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Trading update for 2021 (foreløbige og ureviderede tal) 
 
SP Group A/S har i 2021 sat ny omsætningsrekord, samt ny rekord på EBITDA, EBIT og EBT. 
 
 
▪ Omsætningen steg 13,9 % i forhold til 2020 til DKK 2.480,9 mio., hvilket er indenfor det seneste 

udmeldte interval på 11 – 15 %.    
▪ Resultatet før afskrivninger (EBITDA) steg 18,6 % i forhold til 2020 til DKK 422,8 mio. svarende til en 

EBITDA margin på 17,0 %, hvilket er inden for seneste udmeldte EBITDA margin på 17 - 18 %.  
▪ Resultatet før skat (EBT) steg 33,0 % i forhold til 2020 til DKK 257,8 mio. svarende til en EBT margin på 

10,4 %, hvilket er indenfor seneste udmeldte interval på 10 – 12 %.  
▪ EPS blev DKK 16,5 svarende til en vækst på 29,5 %. 
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Vækst rate 

Fuldt år  

Resultatopgørelse       

Nettoomsætning  642,1 555,8 2.480,9 2.178,2 13,9 % 

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)  106,0 97,8 422,8 356,4 18,6 % 

Resultat før finansielle poster (EBIT)  65,7 61,6 269,0 214,8 25,2 % 

Resultat før skat (EBT)  65,4 55,0 257,8 193,8 33,0 % 

Balance       

Langfristede aktiver    1.470,9 1.332,1  

Samlede aktiver    2.529,4 2.264,9  

Egenkapital inkl. minoriteter    1.084,3 1.007,4  

Arbejdskapital (NWC)    549,1 453,5  

Nettorentebærende gæld (NIBD)    822,5 686,1  

NIBD/EBITDA (seneste 12 måneder)    1,9 1,9  

       
 

Frank Gad udtaler: ”Til trods for Corona pandemien, global uro, mange markedsudfordringer og volatile 
råvarepriser er det lykkedes at øge salget og driftsindtjeningen i 2021. Alle vore 30 fabrikker producerer, har 
adgang til de nødvendige råvarer, og alle salgskontorer er åbne. Vi har nydt godt af vor eksponering mod 

industrier, der er relativt modstandsdygtige, og øget vort salg inden for healthcare, fødevarerelaterede og 
andre krævende industrier. Vi har derudover fortsat vor målrettede M&A-strategi, der giver os flere kunder 
og ny teknologi, og vi er opsatte på fortsat at agere som konsolidator, når værdiskabende muligheder 
opstår.” 
 
Som tidligere meddelt er SP Groups årsrapport for 2021 og forventninger til 2022 planlagt til udsendelse 25. 
marts 2022. 
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