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Regnskabsanalysen for 2021 viser udviklingen i virksomhe-
dernes nøgletal i periode 2015 – 2019, hvormed analysen ta-
ger afsæt i virksomhedernes situation før Corona pandemien. 
På baggrund af knap 4.000 regnskaber fordelt over de 5¹ år , 
viser regnskabsanalysen at metalindustriens virksomheder i 
perioden har klaret sig godt. 

Analysen viser, at indtjening pr. medarbejder i 2019 var 94.000 
kr., hvilket betyder at der fra 2018 til 2019 var et fald. Virksom-
hederne har generelt en sund soliditetsgrad. 
Samtlige nøgletal på tværs af sektoren ser lovende ud. Alle nøg-
letallene findes i tabellerne til sidst i analysen, hvor begrebsli-
ste og metodeafsnit også er at finde. 

De små metalindustrivirksomheder klarer sig 
bedst, trods fald fra 2018 til 2019
De mindste (1-4 ansatte) og mindre virksomheder (5-10 ansat-
te) havde i 2019 den højeste indtjening pr. medarbejder med 

gennemsnitlig 104.000 kr. og 109.000 kr. Alt imens den gen-
nemsnitlige indtjening pr. medarbejder i metalindustrien faldt 
med godt 10.000 kr. pr. medarbejder fra 2018 til 2019, til et ni-
veau på gennemsnitligt 94.000 kr. pr. medarbejder. 

Geografisk er der også forskelle, hvor region Midtjylland havde 
den højeste indtjening på 104.000 kr. pr. medarbejder, og re-
gion Hovedstaden den laveste med 60.000 kr. pr. medarbejder. 
Den store forskel mellem regionerne, kan skyldes at en række 
mindre virksomheder i region Hovedstaden havde store negati-
ve driftsresultater, hvilket påvirker gennemsnittet for regionen. 
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Figur 1.1 Gennemsnitlig indtjening pr. medarbejder fordelt på virksomhedsstørrelse 

Kilde: Virk.dk, samt egne beregninger
Anm.: Virksomheder med 100+ ansatte er udeladt grundet udfald i observationer, der medfører at den samlede udvikling for virksomhedsstørrelsen ikke er repræsentative.  

1 Dette svarer til godt 784 regnskaber pr. år i gennemsnit
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Nedadgående tendens i den gennemsnitlige 
soliditetsgrad for hele landet
Soliditetsgraden på tværs af metalindustriens virksomheder 
har været nedadgående over perioden fra 2015 til 2019. I 2019 
var den gennemsnitlige soliditetsgrad for metalindustriens 
virksomheder på 32,7 procent. Normalt siger man, at en sund 
soliditetsgrad ligger imellem 30-40 procent, hvilket alle grup-
perne tilnærmelsesvis ligger indenfor.

Soliditetsgraden for metalindustrien et udtryk for, at virksom-
hederne generelt er velpolstrede og - i princippet - kan tåle at 
miste over 30 procent af deres kapitalgrundlag, uden at det 
bringer eksterne långiveres eller andre kreditorers tilgodeha-
vender i fare, hvilket typisk er den enkeltfaktor, der oftest udlø-
ser en konkursbegæring.

De største virksomheder (100+ ansatte) havde i 2019 den hø-
jeste soliditetsgrad på omkring 42,5 procent. Imens havde de 
mellemstore (26-50 ansatte) og større virksomheder (51-100 
ansatte) den laveste soliditetsgrad på omkring 28 procent. Be-
mærk at  datagrundlaget er småt for de større virksomheder, 
hvorfor årlige udsving kan forekomme.

Virksomhederne i både region Midt- og Nordjylland havde i 
2019 en soliditetsgrad omkring 37 procent, hvilket er i den høje 

ende af skalaen. Lavest lå region Hovedstaden med en solidi-
tetsgrad på omkring 24 procent i 2019. 

Trods den nedadgående tendens i den gennemsnitlige solidi-
tetsgrad for metalindustrien, har alle virksomheder og regioner 
en sund soliditetsgrad. Den eneste region som ligger lavt er re-
gion Hovedstaden. Regionen har dog i de foregående år ligget 
på et sundt niveau, hvorfor niveauet i 2019 ikke giver anled-
ning til bekymring. 

Fire ud af fem virksomheder i metalindustrien 
har overskud
Andelen af metalindustriens virksomheder med overskud faldt 
omkring 2 procentpoint fra 2018 til 2019. Virksomheder i me-
talindustrien med overskud, var dog stadig omkring 80 procent 
i 2019, omend der var betydelige forskelle på tværs af virksom-
hedsstørrelser.  

