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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 smykkeproducenter

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

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

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

God læselyst.

Analysen af smykkeproducenter omfatter 37 selskaber. 
Udvælgelsen er foretaget med udgangspunkt i 
Guldsmedebranchens Leverandørforeningens 
medlemsliste. Det er en brancheorganisation for 
virksomheder, som arbejder med guld, sølv, diamanter, ure 
og korpus i Danmark. 

Desudenen inkluderer analysen udover producenter nogle 
af branchens markante leverandører, disse er ligeledes 
udvalgt i samarbejde med Guldsmedebranchens 
Leverandørforeningen.  

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
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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 :

Jens R. Møller, direktør i Guldsmedebranchens 
Leverandørforening

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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O P S U M M E R I N G

Branchen for smykkeproducenter har i de seneste år været under et 
stort pres. Finanskrisen ramte virksomhederne hårdt, blandt andet 
på grund af, at mange forbrugere skar ned på luksusprodukter 
heriblandt guld, sølv og ædelstene. Samtidig har virksomhederne 
yderligere været presset af en markant stigning i guldpriserne i de 
seneste år. Det danske marked er ifølge Jens R. Møller, direktør i 
Guldsmedebranchens Leverandørforening, stadig præget af 
finanskrisen, der endnu ikke helt vil slippe sit tag i branchen. 

Branchen er sammensat af nogle få store virksomheder, samt en del 
mindre virksomheder. Pandora er, af brancheudsnittets 37 
virksomheder, den klart største virksomhed. Målt på aktivmasse 
udgør Pandora hele 83 procent af det samlede brancheudsnit, mens 
Georg Jensen, som er analysens anden største virksomhed, udgør 
otte procent. Af andre større aktører på markedet kan nævnes; 
TrollBeads, Ole Lynggaard og Jens J. Aagaard. Tilsammen udgør 
disse fem virksomheder 95 procent af brancheudsnittets 
aktivmasse. De større virksomheder opererer ikke kun på det 
danske marked, men har i mange tilfælde ligeledes stort fokus på 
eksportmarkedet, et marked der ifølge Jens R. Møller for tiden er 
med til at skabe fremgang for virksomhederne.    

Eftersom især Pandora er væsentlig større end udsnittets øvrige 

 Dermed findes der også en del stabile virksomheder, som 
har formået af levere sorte tal, selv i en periode hvor den 
samlede branche har været under et stort pres. Jens R. Møller 
bekræfter ligeledes at flere virksomheder har klaret sig godt 
de seneste år, og at der endda er flere virksomheder som har 
formået af opstarte en fornuftig forretning. Jens R. Møller 
tilføjer desuden, at der på det seneste, har været en tendens 
til, at flere virksomheder er begyndt at arbejde i andre 
materialer end de klassiske som guld og sølv. Flere er 
begyndt at producere smykker lavet af blandt andet stål, 
læder og keramik. Det vurderer Jens R. Møller dels er et 
resultat af tidens mode, men giver ligeledes producenterne 
den fordel, at de bliver mindre påvirket af tidens meget høje 
råvarepriser på blandt andet guld.      

Sammenlignes soliditetsgraden i brancheudsnittet 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  40,5 
procent, ligger soliditetsgraden for smykkeproducenterne  
noget højere med et gennemsnit på lige knap 60 procent. 
Pandora er dog med at trække dette tal op, med en soliditet 
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Eftersom især Pandora er væsentlig større end udsnittets øvrige 
virksomheder, bliver det samlede brancheudsnits nøgletal kraftigt 
påvirket af Pandoras resultater. Analysen vil derfor ligeledes 
indeholde nøgletalsberegninger, hvori Pandora ikke indgår, for 
også at få et billede af hvordan de øvrige virksomheder i branchen 
overordnet set klarer sig.

Finanskrisen betød, at flere virksomheder måtte dreje nøglen om. 
Siden finanskrisens start ses dog igen et mere stabilt marked, men 
virksomhederne er stadig, som tidligere nævnt, mærket af den 
vedvarende krise. Jens R. Møller beretter om, at der i 
virksomhederne har været stor fokus på omkostningsreducering. 
Udover at der selvfølgelig er blevet strammet op og skåret 
unødvendige omkostninger fra, har krisen særligt påvirket 
størrelsen af medarbejderstabene; finanskrisen har dermed, som 
det har været tilfælde i mange andre brancher, resulteret i en del 
fyringer.   

Fordelingen af overskud og underskud bekræfter, at flere 
virksomheder er præget af den vedvarende finanskrise. I analysens 
første år udviste syv virksomheder underskud; det tal steg til elleve 
virksomheder i 2011 og 2012. Dermed har kun lidt over 2/3 af 
virksomhederne formået at levere positive resultater de seneste to 
regnskabsår, det bevidner om en presset branche. I den forbindelse 
er det dog værd at bemærke, at kun to virksomheder havde rød tal 
på bundlinjen i hele analyseperioden. I samme periode lykkedes 
det for 19 virksomheder at levere overskud.

