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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 danske 

højttalerproducenter

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.

Berlingskes analyse omfatter 28 danske virksomheder, der 
alle har lyd som hovedaktivitet. Der er en anseelig 
diversifikation blandt de inkluderede virksomheder, men 
fælles for dem alle er, at kernekompetencen er varianter af 
højttalere. Enkelte virksomheder har specialiseret sig inden 
for høretelefoner, forstærkere m.m. 

Selskaberne, som udgør et udsnit af branchen, er valgt på 
baggrund af aktivmasse, branchekode og 
aktivitetsbeskrivelse. De repræsenterer således de største 
selskaber, der har minimum tre års tilgængelige regnskaber. 

For at mindske diversifikationen blandt branchens 
virksomheder, har Lars Worre, administrerende direktør i 
danske DALI og Christoffer Arensbach, kommerciel direktør i 
Hi-Fi Klubben, fungeret som en hjælp til at validere listen. 

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre senest 
METODE
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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.

DEM HAR VI TALT MED :

Lars Worre, administrerende direktør i DALI

Christoffer Arensbach, kommerciel direktør i 
Hi-Fi Klubben

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre senest 
tilgængelige årsregnskaber. På baggrund af regnskabstallene 
udarbejdes nøgletal for hver enkelt virksomhed og for 
brancheudsnittet som helhed. 

Det varierer fra virksomhed til virksomhed i udsnittet, hvor 
stor en del af værdikæden, der er placeret i Danmark, hvorfor 
graden af 'dansk-producerende' varierer. 

Højttalervirksomhederne Jabra og BeoPlay er ikke inkluderet 
i analysen. Jabra aflægger regnskab sammen med resten af 
GN-koncernen, mens BeoPlays aktiviteter er for integrerede i 
Bang & Olufsen til, at de optræder separat i analysen. 



»Det har haft konsekvenser for den vidensdeling, der foregår 
mellem produktionsmedarbejdere, udviklingsfolk og 
direktion. Hvis du styrer alene efter omkostningerne giver du 
afkald på innovationen. Vi har i DALI haft succes med at 
beslutte mere end at beregne,« siger virksomhedens 
administrerende direktør, og løfter dermed sløret for de 
overvejelser de gjorde sig år tilbage, da de for første gang stod 
over for problemstillingen. Han påpeger dog i samme 
åndedrag, at der ikke findes nogen rigtig eller forkert måde at 
gøre det på. 

En gennemgang af udsnittets seneste tre årsregnskaber viser, 
at selv hjemlige producenter, der forbindes med høj kvalitet, 
har haft en hård tid. Forrest for skud står nationalklenodiet 
Bang & Olufsen. 

Bang & Olufsen står ikke alene med de røde tal på 
bundlinjen
Den mest ikoniske virksomhed inden for højtalerproduktion 
herhjemme er Bang & Olufsen, der så dagens lys for snart 90 
år siden. Faktisk er virksomheden så stor sammenlignet med 
resten af udsnittet, at de isoleret set udgør 79 procent af den 
samlede aktivmasse i analysen. Og med et underskud på 
bundlinjen de to seneste år på henholdsvis 29 og 160 
millioner kr., så er størrelsesordenen en anden end hos 
konkurrenterne. Det er dog ikke dermed sagt, at Bang & 

O P S U M M E R I N G

Højttalerindustrien i Danmark er under konstant pres, og det har 
haft indflydelse på mange danske virksomheder. I jagten på succes 
favner nogle producenter bredt, mens andre forsøger at finde en 
niche, hvori de kan være enten dominerende eller diversificere 
deres produkt fra konkurrenterne. Størstedelen af analysens 
inkluderede virksomheder laver højttalere i klassisk forstand, men 
også andre og nyere markeder serviceres af danske producenter. 
Eksempelvis har AIAIAI specialiseret sig inden for hovedtelefoner, 
Dynaudio udvikler ved siden af sine højttalere også lydsystemer til 
Volkswagen og TC Electronic dækker flere behov hos 
musikentusiaster. 

