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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER
Analysen af teleindustrien omfatter 50 virksomheder. 
Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i medlemslisten 
for brancheforeningen Telekommunikationsindustrien (TI), 
dansketeleselskaber.dk og telemarkedet.dk.

Branchen er præget af opkøb og konsolideringer og dermed 
en kompleks ejerstruktur, hvor flere af selskaberne har andele 
af hinanden på tværs af branchen. Hvis et selskab ejer mere 
end 50% af af et andet selskab i branchen medtages kun 
moderselskabet. Undtagelserne herfra er dog TDCs 
datterselskaber Yousee, M1 og Telmore, hvis tal altså i 
princippet indgår både i et selvstændigt regnskab og i 
moderselskabets regnskab. 

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

Analyse af den økonomiske situation i 

telebranchen

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.

METODE

enkelt virksomhed og for branchen. Tal for omsætning bliver 
kun oplyst i nogle 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.  Enkelte selskaber har endnu ikke 
offentliggjort regnskab for 2014. 

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.  

God læselyst.
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Målet med brancheanalyserne at give indsigt i samt skabe overblik 
over branchen, herunder beskrive hvilke særlige vilkår, der er 
afgørende for branchens aktører. Analyserne er i omfang begrænset 
til at omfatte ca. 30 selskaber, der som udgangspunkt udvælges på 
baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt . 
brancheforeningers medlemslister eller i samarbejde med 
organisationer eller fagfolk med særligt kendskab til branchen.  

Afhængig af branchens størrelse vil antallet af virksomheder i 
analysen i nogle tilfælde være dækkende for hele branchen og i 
andre tilfælde udgøre et udsnit af branchen. Virksomhederne 
udvælges som udgangspunkt ud fra deres aktivmasse, omsætning 
eller antal medarbejdere således at analysen repræsenterer de 
største virksomheder i branchen. Undtagelser hertil kan dog 
forekomme i tilfælde, hvor andre kriterier vurderes mere 
hensigtsmæssige til at sikre et retvisende billede af aktørerne i 
branchen. 

Der tages højde for, at der i enkelte brancher kan være virksomheder 
med en så dominerende position, at de væsentligt påvirker 
analysens samlede resultater og det overordnede billede af 
branchen. I disse tilfælde vil analysen typisk være opdelt.

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 
regnskaber og omfatter ikke virksomheder uden offentligt 
tilgængelige regnskaber som f.eks. personligt ejede virksomheder.

3 / 14



O P S U M M E R I N G

Analysen af telebranchen omfatter 50 virksomheder. Udvælgelsen 
er foretaget med udgangspunkt i medlemslister fra 
brancheforeningen Telekommunikationsindustrien (TI), 
dansketeleselskaber.dk og telemarkedet.dk. Branchen er præget af 
opkøb og konsolideringer og dermed en spredt ejerstruktur, hvor 
flere af selskaberne har andele af hinanden på kryds og tværs. Hvis et 
selskab ejer mere end 50 procent af et andet selskab i branchen 
medtages kun moderselskabet. Undtagelserne herfra er dog TDCs 
datterselskaber YouSee, M1 og Telmore, hvis tal i princippet indgår i 
både et selvstændigt regnskab og i moderselskabets regnskab.  
Undtagelserne er grundet TDCs nuværende markedsandel. 
                                                                                                                                                                      
TDC gør sig fortsat som klart den største aktør på det danske 
marked. Regnskabsanalysen viser en markant forskel på næsten alle 
medtagede poster. I det seneste regnskabsår præsterede 
telekoncernen et overskud efter skat på over 3 milliarder kroner, 
hvilket var en stigning på tre procent i forhold til året før. TDC havde 
ligeledes en stigning på 76.000 nye privatkunder på tv og bredbånd i 
Skandinavien sidste år. Der er dog også en række 
bemærkelsesværdige tendenser, som peger i den anden retning. 
TDC har over de seneste to år haft et fald i omsætningen på ca. to 
procent, hvor flere aspekter taler for et kundefrafald som en mulig 
årsag. TDC har i løbet af det seneste år mistet omkring 113.000 
mobilkunder til sine konkurrenter. På aktivmasse er selskaberne 

