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I N D L E D N I N G

INTRODUKTION SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER

METODE

Analyse af den økonomiske situation i 

branchen for entreprenører

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.

Analysen af entreprenører omfatter 32 selskaber. 

Udvælgelsen er foretaget med hjælp fra Berlingskes interne 

branchekyndige medarbejder. 

De udvalgte virksomheder, som kun er et udsnit af branchen, 

er valgt ud fra nettoomsætning og repræsenterer således de 

32 største virksomheder, i branchen, som har tre års 

tilgængelige regnskaber.

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. 

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.  

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.

DEM HAR VI TALT MED :

Finn Bo Frandsen, Chefanalytiker hos Dansk Byggeri
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O P S U M M E R I N G

Opsummeringen af situationen i branchen bygger på Berlingskes 

egen analyse samt interview af Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri. 

Entreprenørerne i Danmark har været nogle tumulte år igennem 

med store udsving i både projekter og medarbejderantal. Målt i 2015-

priser faldt produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed 

med 20 pct. fra 200 mia. kr. i 2008 til 160 mia. kr. i 2010, hvor 

branchen efterfølgende har stabiliseret sig. Sygehusopførsler og 

statslige anlægsprojekter stikker ud, mens boligbyggeriet er en 

skygge af sig selv.  

Berlingske Researchs analyse af de 32 største entreprenører i 

Danmark fortæller om en presset branche, der dog heldigvis har de 

værste år bag sig og er på vej mod lysere tider. Et svagt fald i 

nettoomsætningen i 2013 blev afløst af fremgang i 2014 på 13 pct. til 

45 mia. kr.  Driftsresultatet gik derimod 2 pct. tilbage og landede på 

1,4 mia. Bundlinjen faldt fra 870 mio. til 840 mio., men ligger stadig 

langt over 2012-resultatet, hvor analysen begynder, hvor de 32 

virksomheder tilsammen havde et årsresultat på blot 150 mio. kr. At 

branchen tilbage i 2012 var presset kunne også aflæses i 

konkursstatistikken, hvor flere store entreprenører, bl.a. Pihl & Søn, 

gik konkurs året efter. 

Konkurrencen i branchen er stadig hård. Risikovurderingen af 

projekter er blevet skærpet for at undgå at komme ud i tabsgivende 

konflikter med bygherrerne. Entreprenørerne udvælger i dag både 

projekter og samarbejdspartnere, herunder underleverandører, 

med stor omhu. Fokus ligger på indtjeningsevnen frem for 

omsætningen. 

Den øgede forsigtighed er også afspejlet i fordelingen af over- og 

underskud. Blot 3 af de 32 virksomheder i brancheudsnittet havde i 

2014 røde tal på bundlinjen. En af branchens største spillere, MT 

Højgaard, måtte indkassere et underskud på 252 mio. kr.  En anden 

af de helt store, Per Aarsleff, stod som den helt store vinder med en 

fremgang i årsresultatet på hele 70 pct. 

Af den samlede produktionsværdi på 160 mia. kr. kommer 105 mia. 

fra nybyggeri, hovedreparation og almindelig bygningsreparation. 

Tallet har ligget på dette niveau siden 2013, men var helt oppe i 150 

mia. tilbage i 2008. Byggeaktiviteten blev voldsomt ramt af 

finanskrisen og ligger stadig godt en fjerdel under 2008-niveauet, 

hvor markedet toppede, og knap en femtedel under niveauet fra 

2004, som var året inden konjunkturopsvinget satte ind. Det er 

primært det private nybyggeri, parcelhuse og lejligheder, der er 

faldet kraftigt. Det private erhvervsbyggeri er også gået i stå og med 

9,4 pct. ledige kontorlokaler på landsplan er efterspørgslen også 

begrænset. 

Den resterende produktionsværdi, anlægsproduktion-en, er 

steget fra 50 mia. i 2008 til 57 mia. i 2014. Anlægsproduktion 

er konstruktioner uden tag eller infrastrukturprojekter som 

eksempelvis veje og havne. Fjernvarme, naturgas, vand og 

andre forsynings-mæssige anlæg hører også under denne del 

af produktionsværdien.  For tiden er der adskillige store 

projekter i gang på anlægsområdet i Danmark og det er især 

Banedanmark, der har travlt med signalprojekter, 

elektrificering og den nye København-Ringsted-bane.  

Derudover er der adskillige brobyggerier i gang og 

udvidelsen af den københavnske metro. 

Brancheudsnittet er primært domineret af få store selskaber: 

De fire største selskaber i analysen udgør cirka halvdelen af 

udsnittet, hvis man måler markedsandelene på 

omsætningen. Størst af dem er Per Aarsleff (19 pct.), 

efterfulgt af MT Højgaard (15 pct., NCC Construction (8 pct.) 

og Arkil (6 pct.). De mindre virksomheder i analysen har 

faktisk haft et bedre 2014 end de 4 store. Frasorteret Top 4 

har brancheudsnittet haft en vækst i nettoomsætningen på 

19 pct. i forhold til 2013, driftsresultatet steg 18 pct. og 

bundlinjen blev løftet med 17 pct. 

