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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 møbelproducenter

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.

G d l l t

Analysen af møbelproducenter omfatter 49 selskaber. 
Udvælgelsen er foretaget af Berlingske Research og er 
efterfølgende kvalitetssikret med udgangspunkt i Træ- og 
Møbelindustriens egne medlemmer

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

Analysen er udarbejdet ud fra virksomhedernes tre seneste 
årsregnskaber og omfatter således ikke virksomheder uden 
offentliggjorte regnskaber som f.eks. personligt ejede og 
fondsejede virksomheder eller nye selskaber. 

METODE

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.

DEM HAR VI TALT MED :

Flemming Larsen, branchedirektør i Træ- og 
Møbelindustrien.

Sammenlignelige regnskabsperioder er en forudsætning for 
at kunne lave en retvisende analyse.  I den forbindelse skal 
det bemærkes at enkelte virksomheder kan have regnskabsår 
der fraviger fra kalenderåret, hvilket kan have indflydelse på 
analysen.  
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Analysen af møbelproducenter omfatter 49 selskaber, der 
beskæftiger sig med design, produktion og salg af møbler, indenfor 
de tre hovedsegmenter; boligmøbler, erhvervs- og kontraktmøbler 
og endeligt designermøbler.

Branchen må betegnes som værende en konjunkturfølsom branche, 
idet møbler er langvarige forbrugsgoder, og ikke strengt nødvendige 
i recessionsperioder når pengene ikke rækker. Derfor vil branchen 
opleve store op- og nedture i takt med at konjunkturerne ændrer sig. 
Denne tendens oplevede man i starten af årtusindeskiftet, da den 
danske økonomi, sammen med resten af de vestlige økonomier, 
buldrede derud af, og havde relativt høje vækstrater. I midten af 
00'erne havde danskerne aldrig haft så mange penge mellem 
hænderne, og det nød branchen godt af, og omsætningen var støt 
stigende, hvor det især var designermøblerne som danskerne 
kastede sig over. I slutningen af 2008 vendte det imidlertid, og 
branchen oplevede et kraftigt fald i efterspørgslen.

Denne tendens kan også genkendes af Træ- og Møbelindustrien, der 
bl.a. giver den faldende byggeaktivitet skylden:

- Branchen har været stærkt påvirket med hensyn til omsætning i 
kølvandet på finanskrisen. Omsætningen skiftede til et nyt og lavere 

 fået større kritisk masse, og større robusthed over for 
udsving. Ifølge Flemming Larsen gjorde forværringen i 
danskernes købelyst, at mange virksomheder måtte kigge 
uden for Danmarks grænser i bestræbelserne på at afsætte 
deres møbler:

- Overgangen fra et godt hjemmemarked til et meget svagt 
hjemmemarked, har fået mange virksomheder til at 
intensivere eksportaktiviteterne. Det gælder både på de 
fjernere markeder, men især på nærmarkederne, som er de 
dominerende eksportmarkeder. Her har mange 
virksomheder haft god succes med indsatsen.

Konkurrence fra udlandet
Der har, ifølge Flemming Larsen, været konkurrence fra 
udlandet i mange år, men konkurrencen er skærpet i de 
seneste årti, hvor importen af udenlandske møbler er steget 
markant. Her spiller danskernes prisbevidsthed en rolle, idet 
mange udenlandske varer kan produceres billigere i 
udlandet, hvilket giver Danmark en ulempe i forhold til de 
udenlandske konkurrenter:

- Konkurrencen fra udlandet har i mange år præget 

O P S U M M E R I N G
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p g y g
niveau på omkring ¾ af niveauet før finanskrisen. Siden har 
omsætningen ligget forholdsvist stabilt. En væsentlig årsag til 
omsætningsdykket har været, at byggeaktiviteten, 
boligomsætningen og forbrugertilliden har været meget lav i hele 
perioden. Hjemmemarkedet faldt mere eller  mindre sammen efter 
finanskrisen, siger Direktør for Træ- og Møbelindustrien Flemming 
Larsen.

Selvom man ikke kan se tegn på bedring i hverken Berlingske 
Researchs analyse, eller Træ- og Møbelindustriens egne tal, er der 
efter deres vurdering, grund til optimisme i branchen, der så småt 
kan se lys for enden af tunnellen:

- Aktuelt er der – uanset at de aktuelle nøgletal ikke viser stor 
forandring til det bedre – efter vores vurdering udsigt til en vis 
bedring i omsætning og eksport. Mange virksomheder melder, at 
det lysner, og det vil forhåbentligt afspejle sig i de kommende 
nøgletal for branchen, siger Flemming Larsen.

