio.). Hele 22 af de 60 virksomheder kom ud af 2014 med et 

negativt årsresultat; Stylepit og Trustpilots underskud alene er 

omtrent lige så stort som de overskudsgivende selskabers 

samlede bundlinje. 

For brancheudsnittet minus Stylepit, Aarstiderne og 

Lauritz.com er årets resultat stadig negativt, dog kun med 25 

mio. kr. Driftsresultatet og resultat før skat ligger på 

henholdsvis 22 mio. og 21 mio. Soliditetsgraden er 28,1 pct., 

afkastningsgraden 1,1 pct. og egenkapitalforretningen er 3,3 

pct. Fælles for de tre nøgletal er, at de er faldende gennem hele 

analyseperioden. Det er tydeligt, at virksomhederne har svært 

ved at tjene penge. 



Målt op imod Berlingskes GULD 

1000-tal, der dækker over Danmarks 

1000 største virksomheder, klarer 

brancheudsnittet sig væsentligt 

dårligere. 

Målt op imod Berlingskes GULD 1000-tal, der dækker over 

Danmarks 1000 største virksomheder, klarer brancheudsnittet 

sig væsentligt dårligere. Guld-virksomhederne formåede i 2014 

at have en soliditetsgrad på gennemsnitligt 42,4 pct. og en 

afkastningsgrad på 6,6 pct. 

Mobile enheder og mobilbetaling
Instituttet for Fremtidsforskning forventer, at grænsen mellem 

det fysiske og digitale vil forsvinde på et tidspunkt. Vi har 

allerede set, at forbrugerne ikke længere betegnes som enten 

offline eller online; nu er mange forbrugere "in-line", hvilket vil 

sige, at de konstant er koblet på internettet. 

Den totale sammensmeltning af de fysiske og digitale butikker 

vil komme og forbrugerne vil forvente, at virksomhederne 

tilbyder integrerede løsninger. Forbrugerne kommer til at kigge 

på enhver form for detailhandel og have en forventning om, at 

deres muligheder er de samme uanset hvordan de vælger at 

interagere med udbyderen. 

Fremtiden for danske e-handelsvirksomheder
Instituttet for Fremtidsforskning mener, at de danske selskaber 

må rykke med udviklingen. Det er umuligt ikke at følge med 

digitaliseringen. Forbrugerne er troløse og selskabernes 

nationalitet vil i fremtiden betyde endnu mindre, end den gør i 

dag. At et koncept er danskejet eller danskudtænkt vil ikke 

længere være en afgørende faktor for forbrugeren. Hvis ikke 

virksomheden er tynget af dårlig omtale, vil forbrugeren som 

udgangspunkt vægte en tysk virksomhed lige så god som en 

tilsvarende fra hjemlandet. Skal en lille dansk ehandels-

virksomhed slå igennem, må den satse på et unikt koncept - det 

personlige brand. Det lokale udtryk og autenciteten bag 

varemærket eller en særlig indsats for miljøet kan lokke visse 

segmenter, men i forhold til den 

samlede handel vil denne form være stærkt begrænset. 

Danske ehandelsvirksomheder skal i fremtiden satse på at 

vokse hurtigt allerede fra opstartsfasen. Enten kræver dette 

finansielle muskler eller en helt unik idé. Ellers må 

virksomheden satse på at slå sig sammen med andre selskaber 

og derigennem blive en del af et netværk eller et system, som 

på den måde kan gøre den samlede løsning mere tiltalende for 

forbrugeren. Det er meget vigtigt, at kendskabet til den enkelte 

hjemmeside eller udbyder er stort, da mange forbrugere især 

handler ud fra hvad de allerede kender. I følge Dansk Erhverv 

valgte hele 57 pct. af de personer, der havde e-handlet inden 

for de seneste 6 måneder at gå direkte ind og handle i en 

netbutik, som de kendte i forvejen. Kun 19 pct. fandt deres køb 

gennem en søgemaskine.  
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Perspektivering