For branchen som helhed lå soliditetsgraden i 2014 på 29,9 

pct. Gennemsnittet for 2012-2014, som analysen dækker 

over, er 30,3 pct. Egenkapitalforrentningen har taget et 

væsentligt spring opad siden 2012, hvor den var nede på 7,1 

pct. I 2014 nåede den helt op på 18,4 pct., hvilket betyder, at 

virksomhederne er blevet mere rentable. Det sidst 

analyserede nøgletal, afkastnings-graden, viser et svagt fald 

fra 6,1 pct. i 2013 til 5,7 pct. i 2014. Tallet er dog stadig langt 

højere end i 2012 (2,0)

Entreprenørerne udvælger i dag 

både projekter og 

samarbejdspartnere, herunder 

underleverandører, med stor 

omhu. Fokus ligger på 

indtjeningsevnen frem for 

omsætningen.
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Berlingske Business udgiver hvert år en regnskabsoversigt over 

landets 1000 største virksomheder.  Guld 1000, som udgivelsen 

hedder, er endnu ikke tilgængelig for 2014, men soliditets- og 

afkastningsgraden lå i 2013 på henholdsvis 42,2 pct. og 7,0 pct. 

Sammenligner vi entreprenørerne med landets største må det 

derfor konkluderes, at branchen på soliditetssiden halter gevaldigt 

bagefter, mens afkastet er sammenligneligt med Danmarks største 

virksomheder. 

På det seneste har et par udenlandske virksomheder gjort deres 

indtog på det danske marked. Hollandske BAM og tyske Züblin har 

godt fat i markedet og skærper konkurrencen. 

Baggrunden for de offentlige byggeriers høje eksponering 

skal findes i tilbagegangen i det private nybyggeri. I år 

forventes det, at der på landsplan vil blive opført 12.500 nye 

boliger og tallet bliver en smule højere til næste år. Det er 

primært pensionskasserne, der bygger og byggeriet er 

koncentreret om de større byer.  Danmarks cirka 2,5 

millioner boliger estimeres til at have en gennemsnitlig 

levetid på 100 år, hvorfor nybyggeriet som minimum bør 

ligge på 25.000 om året, hvis regnskabet skal gå i nul. Det 

nuværende niveau er derfor uholdbart på længere sigt. De 

sidste 10 år har nybyggeriet oplevet nogle enorme udsving i 

antallet af opførte boliger, hvilket også kan ses på de 

entreprenører, der producerer nybyggeri. Boligdelen 

udgjorde i 2014 13. mia. kr. mod 31. mia. tilbage i 2008. 

Erhvervsbyggeriet lå ligeledes på 31 mia. kr. i 2008, men var 

sidste år helt nede på 10. mia. kr. 

Målt i antal opførte boliger er udsvingene også tydelige. I 

2004, der blev ansat for at være et normalt år, blev der bygget 

28.700 boliger, altså et stykke over de 25.000, som der som 

udgangspunkt skal bygges. Dette tal steg de følgende to år til 

hele 36.000 i 2006. Boligpriserne kulminerede samme år i 

december måned. Året efter, i 2007, faldt tallet til 26.300. 

Finanskrisens pludselige indtog var med til at forstærke 

faldet og nybyggeriet faldt til sit absolutte lavpunkt i 2009 

med blot 10.200 boliger. Det er derfor ikke svært at forstå, 

hvorfor entreprenørerne har haft svært ved at tilpasse sig de 

kolossale udsving.  

På beskæftigelsessiden forventes der en fremgang på nogle 

tusinde til omtrent 153.000 i 2015 mod 148.400 i 2014. I 2004 

lå beskæftigelsen på 160.000 og der opstod mangel på 

arbejdskraft året efter. I 2007 var der alligevel kommet ekstra 

30.000 beskæftigede, hvoraf to-tredjedele var udlændinge.

Danmarks cirka 2,5 millioner boliger 

estimeres til at have en gennemsnitlig 

levetid på 100 år, hvorfor nybyggeriet 

som minimum bør ligge på 25.000 om 

året, hvis regnskabet skal gå i nul. Det 

nuværende niveau er derfor uholdbart på 

længere sigt.

De nye selskaber kommer også med nye innovative teknologiske 

løsninger, hvilket gavner både samfundet, bygherren og branchen. 

Züblins aktivmasse voksede i 2014 med 81 pct., men med en 

bundlinje på minus 19 mio. kr. var selskabet blandt de tre 

underskudsgivende.  Det ser med andre ord ud til at koste penge at 

etablere sig. 