Konsolideringer
Som følge af de udfordringer som finanskrisen medførte, blev 
mange selskaber i branchen, ifølge Flemming Larsen, tvunget til at 
reducere omkostningerne, hvilket førte til en del fusioner og opkøb 
med henblik på at blive mere solide og modstandsdygtige fremover:

- Der er sket en betydelig konsolidering i branchen siden 
finanskrisen. Nogle er gået konkurs, og en del af disse er blevet 
rekonstrueret. Andre virksomheder er fusioneret, og har dermed

Det er stadig afgørende at de generelle 

rammevilkår med hensyn til skatter, afgifter og 

energipriser mv.  bliver forbedret. Ikke for at 

nærme sig et asiatisk omkostningsniveau, men for 

at sikre os konkurrencekraft i forhold til vores 

nabolande, hvor forholdene på disse områder er 

mere gunstige.

g p g
branchen. Importen er øget betydeligt over de sidste ti år, og 
konkurrencen på eksportmarkederne er meget intens. Det er 
essentielt for selskabernes konkurrenceevne, at arbejde med 
omkostningsbevidsthed og ikke mindst kvalitet i produkter 
og design. Det kan i nogen grad kompensere for de 
omkostningsulemper, som danske møbelvirksomheder har.

Fremadrettet mener han dog også, at det er nødvendigt , at 
disse forhold bliver justeret, hvis branchen for alvor skal 
være i stand til at bide skeer med de udenlandske 
møbelproducenter:
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Mange virksomheder melder, at det 
lysner, og det vil forhåbentligt afspejle 

sig i de kommende nøgletal for 

Branchens tal
Uanset hvilket nøgletal man kigger på, har branchen klaret sig 
væsentligt dårligere end for blot to år siden. I løbet af 
analyseperioden er branchens samlede bruttofortjeneste faldet fra 
2,16 mia. til 1,91 mia., svarende til 12 pct. Det samme gør sig 
gældende når man kigger på bundlinjen, som er blevet reduceret 
med to tredjedele. I 2010 var branchens samlede resultat på 
bundlinjen 196 millioner kroner, mens det bare to år efter var 
barberet ned til 62 millioner. 

Med hensyn til afkastningsgraden havde branchen som 
helhed en afkastningsgrad på blot 3,2 pct. Sammenlignet 
med Berlingskes Guld1000-analyse over de 1000 største 
virksomheder i Danmark, er det kun lige godt halvdelen af de 
6,2 pct. som Guld1000-selskaberne har. Det er imidlertid ikke 
overraskende at det forholder sig sådan. 
Fremstillingsvirksomheder, og dermed også 
møbelproducenterne, er nødsaget til at have mange penge 
bundet i materielle aktiver, såsom produktionsudstyr og 
lagerbeholdning mm. Derfor vil afkastningsgraden, alt andet 
lige, blive mindre end eksempelvis en 
rådgivningsvirksomhed, hvor indtægterne i højere grad 
bliver genereret af serviceydelser og hvor der derfor ikke er 
behov for investeringstunge anlæg.

Fremtiden
Selvom regnskaberne i vores analyse ikke giver anledning til 
den store optimisme fremadrettet, er stemningen lidt lysere 
hos Træ- og Møbelindustrien. Her melder man om en 
langsom bedring, og mener også stadig, at de danske 
møbelproducenter har et godt ry i Danmark såvel som i 
udlandet:

- Der er tegn på, at det langsomt er ved at vende. Så hvis 
virksomhederne har tingene på plads er der gode

branchen

Ser man bort fra de fem største aktører, er billedet dog noget 
anderledes. I dette tilfælde er branchens samlede bruttofortjeneste 
steget med 12 pct. mens bundlinjen er fordoblet i forhold til for to år 
siden, og man kan altså sige, at det i høj grad er de store aktører der 
trækker det samlede billede ned i dyndet.

Kigger man på , hvem der klarer sig bedst blandt de medvirkende 
selskaber, kommer det naturligvis an på, hvilket parameter man 
måler efter. Efter de absolutte resultat-paramtre som 
bruttofortjeneste og årets resultat er det ikke overraskende de store 
spillere med store værdier på balancen der klarer sig bedst. De fire 
største selskaber: Tvilum, Hilding, Actona Company og Boconcept 
har alle store værdier bundet i aktiver, og de distancerer sig da også 
markant fra de andre når man ser på både bruttofortjeneste, 
driftsresultat og bundlinje. Kigger man på de relative resultatmål 
såsom afkastningsgrad og egenkapitalforrentning, er der tre 
selskaber der skiller sig ud, idet Cane-Line, Muuto, og Hay alle ligger 
i top-3  i begge opgørelser.

virksomhederne har tingene på plads, er der gode 
muligheder fremadrettet, for danske møbelproducenter er 
stadig et godt navn, både på hjemme- og 
eksportmarkederne, siger Flemming Larsen.

