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Tandlægernes indtjening – 
nøgletal for 2011/12 
 
 

Af Morten K. Nielsen, april 2013 

 

På grundlag af regnskabstal fra vores tandlægekunder udarbejder vi hos PwC hvert 

år en nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker. Nøgletalsoversigten for 2011 omfat-

ter regnskaber, der slutter indtil 31/3 2012 og indeholder de centrale nøgletal, som 

muliggør en analyse af driftsindtjeningen i den enkelte klinik. 

Den praktiserende tandlæge kan ved at sammenligne egne regnskabstal med nøg-

letallene analysere niveauet for klinikkens indtjening samt udviklingen i forhold til 

gennemsnittet både totalt og inden for de forskellige klinikstørrelser. Dette kan 

give idéer til en nærmere analyse af afvigelser og rette fokus på muligheder for 

hensigtsmæssige ændringer i klinikkens drift. 

Da regnskabstallene for klinikker drevet i anpartsselskab ikke umiddelbart er 

sammenlignelige med regnskabstal for klinikker i virksomhedsordningen, er der 

foretaget en række korrektioner til tallene for at kunne anvende analysen uanset 

virksomhedsform. For klinikker, der drives som anpartsselskab, er klinikejerens 

egen løn, pension, firmabil mv. tilbageført, hvorved disse klinikker bliver sammen-

lignelige med klinikker drevet i personligt regi. Herudover er der korrigeret for 

forskelle i lokaleomkostninger, således at klinikker i lejede lokaler bliver sammen-

lignelige med klinikker, der drives i egne lokaler. Ved sammenligning med egne tal 

er det nødvendigt at foretage de samme korrektioner. 

Den gennemsnitlige omsætning pr. klinikejer er fra 2010 til 2011 steget fra TDKK 

4.060 til TDKK 4.170, en stigning på knap 3%. Det er de største klinikker, der har 

haft den største omsætningsstigning. I gruppen af klinikker med en omsætning pr. 

klinikejer på over DKK 6 mio. er omsætningen steget med 8%, selv i et marked, 

hvor antallet af rekonstruktioner og implantater er påvirket af finanskrisen. Om-

sætningen i klinikker med mellem DKK 3 mio. og DKK 6 mio. i omsætning pr. kli-

nikejer er steget med 4%, mens klinikker med en omsætning lavere end DKK 3 

mio. er faldet med 3%. Således fortsætter den konsolidering i retning af større kli-

nikker, som vores analyse har vist de seneste år.  

Omkostningerne til teknik og materialer er for alle tre grupper på niveau med året 

før. Den væsentligste udgift, lønudgifter, er steget til at udgøre gennemsnitligt 39% 

af omsætningen mod 38% i 2010. Andre eksterne udgifter udgør uændret gennem-

snitligt 18% af omsætningen. Dermed er der igen i 2011 en forholdsmæssig større 

stigning i de faste omkostninger end i omsætningen, en udvikling vi har set gen-

nem en årrække.  
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Da omsætningen procentvis er steget mindre end de samlede omkostninger, er 

overskudsgraden (overskud i forhold til omsætningen) forringet. For en gennem-

snitsklinik udgør overskudsgraden for 2011 29% mod 30% i 2010. Det gennemsnit-

lige resultat før afskrivninger og renter udgør TDKK 1.204 i 2011 og er således 

uændret fra TDKK 1.205 i 2010.  

Udviklingen med et uændret gennemsnitligt resultat og en overskudsgrad, der er 

faldet 1 procentpoint, kan umiddelbart virke beskeden, men da dette har været 

udviklingen igennem flere år, er det ganske markant. Således var overskudsgraden 

for 5 år siden 37%! I denne forbindelse skal det retfærdigvis nævnes, at udviklingen 

i retning af større klinikker er en del af årsagen, idet en større del af den samlede 

omsætning udføres af ansatte tandlæger, som påvirker overskudsgraden med en 

lønudgift. 

Der er markant forskel på udviklingen i de tre grupper af klinikker. Størst fald i 

indtjeningen er i gruppen af mindre klinikker med en omsætning på under DKK 3 

mio. De taber 7% i indtjening, mens de mellemstore og store klinikker forøger de-

res indtjening med hhv. 2% og 3%. 

Samlet må det konkluderes, at – om end overskudsgraden er faldet – er klinikejer-

nes indtjening stadig på et fornuftigt niveau. 

Der er stor interesse for nøgletalsanalysen fra både vores egne kunder og tandlæ-

ger, der ikke er kunder hos PwC. Vores kunder modtager årligt kliniknøgletal 

sammenlignet med deres egne tal. Interesserede, som ikke har modtaget nøgletal-

lene, er velkomne til at rette henvendelse til et af vores tandlægecentre. 
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Nøgletal 2011/12 pr. klinikejer i TDKK 

 

 

Klinik- 
omsætning 
indtil DKK 

3 mio.  %  

Klinik-
omsætning                     
DKK 3 - 6 

mio.  %  

Klinik- 
omsætning 
over DKK                                   

6 mio.  %  

                            
Gennem-
snit alle 
klinikker 
2011/12  %  

                            
Gennem-
snit alle 
klinikker 
2010/11  % 

                    

Honorar, patienter 1.759  80%  3.465  83%  7.279  83%  3.435  82%  3.345  82% 

Honorar, sygesikring 431  20%  732  17%  1.457  17%  735  18%  715  18% 

                    
Omsætning i alt 2.190  100%  4.197  100%  8.736  100%  4.170  100%  4.060  100% 

                    

Materialeforbrug 135  6%  275  7%  600  7%  275  7%  281  7% 

Teknikudgifter 133  6%  308  7%  701  8%  305  7%  302  7% 

                    
Vareforbrug 268  12%  583  14%  1.301  15%  580  14%  583  14% 

                    
                    

Bruttoavance 1.922  88%  3.614  86%  7.435  85%  3.590  86%  3.477  86% 

                    

Personaleudgifter inkl.                    

lønsumsafgift 710  32%  1.494  36%  4.158  48%  1.626  39%  1.552  38% 

Andre eksterne udgifter 444  20%  766  18%  1.484  17%  760  18%  720  18% 

                    
Omkostninger 1.154  52%  2.260  54%  5.642  65%  2.386  57%  2.272  56% 

                    
                    

Resultat før afskriv-                    

ninger og finansie-                    

ringsposter 768  36%  1.354  32%  1.793  20%  1.204  29%  1.205  30% 

                    

  