Pandora er dog med at trække dette tal op, med en soliditet 
tæt på 70 procent, men selv hvis der ses bort fra Pandora, ses 
en relativt høj soliditet på omkring tre procentpoint højere 
end i GULD1000. Det betyder, at virksomhederne er i stand 
til at finansiere en stor del af deres aktiver selv. Den relative 
lille grad af ekstern finansiering gør, at branchen ikke vil 
være helt så følsom overfor udviklingen i renteniveauet, der 
kan ændre på størrelsen af virksomhedernes ydelse. 
Samtidig viser analysen, at soliditeten har været stigende 
gennem analyseperioden og er steget med hele 19,7 
procentpoint i perioden 2010-2012. 
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Afkastningsgraden ligger ligeledes på et relativt højt niveau 
sammenlignet med GULD1000. Det samlede gennemsnit i 
analyseperioden ligger på hele 22,4 procent, det er 15,5 
procentpoint højere end gennemsnittet i GULD1000, som er på 6,9 
procent. Her har Pandora dog også en afgørende rolle, de seneste år 
har de haft meget høje afkastningsgrader på 32,7 procent,  24,2 
procent og 17,9 procent i de tre analyse år. Ses der bort fra Pandora 
er dette nøgletal derfor noget lavere, men med et gennemsnit på 9,9 
procent ligger afkastningsgraden stadig på et pænt niveau.

Desuden er nethandel blevet en mere afgørende faktor. 
Nethandlen har stadig ikke nogen afgørende betydning for 
branchen, men Jens R. Møller spår, at der i de kommende år 
vil ske en kæmpe udvikling i denne sammenhæng. Handlen 
på nettet giver forbrugerne større mulighed for at finde 
netop det produkt de ønsker. Jens R. Møller vurderer, at det i 
bedste fald kan øge markedet og gøre forbrugerne mindre 
prisfiksret, da de i stedet vil være fokuseret på at finde netop 
det produkt de ønsker. 

Selvom branchen nu i flere år har været under pres, ser 
udsigten for fremtiden dog lidt lysere ud, Jens R. Møller 
udtaler, at der i øjeblikket ses en for forsigtig optimisme i 
branchen. Han udtaler yderligere, at det tyder på, at især 
eksport virksomhederne formår at vende udviklingen. Han 
forventer dermed endnu mere fremgang fra disse 
virksomheder i det kommende regnskabsår, hvilket kan 
bekræftes af nogle stærke kvartalsregnskaber fra flere af 
smykkeproducenterne. Hvis Pandora udlades, ses desuden 
en samlet fremgang i årets resultat fra 2011 til 2012 på knap 
5,5 mio. kr., samt en stigning i aktiverne på knap 40 mio. kr. 
Dette kan ligeledes være et tegn på, at branchen igen er på 
vej frem, efter en hård tid med stor tilbagegang i mange 
virksomheder. 

Pandora dominerer den danske 

smykkeproducentbranche. De er den 

klart største virksomhed og udgør hele 

83 procent af brancheudsnittet fordelt virksomheder. 83 procent af brancheudsnittet fordelt 

på aktivmasse

Det er ikke kun Pandora som har leveret høje afkast i perioden også 
flere andre virksomheder skal nævnes i denne sammenhæng. I 2012 
leverede BNH Kædevarer ApS det højeste afkast med 68 procent, 
men også TrollBeads A/S og ShamballaJewells ApS ligger højt på 
listen med henholdsvis 45 procent og 29 procent. De 15 højst 
placerede virksomheder havde alle afkast på over 10 procent. I den 
modsatte ende af skalaen findes Hermann Siersbøl ApS med -41 
procent, men også KD-Kirsten Dyrum ApS og BEEQA har lave 
soliditetsgrader. 

Det er en tendens til, at der for tiden er ved at ske en ændring i 
branchen, det gælder i grænsefladerne på leverandørled og 
forhandledled. Jens R. Møller fortæller, at mens der for 15 år siden 
var en klar opdeling, ses det i dag og der i langt højere grad er 
sammensmeltning mellem disse led. 

 Der er en forsigtig optimisme i 

branchen- og det tyder på, at 

eksportvirksomhederne er ved at 

vende udviklingen - Jens R. 

Møller, direktør i 

Guldsmedebranchens 

Leverandørforening

5 / 14



Perspektivering

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

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

48,0% 61,9% 67,7%

47,0% 36,5% 48,0%
7,4% 7,1% 6,3%

29,4% 21,4% 16,3%

14,3% 7,2% 8,7%

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.