Han peger også på internettet som en ny mulighed for 
møbelproducenterne, og forventer at virksomhederne i 
stigende grad vil fokusere på den kanal fremover:

- Flere og flere virksomheder anvender internettet som 
afsætningskanal. Der er generelt ikke tale om en trussel, men 
om en mulighed for virksomhederne. Det er derfor 
formentlig en kanal, som vil vinde frem i fremtiden.

Et andet gavnligt forhold for branchen er den EU-dom, der 
faldt i Storbritannien vedrørende salg af kopi-møbler. 
Storbritannien har tidligere været en hæmsko for 
producenterne af designmøbler, fordi de er omfattet af nogle 
andre regler om ophavsrettigheder. Dommen fastslog, at 
Storbritannien nu skal tilpasse sig de øvrige EU-lande med 
hensyn til beskyttelse af designrettigheder, hvilket 
formentlig vil have en positiv afsmittende effekt på de 
danske møbelproducenter.
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Perspektivering

Branchekoncentration
2010 2011 2012

1,6% 1,1% -0,5%
40,8% 40,0% 40,9%
49,4% 49,0% 49,0%
7,4% 7,1% 6,3%
5,8% 3,9% 3,2%

Soliditetsgrad analyse
Afkastningsgrad GULD1000

Soliditetsgrad GULD1000

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 
d i d

O V E R B L I K
14%

14%

8%

7%
7%

50%

Tvilum ApS Hilding Anders Danmark A/S

Actona Company A/S Boconcept A/S

Scancom International A/S Resten

Nøgletalsoverblik

2010-11 2011-12 2010-12
2.159                   2.116                           1.910                         -2% -10% -12%

358                       247                               200                              -31% -19% -44%
268                       203                               176                              -25% -13% -34%
196                       132                               62                                 -33% -53% -68%

6.258                   6.337                           6.168                         1% -3% -1%
3.090                   3.104                           3.020                         0% -3% -2%
49,4% 49,0% 49,0% -0,4 % point 0,0 % point -0,4 % point

5,8% 3,9% 3,2% -1,9 % point -0,7 % point -2,6 % point
8,5% 6,5% 5,8% -2,0 % point -0,8 % point -2,8 % point

Årets resultat
Aktiver
Egenkapital

Udvikling

6 / 14

2012

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

dominerende.

Resultat før skat

Soliditet

20112010
Nøgletal for branchen 
(i mio. kr.)



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.

Afkastningsgrad (seneste regnskab)

6% 4% 3%

49% 49% 49%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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)

26,5 pct. 22,4 pct.

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.

Der er sket en betydelig 
konsolidering i branchen siden 

finanskrisen

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%

2010 2011 2012

Afkastningsgrad Soliditet
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36,7 pct. 14,3 pct.
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1 Muuto A/S 44,2% 76,0% 55,8% 2 1
2 Cane-Line A/S 30-09-2013 42,5% 47,8% 89,1% 1 -1
3 Hay (Nine United Denmark A/S) 31-07-2013 28,4% 69,2% 41,2% 3 0
4 Duba-B8 A/S 20,5% 55,0% 39,3% 7 3
5 Four Design A/S 30-06-2013 17,7% 32,4% 54,9% 16 11
6 Howe A/S 15,8% 30,0% 44,0% 11 5
7 Gramrode Møbelfabrik A/S 15,3% 21,8% 71,8% 6 -1
8 Haslev Møbelsnedkeri A/S 30-06-2013 15,2% 31,1% 40,9% 4 -4
9 Fritz Hansen A/S 14,5% 24,7% 58,1% 15 6

10 Snedkergaarden Them A/S 12,1% 31,8% 27,3% 12 2
11 Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 11,5% 29,2% 32,7% 5 -6
12 Akva Waterbeds A/S 10,2% 28,2% 38,2% 9 -3
13 Actona Company A/S 30-06-2012 10,0% 31,7% 28,9% 14 1
14 Skovby Møbelfabrik A/S 31-08-2013 9,9% 13,5% 73,0% 19 5
15 Hjort Knudsen A/S 9,2% 24,6% 61,1% 8 -7
16 Montana Møbler A/S 30-06-2013 9,2% 17,6% 44,0% 13 -3
17 Boconcept A/S 30-04-2013 8,6% 14,0% 35,4% 10 -7
18 Holmris A/S 8,0% 18,8% 30,2% 20 2
19 Cube Design A/S 7,2% 11,5% 47,1% 34 15
20 Hilding Anders Danmark A/S 6,5% 11,5% 76,5% 17 -3
21 Innovation Randers A/S 5,1% 10,8% 52,8% 21 0
22 Kvist Møbler (Kvist Industries A/S) 4,5% 7,0% 28,4% 23 1
23 Jabo Møbler A/S 30-06-2013 4,4% N/A -6 2% 25 2