Lars Worre er administrerende direktør i DALI og han påpeger, at 
den klassiske og brede opfattelse af, hvorvidt en virksomhed med 
rette kan kalde sig for danske højttalerproducent, handler om mere 
end bare hovedaktiviteten. Han oplever en stor forskel i måden at 
være højttalerproducent i Danmark; for hvor nogle producerer 
næsten alt herhjemme, så beholder andre blot det administrative 
eller designdelen, og det udvander ifølge Lars Worre begrebet. 

»'Dansk' højttalerproducent skal man læse med visse forbehold. En 
af de virksomheder, der har centreret produktionen i Danmark er 
DALI,  og os bekendt er betegnelsen brugt lidt i flæng. Resultatet er, 
at der ikke er så mange danske producenter som i ordenes 
oprindelige betydning. Det kan være svært at gennemskue de 
respektive værdikæder, men for at kunne bryste sig af titlen som konkurrenterne. Det er dog ikke dermed sagt, at Bang & 

Olufsen er den eneste pressede danske højttalerproducent. 
Otte af udsnittets 28 virksomheder havde et negativt 
årsresultat i alle de seneste tre regnskaber. Og selvom man 
udelukker Bang & Olufsen fra ligningen, så var de resterende 
27 virksomheders samlede årsresultat stadig negativt. 

Det er dog mest på indtjeningen at virksomhederne lider. Ser 
man igen bort fra Bang & Olufsen, så steg den samlede 
bruttofortjeneste i udsnittet med 45 procent fra 2011 til 2013. 
Alligevel havde næsten hver anden virksomhed et negativt 
årsresultat i det seneste regnskab, og lige så mange havde 
minusvækst i afkastningsgraden.

I analyseperioden var den gennemsnitlige afkastningsgrad på 
0,7 procent. Sammenlignes dette med Berlingske Business 
Magasins GULD1000, der repræsenterer de 1.000 største 
virksomheder i Danmark, understreges problemerne. Her er 
den gennemsnitlige afkastningsgrad på 7 procent, men 
egenkapitalforretningen er på 11 procent mod 
brancheudsnittets -1,5 procent. 

Med til historien hører dog, at dette er inklusiv Bang & 
Olufsen. Udelukker man Struer-virksomheden, så er 
udsnittets gennemsnitlige afkastningsgrad på 3,8 procent og 
egenkapitalforretningen på 3,2 procent. 
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respektive værdikæder, men for at kunne bryste sig af titlen som 
dansk-producerende virksomhed bør man ikke blot bruge den 
hjemlige del af virksomheden som et salgskontor.«

Årsagen til at flere og flere danske virksomheder vælger at udlicitere 
de omkostningstunge dele af værdikæden til udlandet, skal findes i 
et næsten halvtredsårigt pres på priserne. 

»Det er kendetegnende for audiobranchen, at produkterne ikke er 
steget i pris siden 1970. Selv hvis man vælger ikke at priskorrigere for 
inflation, har prisen næsten været den samme i hele perioden. 
Højttalere er simpelthen bare blevet billigere, men hvis du 
producerer højttalere i Danmark, så er kvaliteten nødt til at være i 
top, da produktionspriserne herhjemme er højere end i udlandet,« 
siger Lars Worre.

Det stigende fokus på kostprisreducering har, ifølge Lars Worre, 
stillet de danske producenter over for et valg: Enten må man satse på 
at føre priskonkurrence med de største internationale 
virksomheder, eller også må man have kvalitet som en mærkesag og 
skabe omsætning den vej igennem.  

»»Infrastrukturen er i stor udstrækning brudt sammen, så man skal 
skrabe alting op fra bunden i dag. Efter den lange bølge af 
afindustrialisering herhjemme og i Europa, er der næsten intet 
udvalg af lokale underleverandører. I modsætning til andre 
brancher er dette ikke et resultat af finanskrisens pres på priserne, 
men startede allerede længe før det,« siger Lars Worre og fortsætter:



De forgange år har ikke været smertefri for producenterne, og skal 
fremtiden blive lysere, så er der visse udfordringer som branchen 
står over for - både hver for sig og som helhed. 