Den seneste telestatistik fra erhvervsstyrelsen viser en relativ 
stabil mængde af mobilabonnementer på omkring 8,2 
millioner. Ses der udelukkende på mobilabonnementer med 
tale, er der sket et fald siden først halvår 2013 på 1,6 procent. 
Antallet af taletidskort er faldet med 15 procent i samme 
periode.  Fra midten af 2013 til midten af 2014 er det samlede 
antal af bredbåndabonnementer steget med hele 5,2 procent, 
hvor 40 procent af stigningen kommer fra mobilt bredbånd.  
Antallet af abonnementer med 30 Mbit/s downloadhastighed 
og under er faldet siden første halvår 2013 til første halvår 
2014, mens antallet af abonnementer med over 30 Mbit/s 
downloadhastighed er steget i den tilsvarende periode
                                                                                                                                 Den 
seneste telestatistik fra erhvervsstyrelsen viser derudover, at 
over de seneste ti år er der sket et markant fald i priserne på 
bredbånd, mobilt bredbånd og bredbåndstelefoni. Faldet i 
priserne på mobiltelefoni har været på helt op til 69,5 procent 
målt i faste priser.  Zoomer vi ind og ser på 2014/2013, så har 
der været et fald i priserne for mobiltelefoni  af "lavere 
forbrug" på op til 6,8 procent, hvor der for mobiltelefoni af 
"højere forbrug" har været en prisstigning på op til 9,1 
procent. For fastnet telefoni har der ligeledes været en 
prisstigning på 10,6 procent, mens der for bredbåndstelefoni 
har været et fald på 12,5 procent. 

4 / 14

årsag. TDC har i løbet af det seneste år mistet omkring 113.000 
mobilkunder til sine konkurrenter. På aktivmasse er selskaberne 
Telenor, Telia, HI3G og Syd Energi Bredbånd det tætteste der 
kommer TDC.
                                                                                                                                                     
Konkurrencen i telebranchen bliver fortsat skærpet, hvilket sætter 
sine fodspor på prisudviklingen og selskabernes marginer. 
Konkurrencen kan blive ydereligere intensiveret i telebranchen, når 
to af Danmarks største teleselskaber, norske ejede Telenor og svensk-
finsk Telia formentlig konsoliderer i Danmark i løbet af 2015. 
Sammenlægning kræver fortsat godkendelse fra EU-Kommissionen 
d. 19 august, hvilket har sat sit præg på spekulationerne.  Der er 
forventninger om Telia- og Telenor-konstellationen vil komme op 
på TDC på mobilsiden og erhverve sig en samlet markedsandel på 
40 procent.  Forventningen om Telenor og Telias sammenslutning i 
løbet af 2015 har skabt en del røre i telebranchen som helhed.  Flere 
analytikere har peget på fusionen, som en mulig løsning på 
priskrigens negative effekt på selskabernes omsætning og 
investeringsniveau. Danmarks næststørste kabel-TV-selskab Stofa  
presser  ligeledes på med deres nylige overtagelse af fibernet i 
Randers, Hobro og  på Sydfyn.    

Analysen af de 50 
televirksomheder bekræfter 
billedet af en branche i hård 

priskonkurrence.

prisstigning på 10,6 procent, mens der for bredbåndstelefoni 
har været et fald på 12,5 procent. 
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Den samlede omsætning for 
brancheudsnittet er faldet med 10,0 
procent set over de seneste tre år. 

Analysen af de 50 televirksomheder bekræfter billedet af en branche 
i hård priskonkurrence. Den samlede omsætning for 
brancheudsnittet er faldet med 10,0 procent set over de seneste tre 
år. For samme periode falder årets resultat ligeledes.  Ses der 
derimod på de seneste to år er der faktisk tale om en stigning på hele 
31,0 procent. Det er særligt Telenor, Waoo og NRGI der skaber 
forbedring på deres bundlinje i perioden fra 2012/13, hvor alle tre 
selskaber har relativt stort underskud, til 2013/14, hvor to ud af tre 
selskaber igen har opnået sorte tal på bundlinjen.  

Sammenlignes soliditetsgraden i brancheudsnittet eksklusiv 
TDC med Berlingskes GULD1000, der repræsenterer de 1.000 
største virksomheder i Danmark fordelt på omsætning ses, at 
den gennemsnitlige soliditetsgrad ligger et niveau over. Mens 
den gennemsnitlige soliditet i GULD1000 ligger på  41 
procent, ligger soliditetsgraden for teleindustrien på et  noget 
højere niveau med et gennemsnit på lige knap 45,0 procent. 
Soliditetsgraden eksklusive TDC er relativt stabil omkring de 
45,0 procent igennem alle tre regnskabsperioder. Inkluderes 
TDC i brancheudsnittets soliditetsgrad falder den samlede 
soliditetsgrad fra ca. 38,0 procent til 31,2 procent i 2013/14, 
hvilket er svarende til et fald på 6,3 procent point.  
                                                                                                                                
Regnskabsanalysen tegner ikke et positivt billede af branchen 
for teleselskaber, men der er stadig enkelte lyspunkter at bide 
mærke i.  Der er et fortsat stigende forbrug af teleselskabernes 
tjenester og ved yderligere konsolidering af markedet 
muligvis også  mindre priskonkurrence.   
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procent set over de seneste tre år. 