Branchekoncentration
2012 2013 2014

-0,7% -0,5% 1,1%

40,9% 42,2% 42,4%

31,8% 32,6% 22,7%

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

5,0% -0,1% 0,9%

Nøgletalsoverblik

2012-13 2013-14 2012-14

1.199                   1.324                           1.460                      10% 10% 22%

109                       -3                                   23                             N/A N/A -79%

127                       5                                     11                             -96% 139% -91%

76                          -58                                -46                           N/A N/A N/A

2.328                   2.341                           2.875                      1% 23% 24%

739                       763                               654                          3% -14% -12%

31,8% 32,6% 22,7% 0,8 % point -9,8 % point -9,0 % point

5,0% -0,1% 0,9% -5,2 % point 1,0 % point -4,2 % point

21,1% 0,6% 1,6% -20,5 % point 1,0 % point -19,5 % point

Egenkapital

Soliditetsgrad analyseAfkastningsgrad 

GULD1000

Soliditetsgrad 

GULD1000

Udvikling

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
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2014

Afkastningsgr. analyse

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

Graf: Oversigt over de 5 største virksomheder i analysen i forhold til resten, fordelt ud 

fra størrelsen af deres aktivmasse.

Ovenstående diagram illustrerer branchens koncentration 

målt på aktivmasse i forhold til resten af branchen. Såfremt 

de fem største aktører udgør en stor del af branchen, vidner 

det om en branche, der er forholdsvist domineret af 

enkeltaktører. Det har selvfølgelig betydning for 

konkurrencesituationen, stordriftsfordele mv. Det modsatte 

er tilfældet, såfremt de fem største ikke er dominerende.

O V E R B L I K

Resultat før skat

Årets resultat

Aktiver

Soliditet

20132012
Nøgletal for branchen 

(i mio. kr.)

18% 

7% 

5% 

5% 
4% 

61% 

Lauritz.com A/S Whiteaway A/S Stylepit A/S 

Gavekortet.dk A/S * TRUSTPILOT A/S * Resten 



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  afkastnings- 

og soliditetsgraden. 

Graf: Oversigt over analysens samlede afkastningsgrad og soliditet.

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.

Under 41 pct.

Forbrugerne er troløse og 

selskabernes nationalitet vil i 

fremtiden betyde endnu mindre, 

end den gør i dag.

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

Afkastningsgrad og soliditet er to meget benyttede nøgletal. Det 

kommer sig af, at de begge er gode til at illustrere hver sin effekt. 

Hvornår en afkastningsgrad eller soliditet er "god" varierer fra 

branche til branche.

Afkastningsgrad 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. 

Afkastningsgrad (seneste regnskab)
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1 Skatepro ApS  67,8% 107,3% 62,9% 1 0
2 Pompdelux ApS 30-06-2014 52,1% 90,6% 45,7% 2 0
3 Billig VVS ApS  51,0% 144,2% 29,0% 3 0
4 Just Eat.dk ApS  47,5% 114,6% 48,4% 5 1
5 Mytrendyphone ApS  43,0% 114,3% 37,1% 6 1
6 AV-Cables.DK ApS  41,8% 52,7% 75,0% 33 27
7 Kino.dk A/S  41,6% 58,9% 71,5% 4 -3
8 Cykelpartner.dk ApS  37,8% 98,8% 38,1% 15 7
9 Greenline A/S  29,0% 74,5% 40,8% 12 3