Udfordringer for danske producenter
TC Electronic, Gryphon Audio, DALI og Dynaudio kunne 
præsentere udsnittets største overskud i 2013, men selv for 
udsnittets bedste performere var regnskabet ikke udelt problemfrit. 
Både Dynaudio og DALI havde således et fald i årsresultat 
sammenlignet med året før, og skal dette undgå at gentage sig, så ser 
administrerende direktør i DALI, Lars Worre, flere udfordringer som 
producenterne står over for: 

»Jeg kan selvfølgelig kun udtale mig på vegne af de udfordringer, vi 
selv støder på i DALI. Fordi vi har produktion i Danmark som en 
principsag, hvor linket mellem de tænkende og udførende skal være 
ekstremt tæt, så er vores produkter relativt dyrere. Bevidste vælgere 
køber dyrere lydanlæg, men mange købere har ikke den fornødne 
kendskabsgrad til god lyd og det er en udfordring for mange danske 
producenter. Man kender først god lyd, når man har hørt det, hvilket 
betyder at mange, især unge mennesker, affinder sig med næste 
utålelige forhold omkring lyd og akustik. 
Det er lidt det samme som med madvarer. Har du spist frosne 
færdigretter hele dit liv – og ved du ikke, at der findes bedre 
alternativer – så vil du ikke bruge de ekstra penge på frisklavet, før 
end nogen kommer og lærer dig, at der findes et bedre liv på den 
anden side af det vante. «

Han påpeger dog en mulighed hvorved, man kan kombinere 
traditionen for den høje danske lydkvalitet med 
mulighederne som ligger i den teknologiske og 
internationale udvikling:

»Både Libratone og Dynaudio er blevet kinesisk opkøbt i 
løbet af det seneste år, hvilket kan hjælpe  kendskabsgraden 
globalt pga. investeringen som gøres af de opkøbende 
virksomheder. Det man generelt kan sige om danske 
producenter er, at de er meget marginale, hvis man 
sammenligner med de store udenlandske virksomheder. Det 
kan måske påvirke nogle af de danske producenters 
udvikling mere end man tror. Eksempelvis læner Libratone 
sig 100 procent op af AirPlay som teknologi, så hvis Apple 
ikke investerer i  denne teknologi, så går det ud over dem, « 
siger Christoffer Arensbach, kommerciel direktør i Hi-Fi 
Klubben. 

Fremtiden for højttalerindustrien i Danmark
Brancheudsnittets virksomheder er generelt rimeligt 
velkonsoliderede. Soliditetsgraden har i analysens 
regnskabsår ligget på 50,1 procent, hvilket er næsten ti 
procentpoint over gennemsnittet fra Berlingske Business 
Magasins GULD1000.
Selvom årsresultaterne har svigtet de seneste år, så er 
virksomhederne rimelig godt rustede, og direktøren i en af 
Danmarks førende højttalerproducenter er heller ikke nervøs 
for fremtiden. 

5 / 14

Christoffer Arensbach er kommerciel direktør i Hi-Fi Klubben, der 
til daglig står for detailhandel med blandt andre DALIs højttalere, og 
han genkender i vid udstrækning de samme problemstillinger som 
Lars Worre nævner. 

»Holdningen til hvad god lyd er, har rykket sig gennem de seneste 
år. Kunderne efterspørger i stigende grad små, kompakte og trådløse 
højttalere. Disse er ikke nødvendigvis svære eller dyre at producere, 
og sælges derfor ofte for relativt små beløb. Denne type produkter  er 
nemme at sælge for de store varehuse, og Hi-Fi Klubbens udfordring 
er derfor  i stigende grad at få folk til at forstå den enorme forskel på 
audiokvaliteten i de små højttalere kontra gode, traditionelle 
højttalere, der ofte giver en langt bedre lydoplevelse,« fortæller 
Christoffer Arensbach. 

for fremtiden. 

»Højttalerbranchen er ved at komme sig efter de store 
omvæltninger i de forgangne år. Man kan jo lave højttalere, 
der er egnet til mange forskellige situationer, så vi skal være 
dygtige til at kunne separere modefænomener fra universel 
sandhed. Vi er i Danmark nicheproducenter, hvis man 
sammenligner os med de største internationale 
konkurrenter, men derfor tænker vi os ikke små. Niche er 
ikke noget med at tænke sig selv lille, men nærmere definere, 
hvad vi skal excellere i. Rundt om i verden vil mange betale 
ekstra for 'Made in Denmark', og det skal vi kollektivt sikre, at 
de vil fortsætte med,« siger Lars Worre fra DALI. 