Blandt de mellemstore virksomheder (26-50 ansatte) havde 
93 procent af virksomhederne et overskud i 2019, imens godt 
73 procent af de største virksomheder (100+ ansatte) og mind-
ste virksomheder (1-4 ansatte) i 2019 hæv et overskud hjem.

Geografisk var der dog ikke de store forskelle.
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Figur 1.2 Gennemsnitlige soliditetsgrad på tværs af virksomheder og regioner
 

Kilde: Virk.dk, samt egne beregninger 
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Figur 1.3 Gennemsnitlige andel med overskud på tværs af virksomheder og regioner

Kilde: Virk.dk, samt egne beregninger 

Arbejdskapital pr. medarbejder er i gennemsnit 
steget over perioden 
Virksomhederne havde i 2019 en høj arbejdskapital pr. medar-
bejder på tværs af virksomhedsstørrelser, som lå fra 117.000 
kr. til 367.000 kr. pr. medarbejder. En høj arbejdskapital er, som 
udgangspunkt, en sikkerhed for virksomheden, da arbejdska-
pitalen skal være stor nok, til at virksomheden kan opretholde 
sin drift. På den anden side, kan en stor arbejdskapital være et 
negativt tegn på, at virksomheden mangler fokus, og ikke får 
brugt likviditet til yderligere formål, som skaber mere værdi el-
ler højere forrentning. 

De mindste virksomheder (1-4 ansatte) har haft en opadgå-
ende og høj arbejdskapital pr. medarbejder over alle årene. I 
2019 havde de mindste virksomheder den højeste arbejdska-
pital pr. medarbejder på 367.000 kr.. Generelt lå det højt for de 
fleste virksomhedsstørrelser, hvor gennemsnittet i 2019 var 

på 250.500 kr. pr. medarbejder. Lavest lå de mindre virksom-
heder (11-25 ansatte), hvor arbejdskapital pr. medarbejder lå 
på gennemsnitlig 117.000 kr. pr. medarbejder i 2019. Geogra-
fisk ses der også betydelige forskelle på arbejdskapitalen pr. 
medarbejder, hvor region Sjælland lå højest med 323.000 kr. pr. 
medarbejder, og region Syddanmark lavest med 187.000 kr. pr. 
medarbejder i 2019. 
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Figur 1.5 Gennemsnitlige afkast af investeret kapital på tværs af virksomheder og regioner

Kilde: Virk.dk, samt egne beregninger 
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Figur 1.4 Gennemsnitlige arbejdskapital pr. medarbejder på tværs af virksomheder og regioner

Kilde: Virk.dk, samt egne beregninger 
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Tabel 1.1 Nøgletal fordelt på region og år

Region År Antal virksomheder Soliditetsgrad Afkastningsgrad Afkast af investeret Indtjening Arbejdskapital  Andel med
     kapital  pr. medarbejder pr. medarbejder overskud

 