10 Aarstiderne A/S  28,5% 99,5% 27,8% 26 16
11 Livingsport A/S  28,4% 117,0% 27,3% 11 0
12 DVDOO A/S 30-06-2014 27,8% 53,2% 58,8% 7 -5
13 Prishammeren ApS  25,1% 57,0% 50,2% 10 -3
14 LaserTryk.dk  24,3% 49,0% 47,1% 9 -5
15 Unisport A/S  24,0% 57,6% 36,9% 19 4
16 IBOB A/S  20,8% 82,2% 25,0% 16 0
17 Proshop ApS  18,8% 54,2% 37,8% 24 7
18 Legeakademiet ApS  18,1% 70,7% 26,9% 18 0
19 Handelsselskabet America A/S 30-09-2014 17,8% 36,1% 49,2% 22 3
20 Komplett Services Denmark A/S  15,9% 27,3% 58,0% 14 -6
21 Den Blå Avis A/S  15,7% 32,9% 54,0% 35 14
22 Entertainment Trading ApS 30-06-2014 14,9% 44,0% 31,6% 21 -1
23 MM Vision A/S 30-06-2014 13,8% 33,2% 43,4% 20 -3
24 Smaahjerter.dk ApS  13,5% N/A -21,2% 32 8
25 Olympic Sport ApS  13,4% 42,0% 26,6% 31 6
26 Saxo.com A/S  13,0% 37,8% 32,2% 23 -3
27 House Of Kids ApS  11,8% 25,2% 38,0% 8 -19
28 Skagenfood A/S  11,8% 57,9% 27,4% 25 -3
29 Discoworld ApS  10,8% 31,5% 22,9% 30 1
30 Trendsales ApS  10,0% 14,6% 75,2% 13 -17
31 Computersalg A/S 31-05-2015 8,7% 45,5% 18,3% 41 10
32 Lakuda ApS 30-04-2015 7,9% 20,9% 29,8% 38 6
33 Whiteaway A/S 31-10-2014 7,6% 41,5% 17,6% 37 4
34 Wupti.com A/S  7,0% 30,2% 23,3% 34 0
35 Lauritz.com A/S  6,4% 81,9% 4,7% 27 -8
36 Gavekortet.dk A/S  3,1% 23,4% 10,3% 40 4
37 Nicehair ApS  2,0% 1,9% 25,0% 17 -20
38 Netsalg El & VVS ApS  0,9% -39,8% 9,8% 48 10
39 Downtown Dk ApS 30-09-2014 -0,7% -1,0% 38,6% 45 6
40 Interflora Danmark A/S 30-04-2015 -1,5% 8,1% 46,7% 42 2
41 Miinto ApS  -1,6% N/A 8,5% 36 -5
42 Eshoes A/S  -1,6% -32,1% 18,2% 39 -3
43 Mønthuset Danmark A/S  -3,0% -14,7% 18,4% 29 -14
44 Bilzonen A/S  -3,7% -5,2% 61,5% 28 -16
45 Cinemagic A/S  -4,3% -23,2% 22,5% 49 4
46 Eurostores Group A/S 30-06-2014 -6,2% -37,2% 38,5% 50 4
47 Orion Postordre ApS 30-06-2014 -9,6% N/A -253,6% 51 4
48 QXL Denmark A/S  -11,3% -98,7% 44,6% 46 -2
49 Billetnet A/S  -11,5% N/A -21,1% 47 -2
50 Billetlugen A/S  -19,6% -126,6% 17,8% 43 -7
51 Youheshe A/S  -20,4% N/A -62,4% 52 1
52 Weo ApS  -29,0% -38,4% 66,0% 55 3
53 MOMONDO A/S  -32,7% N/A -31,0% 53 0
54 Ticket To Heaven A/S  -39,0% -155,4% 8,6% 44 -10
55 Stylepit A/S 30-06-2015 -39,5% -112,4% 24,5% 54 -1
56 Ellos Denmark A/S  -48,5% -107,8% 11,4% 58 2
57 TRUSTPILOT A/S  -53,9% -71,6% 64,3% 57 0
58 Nemlig.com A/S  -92,0% -456,3% 24,2% 56 -2
59 Autobutler ApS  -93,6% -119,6% 78,8% 59 0
60 Osuma.dk ApS  -123,3% N/A -271,1% 60 0

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

*Se noter i 2014 faneblad

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

8 / 14



Egenkapitalforrentning

Resultat

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

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den sættes 

over for afkastningsgraden. 