Ser man bort fra Bang & Olufsen i brancheudsnittets 
årsresultat for 2013 var udsnittets samlede et underskud på 
over 38 millioner kroner. Skal dette vendes til et overskud i de 
kommende år, så ser Hi-Fi Klubben i hvert fald én vigtig 
mission for de hjemlige producenter samt detailhandlen: 

»Fokus har længe været på, hvordan man kan få en lavere og 
lavere pris. Det gør det svært for danske producenter og 
detailhandlere, da man så skal konkurrere på omsætning 
med de helt store  virksomheder som f.eks. Samsung og Bose. 
Danmark har længe være et flagskib inden for lydkvalitet i et 
stilrent design og fortsætter dette, så er købevilligheden 
stadig til stede hos kunderne - også i Skandinavien,« fortæller 
Christoffer Arensbach. 
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Perspektivering

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

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

50,6% 53,3% 50,1%

27,4% 29,8% 29,6%
7,1% 6,3% 7,0%

5,6% -4,3% 0,7%

10,0% 4,8% 2,9%

Nøgletalsoverblik

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

Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal samlet for hele analysen fordelt på år. Derudover viser tabellen udviklingen fra år til i år 

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.
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DALI SL Audio Resten

2011-12 2012-13 2011-13
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3.589                   3.488                           3.653                         -3% 5% 2%

1.817                   1.858                           1.830                         2% -2% 1%

50,6% 53,3% 50,1% 2,6 % point -3,2 % point -0,5 % point

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

8,7% -10,5% -1,5% -19,2 % point 9,1 % point -10,1 % 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.)
2011 2012 2013

Udvikling



Over 41. pct.

Under 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
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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. 

»Holdningen til hvad god lyd er, 

har rykket sig gennem de seneste 

år,« Christoffer Arensbach, 

kommerciel direktør i 

Hi-Fi Klubben

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 Afkast eksl. markedsleder

Soliditet Soliditet eksl. markedsleder
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1 Alto Højttalere  57,5% 88,1% 75,5% 2 1
2 Gryphon Audio Designs 30-06-2014 50,4% 67,7% 77,0% 3 1
3 Scantone  27,4% 83,2% 36,6% 6 3
4 DALI 30-04-2014 22,7% 36,7% 60,8% 5 1
5 AVA Group  18,4% 49,6% 33,2% 10 5
6 TC Electronic 30-06-2014 15,6% 40,1% 41,5% 7 1
7 F3 / Audiovector  15,6% 27,1% 48,0% 14 7
8 Gato Audio 30-06-2014 9,6% N/A -7,3% 9 1
9 Dynaudio  8,3% 21,9% 27,9% 8 -1
10 M&K Sound  8,0% 33,8% 12,8% N/A N/A
11 Scan-Speak  7,7% 13,0% 23,4% 12 1
12 Artcoustic  6,9% 11,7% 32,8% 11 -1
13 Dantax Radio 30-06-2014 5,5% 7,9% 29,1% 13 0
14 System Audio 30-06-2014 4,2% 7,2% 24,7% 18 4
15 Vifa Denmark  0,9% 4,0% 13,2% N/A N/A
16 Bang & Olufsen 31-05-2014 -3,3% -7,2% 57,4% 17 1
17 Acoustic-Force  -3,9% N/A -21,8% 16 -1
18 Danesian Audio  -4,3% -6,2% 68,2% 1 -17
19 Tangent  -8,3% -56,8% 19,1% 15 -4
20 SL Audio 30-04-2014 -9,6% N/A -3,0% 19 -1
21 Daneone  -24,3% N/A -27,3% 20 -1
22 Cornered Audio  -28,2% N/A -33,4% 23 1
23 Scandyna 30-04-2014 -28,4% -389,8% -3,7% N/A N/A

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

23 Scandyna 30-04-2014 -28,4% -389,8% -3,7% N/A N/A
24 Libratone  -32,4% -260,5% 14,0% 21 -3
25 AIAIAI 30-06-2014 -35,2% -894,9% 1,5% 22 -3
26 Design House Denmark  -51,2% N/A -23,4% 4 -22
27 AM3D  -54,7% -141,4% 57,7% 24 -3
28 Copland  -87,3% N/A -530,1% 25 -3

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

*Se noter i 2013 faneblad 8 / 14



Egenkapitalforrentning

Resultat

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. 