Det er dog ikke kun de større selskaber der kæmper med vækst på 
bundlinjen.  Set over hele perioden er det kun 50 procent af 
selskaberne, der har en positiv bundlinje. Antallet af selskaber med 
en positiv bundlinje i  analysens brancheudsnit er dog steget fra 32 
selskaber i 2011/12 til 36 selskaber i 2013/14.  Ses der i den 
forbindelse nærmere på de selskaber der er bedst til at tjene penge 
på driften, tegner der sig et billede af en række mindre selskaber 
med et eller flere specialiserede kerneområder. En række af de 
mindre selskaber er Tellio, Nettel og I P Group



Perspektivering

Branchekoncentration
2011 2012 2013

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

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

37,5% 38,1% 31,2%

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

6,0% 5,1% 4,7%

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

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

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

Dansk BNP vækst

Afkastningsgrad analyse

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

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

O V E R B L I K

Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad GULD1000

Soliditetsgrad GULD1000

70%

15%

4%
3%2%

6%

TDC A/S
Telenor A/S *
HI3G Denmark ApS
SE Fibernet A/S /Syd Energi Bredbånd A/S
Globalconnect A/S *

Nøgletalsoverblik

2011-12 2012-13 2011-13

24.399                22.921                        24.419                      -6% 7% 0%

5.634                   4.713                           4.567                         -16% -3% -19%

6.980                   3.610                           3.819                         -48% 6% -45%

6.986                   3.193                           4.185                         -54% 31% -40%

94.249                89.639                        106.397                   -5% 19% 13%

35.373                34.138                        33.199                      -3% -3% -6%

37,5% 38,1% 31,2% 0,6 % point -6,9 % point -6,3 % point

6,0% 5,1% 4,7% -0,9 % point -0,5 % point -1,3 % point

20,8% 10,4% 11,3% -10,5 % point 1,0 % point -9,5 % point

Soliditet

20122011
Nøgletal for branchen 

(i mio. kr.)
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2013

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

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.
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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.

Det er dog ikke kun de større 

selskaber der kæmper med vækst 

på bundlinjen

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. 

0%

2011 2012 2013

Afkastningsgrad Soliditet
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1 Uni-Tel A/S 30-06-2014 69,2% 139,3% 49,3% 2 1
2 Maxtel.dk ApS  57,0% N/A 13,6% 1 -1
3 Nettel ApS 31-03-2014 48,4% N/A 11,5% 5 2
4 I P Group A/S 30-06-2014 42,6% 91,9% 52,1% 7 3
5 Tellio ApS  38,0% N/A 43,5% 34 29
6 Danovation ApS  37,7% 76,1% 48,6% 3 -3
7 Bolignet A/S  31,1% 61,9% 55,1% 4 -3
8 Cirque A/S 30-06-2014 26,8% 62,2% 44,6% 6 -2
9 Minitel A/S  25,6% 40,9% 61,5% 22 13
10 Fiberby  17,9% 80,9% 20,5% 9 -1
11 Facilicom International A/S  16,5% 25,4% 64,2% 8 -3
12 Stofa A/S  15,9% 53,4% 22,3% 12 0
13 Protel ApS  15,6% 40,7% 39,5% 10 -3
14 Firstcom A/S  14,3% 25,5% 63,5% 41 27
15 Redspot ApS  13,8% 64,7% 31,9% 11 -4
16 Viptel ApS 30-06-2014 12,5% 40,7% 31,6% 13 -3
17 Lebara ApS  10,5% 25,6% 41,1% 21 4
18 HI3G Denmark ApS  9,3% 16,1% 46,2% 15 -3
19 Dansk Beredskabskommunikation A/S  8,9% 1550,2% 3,6% 16 -3
20 Call2All ApS 30-09-2014 8,2% N/A 3,7% 40 20
21 IP Vision A/S 30-06-2014 7,1% 15,0% 37,7% 19 -2
22 TDC A/S 31-12-2014 6,1% 15,4% 28,9% 18 -4