Hvor afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at tjene 

penge i forhold til  den samlede kapital, der er investeret i 

virksomheden (herunder fremmedkapital), viser 

egenkapitalforrentningen virksomhedens evne til at tjene penge 

på den kapital, der er indskudt af ejerne. 

Det er relevant at være opmærksom på, at såfremt der i branchen 

er foretaget store investeringer i større aktiver, kan dette 

medføre en lavere forrentning. Grafen til højre viser 

gennemsnittet for branchen. 

For en detailanalyse på virksomhedsniveau henvises til 

rangeringen på side 8 samt den tilhørende regnskabsanalyse. 

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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Indtjeningen i virksomhederne i denne analyse måles på 

egenkapitalforrentning samt bruttoresultat, driftsresultat og 

årsresultat. 

I N D T J E N I N G S A N A L Y S E
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1 Stylepit A/S 30-06-2015 159.260                   -45.698                     -52.611                    1 0
2 Lauritz.com A/S  138.490                   16.627                      10.501                      2 0
3 Aarstiderne A/S  99.304                      29.828                      21.484                      3 0
4 Just Eat.dk ApS  80.228                      45.635                      36.119                      6 2
5 Den Blå Avis A/S  75.668                      11.249                      8.399                         5 0
6 TRUSTPILOT A/S *  75.214                      -111.893                  -92.124                    7 1
7 LaserTryk.dk  71.424                      17.976                      11.408                      8 1
8 Pompdelux ApS 30-06-2014 66.383                      28.722                      16.421                      4 -4
9 MOMONDO A/S  50.572                      -785                            -1.884                       22 13