83%

7%
2%1%1%

6%

Pandora A/S Georg Jensen A/S TrollBeads A/S

Ole Lynggaard A/S Jens J. Aagaard A/S Resten

Nøgletalsoverblik

2010-11 2011-12 2010-12

5.696                   5.831                           5.479                         2% -6% -4%

2.646                   2.178                           1.622                         -18% -26% -39%

2.456                   2.451                           1.562                         0% -36% -36%

2.011                   2.089                           1.251                         4% -40% -38%

10.615                9.717                           10.131                      -8% 4% -5%

5.093                   6.019                           6.862                         18% 14% 35%

48,0% 61,9% 67,7% 14,0 % point 5,8 % point 19,8 % point

29,4% 21,4% 16,3% -8,0 % point -5,1 % point -13,1 % point

66,3% 44,1% 24,3% -22,2 % point -19,9 % point -42,1 % 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.)
2010 2011 2012

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
29%

21%

16%
14%

7% 9%
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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. 

Grænserne på leverandørled og 

forhandlerled er under ændring - 

Jens R. Møller

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. 

2010 2011 2012

Afkastningsgrad Afkast eksl. markedsleder

Soliditet Soliditet eksl. markedsleder
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35,1 pct. 27,0 pct.
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1 BNH Kædevarer ApS  84,2% 137,7% 60,5% 1
2 Shamballa Jewells ApS  35,2% 101,7% 26,9% 2
3 TrollBeads A/S  33,4% 58,2% 17,0% 3
4 Frits Pedersen A/S 30-06-2013 31,8% 43,4% 74,4% 4
5 Susanne Friis Bjørner ApS  24,9% 101,4% 21,4% 7
6 Pandora A/S  21,1% 36,3% 69,5% 6
7 Julie Sandau A/S  18,9% 45,4% 40,2% 9
8 SIF Jakobs ApS  17,6% 93,9% 14,4% 13
9 Carre Copenhagen A/S  16,7% 27,8% 65,2% 5
10 Aktiv Guld A/S 30-06-2012 16,3% 54,5% 28,9% 11
11 Birgitte Bonnerup Smykker ApS  15,7% N/A -14,2% 8
12 Kranz & Ziegler A/S 31-05-2013 15,4% 45,1% 29,4% 12
13 Ole Lynggaard A/S  13,8% 30,6% 43,9% 15
14 Nordahl Andersen ApS  10,6% 24,1% 37,3% 16
15 Erik Sørensen Smykker Pompus ApS  9,9% 17,8% 44,2% 17
16 Sixtus Thomsen & søn A/S 30-06-2013 8,9% 16,2% 45,6% 21
17 Lund Copenhagen A/S  8,8% 43,8% 14,9% 20
18 Creol A/S 30-06-2012 8,7% 21,6% 26,3% 18
19 Niels Ruddy Hansen ApS  5,8% 10,2% 52,4% 14
20 Mitos ApS  4,8% N/A -83,1% 32

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

20 Mitos ApS  4,8% N/A -83,1% 32
21 Skrivers Guldvarefabrik ApS, Randers  4,3% N/A -93,4% 25
22 Scrouples A/S 30-06-2013 4,1% 4,9% 35,8% 19
23 Per Borup A/S  3,9% 2,2% 47,1% 23
24 Pilgrim A/S  3,4% 4,8% 40,9% 29
25 Heiring A/S  3,2% -5,1% 11,6% 31
26 Dyrberg/Kern A/S 30-06-2013 3,0% 25,1% 12,0% 27
27 Ravstedhus ApS  2,5% -3,2% 70,4% 22
28 Poul Lysgaard ApS  1,9% -1,3% 58,4% 26
29 Georg Jensen A/S  1,7% -0,8% 57,3% 24
30 T. og J. G. Toftegaard Jensen ApS 30-06-2013 0,6% -5,5% 24,6% 28
31 Svane & Lührs ApS 30-04-2013 0,2% -20,4% 17,4% 10
32 Høgskilde & Co. ApS  -2,0% -40,9% 8,5% 30
33 BEEQA ApS  -9,9% N/A -5,4% 35
34 KD-Kirsten Dyrum ApS  -15,7% -71,9% 19,7% 34
35 Jens J. Aagaard A/S 31-05-2013 -16,7% -81,7% 17,9% 33
36 Flora Danica Jewellery ApS  -27,3% N/A -44,5% 36
37 Hermann Siersbøl ApS  -87,8% N/A -319,4% 37
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

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

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

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

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. 