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

22 TDC A/S 31-12-2014 6,1% 15,4% 28,9% 18 -4
23 Colt Technology Services A/S  4,4% 1,8% 36,5% 25 2
24 Vestnet ApS  4,2% N/A 13,6% 44 20
25 Jay.net A/S  4,0% 11,1% 38,6% 24 -1
26 Comx Networks A/S  4,0% 4,9% 74,5% 14 -12
27 Globalconnect A/S  3,8% 8,4% 31,1% 20 -7
28 Plus Tel ApS  2,6% 5,6% 47,9% 23 -5
29 Nianet A/S 31-12-2014 2,1% 2,3% 54,5% 27 -2
30 Trefor Bredbånd A/S  1,8% -8,7% 8,4% 38 8
31 Telenordic Communication ApS  1,3% 5,2% 9,8% 32 1
32 Sagitta.dk ApS  1,2% N/A -142,5% 39 7
33 Telenor A/S  1,0% 4,2% 51,8% 26 -7
34 ACN Danmark A/S  0,8% 1,0% 74,4% 31 -3
35 Sydfyns Intranet A/S 31-12-2014 0,7% -14,6% 11,4% 30 -5
36 NRGi Fibernet A/S  -0,2% -6,3% 28,1% 37 1
37 Thy-Mors Energi Fibernet A/S  -0,4% -0,7% 99,8% 29 -8
38 Verdo Tele A/S  -1,7% -49,0% 10,4% 35 -3
39 Energi Fyn Bredbånd A/S  -2,2% -12,4% 24,2% 36 -3
40 SE Fibernet A/S /Syd Energi Bredbånd A/S 31-12-2012 -3,1% -4,7% 82,1% 28 -12
41 Ipinion ApS  -3,4% N/A -2,0% 33 -8
42 2Tell ApS  -3,7% N/A -57,3% 17 -25
43 Datoselskabet af 28/12 2012 ApS (CoolTel)  -13,0% N/A -24,8% 43 0
44 Waoo A/S  -16,4% -74,8% 20,8% 42 -2
45 Dansk Net A/S 31-12-2012 -17,2% N/A -88,1% 49 4
46 Altibox Danmark A/S 31-12-2014 -21,2% -151,1% 20,4% 46 0
47 Comendo Telecom A/S  -38,6% -58,8% 63,7% 45 -2
48 Ice Danmark ApS  -42,8% -152,3% 24,0% 50 2
49 Mobile Value ApS  -51,1% N/A -4,5% 48 -1
50 Síminn Danmark A/S/Selskabet LA af 1. april 2015 A/S  -60,3% -169,6% 5,7% 47 -3
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

*Se noter i 2013 faneblad 8 / 14*Se noter i 2013 faneblad 8 / 14



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 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. 
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Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning

Resultat

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

Bruttofortjeneste, driftsresultat og årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i regnskabet. Med 
udgangspunkt i virksomhedens samlede omsætning fratrækkes i den nævnte rækkefølge en række poster. Jo lavere niveau fra 
omsætningen mod resultatet, jo flere poster er inkluderet. Positive resultater er selvsagt godt, men niveauet herfor og forholdet 
mellem de tre resultatposter kan variere fra branche til branche afhængig af vilkårene for at drive virksomhed i den pågældende 
branche.  
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1 TDC A/S 31-12-2014 17.092.000                3.808.000                3.217.000            1 0
2 Telenor A/S *  4.715.154                   90.000                       551.000                 2 0
3 HI3G Denmark ApS  905.431                       433.085                    337.580                 3 0
4 Stofa A/S *  502.441                       175.390                    125.058                 4 0
5 Globalconnect A/S *  315.632                       82.771                       64.243                   5 0
6 Nianet A/S 31-12-2014 124.127                       12.228                       4.411                      7 1
7 Dansk Beredskabskommunikation A/S  112.546                       43.138                       29.235                   8 1
8 Waoo A/S *  80.832                          -8.668                        -11.964                  18 10
9 SE Fibernet A/S /Syd Energi Bredbånd A/S 31-12-2012 78.080                          -110.580                  -128.567               6 -3
10 Trefor Bredbånd A/S  60.152                          -30.854                     -63.875                  9 -1
11 Comx Networks A/S  58.809                          -582                            -429                         10 -1
12 IP Vision A/S 30-06-2014 35.585                          2.634                          1.605                      15 3
13 Sydfyns Intranet A/S * 31-12-2014 33.706                          2.394                          1.105                      14 1
14 Colt Technology Services A/S  32.187                          4.559                          215                          11 -3
15 Cirque A/S 30-06-2014 30.131                          6.208                          4.670                      12 -3
16 Jay.net A/S *  27.093                          2.851                          2.806                      16 0
17 Síminn Danmark A/S/Selskabet LA af 1. april 2015 A/S *  26.560                          -4.188                        -4.571                     13 -4
18 Energi Fyn Bredbånd A/S *  25.149                          -6.769                        -8.787                     22 4
19 Verdo Tele A/S  24.413                          -8.016                        -23.360                  19 0
20 Lebara ApS  23.674                          7.079                          6.540                      17 -3
21 Altibox Danmark A/S 31-12-2014 20.430                          -3.738                        -3.657                     21 0
22 Firstcom A/S  15.200                          1.216                          905                          20 -2