Gennemsnit 2015 637 43,1% 9,5% 22,7% 104.149 kr. 209.686 kr. 81,3%

 2016 812 34,2% 11,1% 25,6% 105.040 kr. 194.720 kr. 81,8%

 2017 823 32,3% 8,5% 21,9% 101.365 kr. 232.584 kr. 78,3%

 2018 819 33,6% 10,3% 24,7% 108.739 kr. 266.181 kr. 82,9%

 2019 831 32,7% 8,7% 18,0% 94.013 kr. 250.517 kr. 80,5%

Syddanmark 2015 180 33,8% 7,8% 23,7% 115.208 kr. 224.534 kr. 80,0%

 2016 222 33,8% 11,8% 23,3% 91.062 kr. 152.011 kr. 79,3%

 2017 227 30,5% 10,5% 25,3% 93.802 kr. 160.958 kr. 76,2%

 2018 217 31,8% 10,5% 21,9% 87.062 kr. 194.915 kr. 82,0%

 2019 224 30,0% 8,9% 21,7% 93.003 kr. 187.282 kr. 81,7%

Sjælland 2015 92 56,7% 10,0% 22,2% 88.916 kr. 168.970 kr. 79,4%

 2016 108 32,6% 11,0% 26,4% 92.060 kr. 191.940 kr. 82,4%

 2017 111 33,8% 8,1% 23,7% 89.672 kr. 233.451 kr. 78,4%

 2018 116 33,9% 12,4% 26,4% 93.491 kr. 303.701 kr. 85,3%

 2019 115 33,2% 8,2% 15,8% 99.688 kr. 323.490 kr. 78,3%

Nordjylland 2015 79 41,0% 12,7% 25,2% 121.365 kr. 179.222 kr. 84,8%

 2016 121 38,7% 13,8% 26,6% 129.029 kr. 223.101 kr. 81,8%

 2017 124 35,0% 6,9% 24,4% 96.755 kr. 190.613 kr. 80,7%

 2018 127 38,4% 13,1% 26,5% 147.618 kr. 198.150 kr. 85,0%

 2019 129 36,7% 10,4% 18,0% 97.359 kr. 210.493 kr. 81,4%

Midtjylland 2015 190 43,9% 10,8% 21,3% 119.193 kr. 222.185 kr. 85,8%

 2016 235 34,4% 11,2% 25,7% 124.950 kr. 237.846 kr. 87,2%

 2017 237 33,8% 9,1% 20,0% 127.387 kr. 313.280 kr. 82,3%

 2018 225 35,1% 10,0% 25,0% 138.613 kr. 347.829 kr. 86,7%

 2019 229 37,4% 9,3% 21,9% 104.244 kr. 275.198 kr. 83,0%

Hovedstaden 2015 96 47,6% 6,7% 21,9% 54.073 kr. 221.196 kr. 74,0%

 2016 126 31,4% 7,0% 27,6% 80.624 kr. 164.666 kr. 75,4%

 2017 124 29,0% 5,7% 15,0% 80.550 kr. 250.670 kr. 71,8%

 2018 133 29,0% 6,0% 25,8% 67.968 kr. 263.402 kr. 73,7%

 2019 133 24,2% 5,8% 6,7% 60.608 kr. 256.521 kr. 75,2%

Nedadgående, men solidt afkast af investeret 
kapital
Taget den nuværende lave rente i betragtning, havde virksom-
hederne på tværs af landet i 2019 generelt en god forrentning 
af deres investerede kapital. Den gode forrentning kommer 
både ejer, medarbejdere og virksomheder til gode. Ejerne får en 
bedre forrentning af deres kapital, end de potentielt ville kunne 
have opnået ved alternative investeringer. Mens den gode for-
rentning fremmer investeringslysten og øger viljen og evnen til 
at investere yderligere i virksomhedens udvikling, hvilket er til 
gavn for medarbejdere og virksomheder. 
Det gennemsnitlige afkast af investeret kapital lå i 2019 på 18 
procent. Især de mindre virksomheder (5-10 ansatte) havde 
et særligt højt afkast af investeret kapital, som lå helt oppe på 

31 procent. Lavest lå de største virksomheder (100+ ansatte) 
med et afkast af investeret kapital på 8 procent. Med det nuvæ-
rende renteniveau er det dog stadig solidt.

Geografisk lå region Syddanmark og region Midtjylland højest 
med et gennemsnitligt afkast på 22 procent, alt imens region 
Hovedstaden havde et afkast af investeret kapital på 6,7 pro-
cent.
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Virksom- År Antal virksomheder Soliditetsgrad Afkastningsgrad Afkast af investeret Primært resultat Arbejdskapital Andel med  
heds-     kapital pr. medarbejder pr. medarbejder overskud 
størrelse