66%

44%

24%
28%

12% 12%

29%

21%

16%
14%

7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2010 2011 2012

Egenkapitalforrentning

Egenkapitalforrentning eksl. markedsleder

Afkastningsgrad

Afkastningsgrad eksl. markedsleder

Resultat

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

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Bruttofortjeneste, driftsresultat og årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i regnskabet. Med 
udgangspunkt i virksomhedens samlede omsætning fratrækkes i den nævnte rækkefølge en række poster. Jo lavere niveau fra 
omsætningen mod resultatet, jo flere poster er inkluderet. Positive resultater er selvsagt godt, men niveauet herfor og forholdet 
mellem de tre resultatposter kan variere fra branche til branche afhængig af vilkårene for at drive virksomhed i den pågældende 
branche.  
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1 Pandora A/S  4.429.000                   1.475.000            1.202.000            1
2 Georg Jensen A/S  617.800                       5.600                      -16.700                  2
3 TrollBeads A/S  97.206                          73.555                   28.195                   3
4 Ole Lynggaard A/S  68.445                          20.722                   15.920                   4
5 Dyrberg/Kern A/S 30-06-2013 40.312                          545                          1.176                      6
6 Pilgrim A/S  37.005                          2.859                      519                          5
7 Jens J. Aagaard A/S 31-05-2013 30.971                          -10.643                  -13.432                  8
8 Shamballa Jewells ApS  26.202                          15.891                   9.919                      7
9 Kranz & Ziegler A/S 31-05-2013 20.487                          4.965                      3.001                      10
10 BNH Kædevarer ApS  16.082                          10.947                   7.655                      9
11 Scrouples A/S 30-06-2013 11.213                          1.562                      558                          11
12 Frits Pedersen A/S 30-06-2013 10.041                          6.195                      4.666                      12
13 Julie Sandau A/S  9.582                             2.646                      1.947                      13
14 Aktiv Guld A/S 30-06-2012 9.003                             2.692                      1.888                      14
15 Carre Copenhagen A/S  6.672                             380                          289                          16
16 Ravstedhus ApS  6.410                             -786                         -2.079                     15
17 Sixtus Thomsen & søn A/S 30-06-2013 6.246                             3.187                      1.903                      17
18 Nordahl Andersen ApS  5.361                             1.287                      750                          19
19 Susanne Friis Bjørner ApS  4.840                             1.853                      1.383                      18
20 SIF Jakobs ApS  4.688                             813                          339                          27
21 Lund Copenhagen A/S  4.393                             1.589                      944                          20
22 Erik Sørensen Smykker Pompus ApS  2.457                             433                          251                          22
23 Per Borup A/S  2.354                             226                          49                             21
24 Poul Lysgaard ApS  2.166                             215                          21                             23

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

23 Per Borup A/S  2.354                             226                          49                             21
24 Poul Lysgaard ApS  2.166                             215                          21                             23
25 Creol A/S 30-06-2012 2.108                             371                          190                          24
26 Heiring A/S  1.698                             186                          -26                            26
27 T. og J. G. Toftegaard Jensen ApS 30-06-2013 1.554                             57                             -58                            25
28 Hermann Siersbøl ApS  1.216                             -217                         106                          31
29 Svane & Lührs ApS 30-04-2013 899                                 -118                         -181                         28
30 Flora Danica Jewellery ApS  724                                 53                             -303                         33
31 Niels Ruddy Hansen ApS  487                                 228                          171                          29
32 KD-Kirsten Dyrum ApS  395                                 -409                         -357                         30
33 Birgitte Bonnerup Smykker ApS  386                                 68                             33                             32
34 Høgskilde & Co. ApS  184                                 41                             -0                              35
35 Skrivers Guldvarefabrik ApS, Randers  179                                 3                                -75                            34
36 Mitos ApS  108                                 23                             27                             36
37 BEEQA ApS  -41                                  -41                            -31                            60
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

Årets resultat -37,8%  kr                      -760.615 

Aktivmasse -4,6%  kr                      -483.351 

Primært resultat -38,7%  kr                  -1.024.415 

Resultat før skat -36,4%  kr                      -893.341 

V Æ K S T A N A L Y S E 

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

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

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

Regnskabstal Udvikling 2010-2012

i tusind kr.

Bruttofortjeneste -3,8%  kr                      -217.102 

Egenkapitalmasse 34,7%  kr                   1.769.269 

35

40
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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.

Markant stigende guld priser i de 

seneste 10 år udfordre 

smykkeproducenterne

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
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Overskudsgrad Forholdet mellem driftsresultatet og nettoomsætningen.

Formel EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning

Formel Markedsandele = Aktivmasse / Total Aktivmasse

Soliditet Egenkapital målt i forhold til de samlede aktiver

Formel Soliditet = Egenkapitalmasse / Aktivmasse

Afkastningsgrad EBIT målt i forhold til virksomhedens gennemsnitlige aktiver.

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

Markedsandel Hvor stor en procentdel virksomhedens aktiver udgør i branchen.

Nøgletal

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

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