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

23 Jabo Møbler A/S 30-06-2013 4,4% N/A -6,2% 25 2
24 Mono CPH A/S 4,3% 2,3% 14,3% 27 3
25 Scancom International A/S 30-06-2013 4,3% 4,8% 35,8% 18 -7
26 N. Eilersen A/S 30-06-2013 4,2% 7,4% 59,9% 29 3
27 Sika Design A/S 30-09-2013 3,1% 7,0% 57,0% 31 4
28 Kaagaards Møbelfabrik A/S 3,0% 9,0% 98,0% 30 2
29 Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S 30-09-2013 2,6% 2,1% 53,9% 36 7
30 ST Skoleinventar A/S 2,6% 3,3% 62,3% 22 -8
31 M. Schack Engel A/S 1,9% -11,2% 26,5% 33 2
32 Fredericia Furniture A/S -0,1% -0,7% 57,9% 26 -6
33 Lammhults Biblioteksdesign A/S -0,5% -8,0% 73,9% 32 -1
34 Vanerum SIS A/S -1,2% -16,1% 30,0% 28 -6
35 A/S Hammel Møbelfabrik af 03.11.2009 -1,2% -34,2% 13,3% N/A N/A
36 Bruno Hansen Furniture -2,2% -101,9% 4,2% 43 7
37 Fumac A/S 30-06-2013 -2,7% -17,5% 33,0% 37 0
38 TM Line A/S -2,9% -19,6% 25,5% 45 7
39 Schultz Seating Denmark A/S 30-04-2013 -3,9% -1,0% 32,6% 38 -1
40 Magnus Olesen A/S 30-06-2013 -5,3% -17,8% 52,5% 35 -5
41 Bjerndrup Møbelfabrik A/S 30-09-2013 -5,3% -1,4% 97,8% 39 -2
42 Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S -5,6% -62,9% 6,2% 24 -18
43 Aage Østergaard Møbelindustri A/S -5,8% -21,2% 36,3% 41 -2
44 Getama A/S 30-04-2013 -6,2% -15,6% 57,0% 44 0
45 Nordic Easy Chair A/S -8,9% -38,4% 23,9% 47 2
46 Interstil A/S -10,4% -152,3% 9,4% 42 -4
47 Tvilum ApS -14,4% -24,3% 56,0% 40 -7
48 Skalma A/S 31-08-2013 -16,4% -114,3% 19,4% 46 -2
49 Flexa 4 Dreams -22,2% -40,5% 33,7% 48 -1

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

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. 

Indtjeningen i virksomhederne i denne analyse måles på 
egenkapitalforrentning samt bruttoresultat, driftsresultat og 
årsresultat. 

I N D T J E N I N G S A N A L Y S E
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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 Boconcept A/S 30-04-2013 292.959                     28.336                 5.134                      1 0
2 Hilding Anders Danmark A/S 165.344                     52.172                 53.359                   5 3
3 Actona Company A/S 30-06-2012 158.156                     40.223                 25.092                   2 -1
4 Tvilum ApS 140.061                     -176.609             -186.412               3 -1
5 Duba-B8 A/S 115.756                     25.542                 18.495                   6 1
6 Montana Møbler A/S 30-06-2013 110.169                     21.025                 13.470                   7 1
7 Skovby Møbelfabrik A/S 31-08-2013 83.835                        15.354                 11.735                   8 1
8 Fritz Hansen A/S 72.577                        60.168                 44.087                   10 2
9 Hay (Nine United Denmark A/S) 31-07-2013 67.298                        35.431                 27.128                   12 3

10 Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 60.806                        12.324                 7.061                      9 -1
11 Cane-Line A/S 30-09-2013 51.903                        35.019                 26.242                   11 0
12 Flexa 4 Dreams 45.892                        -14.429                -15.720                  13 1
13 Howe A/S 45.678                        14.730                 9.237                      14 1
14 Four Design A/S 30-06-2013 31.389                        7.275                    5.205                      19 5
15 Muuto A/S 30.746                        16.463                 12.202                   21 6
16 Hjort Knudsen A/S 26.001                        14.067                 19.739                   17 1
17 Fredericia Furniture A/S 24.972                        -2.448                   -2.035                     15 -2
18 Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S 30-09-2013 24.626                        1.892                    853                          24 6
19 Innovation Randers A/S 24.236                        4.447                    5.490                      16 -3
20 A/S Hammel Møbelfabrik af 03.11.2009 22.803                        1.571                    121                          22 2
21 Holmris A/S 21.115                        4.678                    3.226                      37 16
22 Lammhults Biblioteksdesign A/S 19.871                        -1.795                   -2.820                     20 -2
23 M Schack Engel A/S 18 485 817 -831 25 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