Gennemsnit 2015 637 43,1% 9,5% 22,7% 104.149 kr. 209.686 kr. 81,3%

 2016 812 34,2% 11,1% 25,6% 105.040 kr. 194.720 kr. 81,8%

 2017 823 32,3% 8,5% 21,9% 101.365 kr. 232.584 kr. 78,3%

 2018 819 33,6% 10,3% 24,7% 108.739 kr. 266.181 kr. 82,9%

 2019 831 32,7% 8,7% 18,0% 94.013 kr. 250.517 kr. 80,5%

1-4 ansatte 2015 261 60,7% 8,6% 23,7% 112.273 kr. 318.123 kr. 79,7%

 2016 343 35,4% 12,6% 29,2% 134.068 kr. 289.918 kr. 79,0%

 2017 340 32,4% 7,8% 25,7% 126.586 kr. 375.001 kr. 72,9%

 2018 334 33,0% 10,2% 30,9% 135.388 kr. 397.827 kr. 76,0%

 2019 337 33,2% 6,0% 13,5% 103.869 kr. 367.787 kr. 73,9%

5-10 ansatte 2015 142 34,9% 11,6% 29,1% 113.483 kr. 100.440 kr. 82,4%

 2016 181 31,3% 11,1% 24,6% 99.394 kr. 109.484 kr. 84,0%

 2017 187 33,2% 10,0% 24,1% 101.018 kr. 127.249 kr. 80,7%

 2018 179 37,6% 14,9% 30,5% 123.683 kr. 182.035 kr. 88,3%

 2019 189 35,0% 13,5% 30,7% 109.565 kr. 199.633 kr. 84,1%

11-25 ansatte 2015 118 26,8% 11,6% 23,5% 101.807 kr. 142.444 kr. 81,4%

 2016 147 36,9% 11,9% 26,5% 83.757 kr. 122.966 kr. 85,0%

 2017 159 34,1% 11,1% 19,5% 79.233 kr. 127.031 kr. 84,3%

 2018 166 32,5% 7,5% 16,0% 58.344 kr. 142.738 kr. 84,9%

 2019 156 30,2% 9,1% 17,3% 66.016 kr. 117.120 kr. 87,2%

26-50 ansatte 2015 62 26,6% 7,7% 14,3% 75.705 kr. 174.285 kr. 85,5%

 2016 72 30,4% 8,2% 20,2% 77.632 kr. 160.049 kr. 83,3%

 2017 67 29,4% 6,0% 8,9% 61.409 kr. 168.655 kr. 82,1%

 2018 65 25,9% 8,8% 13,0% 83.219 kr. 150.714 kr. 89,2%

 2019 80 27,8% 9,3% 16,1% 83.338 kr. 188.500 kr. 92,5%

51-100 ansatte 2015 28 30,9% 7,7% 11,9% 87.182 kr. 243.714 kr. 82,1%

 2016 39 31,7% 7,0% 12,6% 75.816 kr. 212.374 kr. 87,2%

 2017 36 22,5% 7,5% 12,0% 108.605 kr. 213.643 kr. 77,8%

 2018 44 31,2% 8,9% 15,1% 75.621 kr. 234.613 kr. 88,6%

 2019 36 28,1% 8,7% 8,8% 81.694 kr. 206.439 kr. 75,0%

100+ ansatte 2015 26 37,8% 3,1% 5,7% 68.352 kr. 70.736 kr. 80,8%

 2016 30 36,3% 2,1% 15,3% 15.278 kr. 32.405 kr. 73,3%

 2017 34 34,9% 1,2% 18,9% 25.631 kr. 27.407 kr. 82,4%

 2018 31 43,1% 5,5% 9,8% 105.686 kr. 281.605 kr. 93,5%

 2019 33 42,5% 4,7% 8,0% 75.963 kr. 173.417 kr. 72,7%

Tabel 1.2 Nøgletal fordelt på virksomhedsstørrelse og år
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Grundlag for analysen 
Analysen er udarbejdet af TEKNIQ Arbejdsgiverne, er gennem-
ført i september 2021, og omfatter Metalindustrien. Analyse-
grundlaget er i alt 3.922 regnskaber, og bygger på nøgletal og 
resultater i perioden 2015 til 2019. 

Vi har anvendt data fra virksomhedernes årsregnskaber og 
suppleret med andre offentligt tilgængelige oplysninger om 
virksomhederne. Nøgletalsberegninger tager udgangspunkt i 
relevante oplysninger for årsregnskaberne. Grundet manglen-
de datagrundlag vedr. omsætning er nøgletal hertil knyttet ikke 
medtaget i analysen. 

For at maksimere størrelsen af populationen, samt give det 
mest retvisende billede af branchen i et givet år, er konkursram-
te virksomheder også medtaget i deres respektive aktive regn-
skabsår. Analysen er mest velegnet som et overbliksbillede af 
den aktuelle branchesituation, samt hvordan vi på nuværende 
tidspunkt vurderer branchen historisk, idet der kan forekomme 
datarevidering i forbindelse med den årlige opdatering af ana-
lysen. 

De 3.922 regnskaber i analysen er alle en del af Metalindu-
strien og omfatter således alle branchekoder under CH. Alene 
virksomheder, som har branchen angivet som hovedbranche er 
medtaget i analysen. Hvormed virksomheder, der måtte have 
metalindustrien angivet som bi-branche ikke medtages, på 
trods af at en andel af disse potentielt udfører mest af deres 
arbejde relateret til branchen.