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

22 Firstcom A/S  15.200                          1.216                          905                          20 -2
23 Tellio ApS  12.892                          9.363                          15.757                   26 3
24 Uni-Tel A/S 30-06-2014 12.840                          4.716                          3.644                      23 -1
25 Dansk Net A/S 31-12-2012 8.039                             1.198                          1.038                      36 11
26 Fiberby  6.840                             901                              598                          25 -1
27 I P Group A/S 30-06-2014 4.575                             1.688                          1.288                      31 4
28 Facilicom International A/S *  4.518                             854                              634                          30 2
29 Facilicom International A/S *  4.518                             854                              634                          30 1
30 Bolignet A/S *  4.470                             1.431                          1.082                      27 -3
31 Ipinion ApS *  4.343                             225                              45                             33 2
32 Danovation ApS  3.701                             957                              782                          28 -4
33 Viptel ApS 30-06-2014 2.761                             667                              348                          32 -1
34 Thy-Mors Energi Fibernet A/S  2.416                             -2.313                        -3.127                     29 -5
35 Protel ApS  2.335                             413                              325                          34 -1
36 Maxtel.dk ApS  1.708                             832                              576                          35 -1
37 Telenordic Communication ApS  883                                 49                                 8                                37 0
38 Vestnet ApS  629                                 90                                 38                             39 1
39 Plus Tel ApS  582                                 -9                                  -7                              40 1
40 Datoselskabet af 28/12 2012 ApS (CoolTel)  542                                 22                                 10                             42 2
41 Mobile Value ApS  497                                 -1.699                        -1.324                     58 17
42 Redspot ApS  494                                 264                              237                          43 1
43 2Tell ApS  402                                 -93                               -110                         41 -2
44 Nettel ApS 31-03-2014 343                                 246                              216                          46 2
45 Call2All ApS 30-09-2014 308                                 81                                 2                                38 -7
46 ACN Danmark A/S *  171                                 171                              116                          44 -2
47 Sagitta.dk ApS *  131                                 131                              260                          57 10
48 Comendo Telecom A/S  -137                               -137                            -979                         24 -24
49 Ice Danmark ApS *  -317                               -8.829                        -9.044                     59 10
50 NRGi Fibernet A/S *  -1.153                           56.990                       71.183                   60 10
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

Alle oplyser  burttofortjeneste i det seneste regnskab.Alle oplyser  burttofortjeneste i det seneste regnskab.

*Se noter i 2013 faneblad
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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 -6,1%

12,9%

-40,1%

-45,3%

-18,9%

 kr                           19.796 

Aktivmasse

Regnskabstal

0,1%

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 2011-2013

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                  -1.066.815 

 kr                  -3.161.717 

 kr                  -2.800.423 

 kr                 12.147.594 

 kr                  -2.174.298 

Ovenstående tabel viser udviklingen fra starten af 
analyseperioden til slutningen af analyseperioden. I tabellen 
er mellemliggende år taget ud for at vise de langsigtede 

60
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Set over hele perioden er det kun 

50 procent af selskaberne, der har 

en positiv bundlinje
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.

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.  
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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

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære indtægter/udgifter

Virksomhedens samlede indtægter

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.

Virksomhedens resultat efter skat

Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden

Ejernes andel af virksomhedens finansiering

Kortfristet gæld

Langfristet gæld

Hensættelser

Årets resultat

Udbytte

Aktiver

Resultat efter skat

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
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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 

På forhånd tak

Berlingske Research
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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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