23 M. Schack Engel A/S 18.485                        817                         -831                         25 2
24 Brødrene Andersen Møbelsnedkeri A/S 17.835                        -3.809                   -1.984                     23 -1
25 Akva Waterbeds A/S 17.418                        3.066                    2.401                      26 1
26 ST Skoleinventar A/S 16.413                        701                         197                          31 5
27 Haslev Møbelsnedkeri A/S 30-06-2013 16.307                        5.115                    3.765                      32 5
28 Bruno Hansen Furniture 15.674                        259                         -1.900                     27 -1
29 Kvist Møbler (Kvist Industries A/S) 15.276                        4.119                    1.354                      29 0
30 Nordic Easy Chair A/S 14.179                        667                         791                          39 9
31 Skalma A/S 31-08-2013 13.751                        -5.252                   -6.601                     28 -3
32 Cube Design A/S 12.793                        2.081                    1.200                      38 6
33 Gramrode Møbelfabrik A/S 12.674                        4.674                    4.418                      34 1
34 Aage Østergaard Møbelindustri A/S 12.294                        -1.944                   -2.319                     30 -4
35 Getama A/S 30-04-2013 12.224                        -13                           -271                         40 5
36 N. Eilersen A/S 30-06-2013 11.319                        2.498                    1.792                      36 0
37 Schultz Seating Denmark A/S 30-04-2013 9.160                           -1.823                   -180                         41 4
38 Sika Design A/S 30-09-2013 9.067                           1.624                    1.512                      42 4
39 Interstil A/S 8.341                           -20.014                -21.952                  18 -21
40 TM Line A/S 8.038                           1.203                    281                          45 5
41 Fumac A/S 30-06-2013 7.666                           -7.366                   -12.173                  33 -8
42 Kaagaards Møbelfabrik A/S 6.092                           2.440                    11.285                   44 2
43 Magnus Olesen A/S 30-06-2013 5.975                           -2.119                   -1.932                     35 -8
44 Jabo Møbler A/S 30-06-2013 5.858                           1.103                    -671                         43 -1
45 Snedkergaarden Them A/S 3.636                           813                         398                          46 1
46 Bjerndrup Møbelfabrik A/S 30-09-2013 2.430                           -1.191                   -319                         47 1
47 Mono CPH A/S 857                               101                         -24                            48 1
48 Scancom International A/S 30-06-2013 168                               16.684                 2.635                      4 -44
49 Vanerum SIS A/S 23                                  -5                             -7                              49 0

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

Årets resultat

Primært resultat

i tusind kr.

 kr                       -158.179 

 kr                          -92.272 

 kr                       -134.033 

 kr                          -89.483 

 kr                          -69.703 

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 

Aktivmasse

Regnskabstal

-11,5%

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 2010-2012

Bruttofortjeneste

Resultat før skat

Egenkapitalmasse -2,3%

-1,4%

-68,5%

-34,4%

-44,2%

 kr                       -248.962 

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.

60

g g g
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.  

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.

Overgangen fra et godt 
hjemmemarked til et meget svagt 
hjemmemarked, har fået mange 
virksomheder til at intensivere 

eksportaktiviteterne

11 / 14

32 31 31
25

17 18 18

11

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 Alle tre år

Overskud Underskud



R E G N S K A B S T A L

Virksomhedens samlede indtægter

Forskellen mellem virksomhedens salg og de direkte salgsomkostninger

Overskuddet før renter, ekstraordinære poster, skat og afskrivninger

Resultat efter skat

Primært resultat

Regnskabsposter

Nettoomsætning

Resultat før skat

Skat

Ekstraordinære indtægter/udgifter

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

N/A Tal ikke tilgængelige, eller beregning ikke mulig

Hensættelser

Årets resultat

Udbytte

Aktiver

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

Kortfristet gæld

Langfristet gæld
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Egenkapital

Minoritetsinteresser

Gæld med en løbetid på over 12 mdr.

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

Genstande, beholdninger og rettigheder der tilhører virksomheden

Ejernes andel af virksomhedens finansiering



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.

Egenkapitalforrentning
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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 
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