10 Whiteaway A/S 31-10-2014 49.275                      18.287                      13.709                      12 2
11 Nemlig.com A/S  47.553                      -39.651                     -30.528                    9 -2
12 Unisport A/S  44.608                      17.555                      12.544                      18 6
13 Proshop ApS  43.150                      16.735                      12.541                      10 -3
14 Skatepro ApS  36.424                      20.365                      15.420                      13 -1
15 Billig VVS ApS  34.824                      17.718                      12.471                      19 4
16 Entertainment Trading ApS 30-06-2014 27.679                      5.719                         3.707                         14 -2
17 Wupti.com A/S  23.191                      3.811                         2.805                         16 -1
18 Mytrendyphone ApS  22.935                      10.881                      8.114                         20 2
19 Billetnet A/S  21.716                      -7.455                       -8.234                       15 -4
20 Saxo.com A/S  20.482                      2.849                         1.111                         21 1
21 Trendsales ApS *  20.382                      3.307                         2.428                         11 -10
22 AV-Cables.DK ApS  18.574                      10.651                      7.748                         26 4
23 Billetlugen A/S  16.726                      -23.103                     -17.751                    17 -6
24 IBOB A/S  16.502                      5.560                         3.963                         25 1
25 Cykelpartner.dk ApS  16.460                      8.479                         6.362                         33 8
26 Gavekortet.dk A/S *  14.554                      2.980                         -182                           27 1
27 Downtown Dk ApS 30-09-2014 14.482                      -1.331                       -1.072                       23 -4
28 Livingsport A/S  14.169                      5.578                         3.944                         28 0
29 Computersalg A/S 31-05-2015 12.995                      4.465                         3.407                         34 5
30 Kino.dk A/S  12.170                      4.873                         3.678                         29 -1
31 Olympic Sport ApS  10.663                      4.508                         3.105                         37 6
32 Greenline A/S  10.364                      3.811                         2.833                         35 3
33 Skagenfood A/S  10.272                      2.056                         2.772                         32 -1
34 MM Vision A/S 30-06-2014 9.930                         2.904                         2.270                         31 -3
35 Nicehair ApS  8.193                         -435                            -749                           30 -5
36 QXL Denmark A/S  6.666                         -981                            -887                           45 9
37 Komplett Services Denmark A/S  6.380                         1.327                         941                             38 1
38 DVDOO A/S 30-06-2014 6.312                         1.933                         1.674                         42 4
39 Mønthuset Danmark A/S  5.892                         -907                            -876                           39 0
40 Prishammeren ApS  5.739                         1.706                         1.265                         43 3
41 Osuma.dk ApS  5.586                         -3.432                       -3.789                       55 14
42 Netsalg El & VVS ApS  4.947                         1.460                         942                             46 4
43 House Of Kids ApS  4.935                         713                             361                             44 1
44 Bilzonen A/S  4.685                         -669                            -644                           41 -3
45 Weo ApS  4.637                         -548                            -421                           56 11
46 Ticket To Heaven A/S  4.433                         -20.713                     -24.124                    24 -22
47 Miinto ApS  4.129                         -1.042                       -972                           40 -7
48 Interflora Danmark A/S 30-04-2015 3.879                         -3.179                       834                             36 -12
49 Orion Postordre ApS 30-06-2014 3.326                         -133                            -133                           48 -1
50 Handelsselskabet America A/S 30-09-2014 3.074                         1.019                         708                             51 1
51 Cinemagic A/S  2.761                         102                             2                                   50 -1
52 Eshoes A/S  2.739                         -104                            -296                           49 -3
53 Legeakademiet ApS  2.718                         911                             667                             53 0
54 Discoworld ApS  2.238                         302                             121                             54 0
55 Lakuda ApS 30-04-2015 2.053                         1.481                         930                             58 3
56 Youheshe A/S  1.663                         -1.183                       -1.470                       52 -4
57 Eurostores Group A/S 30-06-2014 1.212                         -2.784                       -2.489                       47 -10
58 Smaahjerter.dk ApS  772                             418                             193                             57 -1
59 Ellos Denmark A/S  -10.568                    -10.583                     -5.858                       60 1
60 Autobutler ApS  -14.734                    -35.164                     -36.318                    59 -1

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

*Se noter i 2014 faneblad
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i procent

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                             -86.421 

 kr                          -115.347 

 kr                          -121.035 

 kr                            547.304 

 kr                             -85.290 

Ovenstående tabel viser udviklingen fra starten af 

analyseperioden til slutningen af analyseperioden. I tabellen 

er mellemliggende år taget ud for at vise de langsigtede 

forandringer. En grøn farvemarkering indikerer vækst, rød en 

tilbagegang og gult, at der enten har været stilstand, eller at 

resultatet ikke findes. 

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.  

Aktivmasse

Regnskabstal

21,7%

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 2012-2014

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

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.

Egenkapitalmasse -11,5%

23,5%

N/A

-91,1%

-79,2%

 kr                            260.845 

I følge Dansk Erhverv valgte hele 57 pct. af de 

personer, der havde e-handlet inden for de 

seneste 6 måneder at gå direkte ind og handle i 

en netbutik, som de kendte i forvejen. 
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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.
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R E G N S K A B S T A L

Virksomhedens samlede indtægter

Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Hensættelser

Årets resultat

Udbytte

Aktiver

Resultat efter skat

Primært resultat

Regnskabsposter

Nettoomsætning

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

Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden

Ejernes andel af virksomhedens finansiering

Kortfristet gæld

Langfristet gæld

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære 

indtægter/udgifter
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Egenkapital

Minoritetsinteresser

Renter, afkast og udbytte på værdipapirer

Indtægter eller udgifter der adskiller sig fra hovedaktiviteterne

Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Finansielle poster

Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

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

Virksomhedens resultat efter skat

Skattebetaling til staten

Bruttofortjeneste



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

EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.

13 / 14

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.Egenkapitalforrentning



Kontakt 

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

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

Berlingske Research
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