For at gøre analysen så brugbar som muligt, ift. benchmarking 
er virksomheder med 1-4 ansatte medtaget i analysen, på trods 
af at dette ikke tidligere har været tilfældet. Det bemærkes dog, 
at denne virksomhedsgruppe i højere grad end de øvrige kan 
være følsom overfor udfald i virksomhedens resultater, samt 
omlæggende faktorer i markedet. Virksomheder med 0 ansatte 
er ikke medtaget i analysen, da det ikke er muligt at opgøre en 
række af de anvendte nøgletal. 

Endvidere er virksomheder med nøgletal over 500 procent for 
henholdsvis Afkast af investeret kapital, Soliditetsgrad og af-
kastningsgrad ikke medtaget i analysen. Dette skyldes, at dis-
se virksomheder opfattes som outliers og dermed påvirker den 
faktiske udvikling, som følge af ekstraordinære resultater. Som 
følge af ovenstående udfordring mht. outliers er yderligere 10 
observation udeladt grundet ekstreme nøgletal, som ikke vedr. 

afkastningsgraden, soliditetsgraden eller afkastet af investeret 
kapital.  

Begrebsoversigt
Egenkapital:
Egenkapitalen er den kapital, som ejeren personligt har ind-
skudt i virksomheden, og som virksomheden derfor i princippet 
kan tåle at miste, uden at det påvirker evnen til at betale virk-
somhedens eksterne långivere og andre kreditorer.

Indtjening pr. medarbejder:
Indtjening pr. medarbejder er baseret på driftsresultatet, og bru-
ges således til at vurdere om virksomheden er sund og om den 
genererer tilstrækkeligt med overskud til, at det kan blive en 
god forretning. Driftsresultatet opgøres med alle skatter, renter 
og afskrivninger talt med. Driftsresultatet kan således bruges 
til overvejelser omkring hvorvidt virksomhedens ressourcer 
anvendes bedst muligt mv. 

Indtjening pr. medarbejder eller driftsresultat pr. medarbejder 
anvendes til at måle på driften i virksomheden, og bruges som 
måleparameter, når forskellige virksomheder skal sammenlig-
nes.

Soliditetsgrad:
Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel egenkapitalen udgør 
af virksomhedens samlede kapitalgrundlag.

Jo højere soliditetsgrad, desto bedre er virksomheden rustet til 
at imødegå tab, uden at være i risiko for at gå konkurs.

Soliditetsgraden varierer fra virksomhed til virksomhed og fra 
branche til branche, men som tommelfingerregel skal den 
helst ligge på 30-40 procent som et tegn på, at virksomheden 
er sund.

Afkastningsgrad:
Afkast af investeret kapital viser virksomhedens rentabilitet, 
dvs. evne til at investere og forrente den kapital, som ejerne el-
ler investorerne har indskudt.

Kapitalafkastet bør – set fra et investorsynspunkt – være så 
højt som muligt og under alle omstændigheder højere end mar-
kedsrenten for passive investeringer i f.eks. aktier eller obliga-
tioner med et passende risikotillæg.
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Kapitalafkastet skal som en tommelfingerregel også være 
noget højere end virksomhedens kapitalomkostninger som 
udtryk for, at den forvalter sin kapital effektivt og kan opnå et 
afkast eller en forrentning, der er højere end det beløb, virksom-
heden betaler i omkostninger til sine eksterne långiverne.

Arbejdskapital pr. medarbejder:
Arbejdskapitalen er den likviditet, det kræver at opretholde den 
daglige drift i en virksomhed.

Arbejdskapitalbehovet påvirkes af en række faktorer som ak-
tivitetsniveau, branche, virksomhedens størrelse og – ikke 
mindst - ledelsens fokus på at styre virksomhedens penge-
strøm og likviditet.

Som udgangspunkt skal arbejdskapitalen være stor nok til, 
at virksomheden kan opretholde sin drift. På den anden side 
bør virksomheden ikke binde flere penge i arbejdskapital end 
nødvendigt ud fra antagelsen om, at virksomheden kan bruge 
likviditeten til andre formål, som skaber mere værdi eller højere 
forrentning.

Stigende pengebinding i arbejdskapital kan derfor både være 
en positiv indikation på, at virksomheden oplever stigende ak-
tivitet og vækst og derfor er nødt til at øge arbejdskapitalen. Om-
vendt kan det også være et negativt tegn på, at ledelsen mang-
ler fokus på styring af virksomhedens likviditet og cash flow, 
eller at virksomhedens gældsforpligtelser overstiger værdien 
af omsætningsaktiverne.
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