Graf: Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

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

Indtjeningen i virksomhederne i denne analyse måles på 
egenkapitalforrentning samt bruttoresultat, driftsresultat og 
årsresultat. 
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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 Bang & Olufsen * 31-05-2014 1.224.300                   2.500                      -29.000                  1 0
2 TC Electronic * 30-06-2014 78.171                          26.761                   22.904                   2 0
3 DALI 30-04-2014 54.761                          16.643                   12.092                   4 1
4 Dynaudio  53.462                          10.244                   3.912                      3 -1
5 Scan-Speak  22.114                          2.565                      1.165                      5 0
6 Gryphon Audio Designs 30-06-2014 11.642                          6.041                      4.587                      6 0
7 Dantax Radio 30-06-2014 6.817                             1.859                      1.263                      7 0
8 F3 / Audiovector  5.246                             1.965                      1.179                      10 2
9 Scantone  4.566                             479                          355                          8 -1
10 AVA Group  4.264                             1.675                      1.059                      15 5
11 Vifa Denmark  *  3.953                             421                          313                          14 3
12 AIAIAI 30-06-2014 3.913                             -1.502                     -1.903                     17 5
13 Scandyna  * 30-04-2014 3.710                             -3.809                     -3.410                     11 -2
14 Tangent  3.423                             -2.045                     -2.183                     9 -5
15 System Audio 30-06-2014 3.261                             905                          590                          13 -2
16 Danesian Audio  1.542                             -107                         -78                            16 0
17 Artcoustic  1.426                             308                          138                          19 2
18 Design House Denmark  1.274                             -509                         -413                         23 5
19 Libratone  1.239                             -19.042                  -22.526                  28 9
20 Alto Højttalere *  1.138                             543                          405                          21 1
21 M&K Sound *  1.078                             194                          3                                22 1
22 Gato Audio 30-06-2014 867                                 272                          6                                20 -2
23 Cornered Audio  251                                 -326                         -443                         25 2
24 Acoustic-Force  -12                                  -48                            -136                         24 0
25 Daneone *  -217                               -251                         -335                         26 1
26 Copland  -406                               -410                         -421                         27 1
27 SL Audio 30-04-2014 -686                               -9.611                     -13.002                  18 -9

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

26 Copland  -406                               -410                         -421                         27 1
27 SL Audio 30-04-2014 -686                               -9.611                     -13.002                  18 -9
28 AM3D  -1.279                           -11.388                  -9.693                     12 -16
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

*Se noter i 2013 faneblad 10 / 14



i procent

Ovenstående tabel viser udviklingen fra starten af 
analyseperioden til slutningen af analyseperioden. I tabellen 
er mellemliggende år taget ud for at vise de langsigtede 
forandringer. En grøn farvemarkering indikerer vækst, rød en 
tilbagegang og gult, at der enten har været stilstand, eller at 
resultatet ikke findes. 

Årets resultat N/A  kr                        -140.303 

Aktivmasse 1,8%  kr                             63.459 

Primært resultat -86,9%  kr                        -161.393 

Resultat før skat N/A  kr                        -169.455 

V Æ K S T A N A L Y S E 

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

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

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

Regnskabstal Udvikling 2011-2013

i tusind kr.

Bruttofortjeneste 6,5%  kr                             91.030 

Egenkapitalmasse 0,7%  kr                             12.360 

25

30
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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.

»Det er kendetegnende for 

audiobranchen, at produkterne 

ikke er steget i pris siden 1970,« 

Lars Worre, administrerende 

direktør i DALI

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

Årets resultat Virksomhedens slutresultat

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



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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H 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

Kontakt 

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