Siden 2008 har det offentliges bidrag til produktionsværdien ligget 

stabilt på 13 mia. kr. om året. Staten har gang i universitetsbyggerier, 

regionerne bygger sygehuse og kommunerne får nye rådhuse, 

daginstitutioner, skoler osv.  Det bør nævnes, at de massive 

investeringer i eksempelvis sygehuse, som hyppigt nævnes, er 

spredt ud over de næste mange år, hvorfor det offentlige egentlig 

ikke kan siges at have øget det årlige offentlige byggeri. Til gengæld 

er entreprenørernes pipeline sikret mange år frem, da de 

kommende års byggerier allerede er planlagt. Trods den store 

omtale udgør de offentlige projekter dog kun 10 pct. af de 

kvadratmeter, der på landsplan bliver bygget. 

 


Danmark, så flaskehalse forventes ikke at opstå foreløbig. 

Det er desuden let at skaffe udenlandsk arbejdskraft, hvis 

kompetencen mangler i Danmark. En mild vinter, 

genindførelsen af BoligJobordningen samt renoveringer af 

almene boliger forventes at bidrage med ekstra 4-5 tusinde 

beskæftigede i branchen.   Den helt store usikkerhed i 

branchen er Femern-forbindelsen. EU-tilskuddet er 

væsentlig mindre end budgetteret og de endelige tyske 

miljøgodkendelser er endnu ikke kommet i hus. 

Entreprenørerne mangler afklaring om, hvornår projektet 

kommer i gang. Hvis anlægsarbejderne med Femern 

kommer i gang, så forventes der i 2016 fremgang i 

anlægsbeskæftigelsen.   
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Perspektivering

Branchekoncentration
2012 2013 2014

-0,7% -0,5% 1,1%

40,9% 42,2% N/A

27,7% 30,8% 29,9%

6,3% 7,0% N/A

2,0% 6,1% 5,7%

Nøgletalsoverblik

2012-13 2013-14 2012-14

40,814                40,199                        45,295                      -2% 13% 11%

0,464                   1,389                           1,368                         199% -2% 195%

0,457                   1,317                           1,344                         188% 2% 194%

0,150                   0,870                           0,838                         478% -4% 457%

22,740                23,103                        25,012                      2% 8% 10%

6,301                   7,121                           7,476                         13% 5% 19%

27,7% 30,8% 29,9% 3,1 % point -0,9 % point 2,2 % point

2,0% 6,1% 5,7% 4,0 % point -0,4 % point 3,7 % point

7,1% 19,6% 18,4% 12,5 % point -1,2 % point 11,3 % point

O V E R B L I K

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.

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 

dominerende.

Dansk BNP vækst

Soliditetsgrad GULD1000

Soliditetsgrad analyse

Afkastningsgrad GULD1000

Afkastningsgrad analyse

Egenkapital

Soliditet

Afkastningsgrad

Egenkapitalforrentning

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.
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Nettoomsætning

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 mia. kr.)
2012 2013 2014

Udvikling

20%

15%

8%

7%6%

44%

Per Aarsleff MT Højgaard

A. Enggaard Holding NCC Construction Danmark

Arkil Holding Resten
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Over 41. pct.

Under 41 pct.

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. 

Der er stadig cirka 6.000 ledige 

bygningsarbejdere i Danmark, så 

flaskehalse forventes ikke at opstå 

foreløbig.

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.

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

2%

6% 6%

28%

31%
30%
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1 Jørgen Friis Poulsen A/S 31-12-2014 25,8% 62,8% 40,2% 1 0
2 C.C. Contractor A/S 30-09-2014 17,4% 56,1% 32,3% 4 2
3 Casa A/S 31-12-2014 15,8% 101,8% 16,6% 5 2
4 KPC Holding 31-12-2014 15,7% 39,6% 36,1% 9 5
5 K.G. Hansen og sønner A/S 31-12-2014 15,5% 60,8% 27,8% 3 -2
6 Elindco Byggefirma 30-04-2015 15,2% 60,2% 29,3% 2 -4
7 Munck Gruppen 30-09-2014 13,0% 27,1% 49,4% 6 -1
8 Gråkjær 30-04-2015 12,7% 31,3% 29,2% 12 4
9 NCC Construction Danmark 31-12-2014 12,4% 101,8% 12,9% 8 -1

10 Hansson & Knudsen Holding 31-12-2014 11,9% 33,6% 37,2% 15 5
11 HP-BYG A/S 31-12-2014 11,7% 46,8% 26,4% 32 21
12 Barslund Group 31-12-2014 11,5% 52,6% 21,1% 7 -5
13 Hoffmann 31-12-2014 8,7% 39,6% 25,6% 18 5
14 HHM Holding 31-12-2014 8,5% 29,8% 30,8% 14 0
15 Skou Gruppen A/S 30-09-2014 7,8% 30,1% 27,8% 10 -5
16 Holdingselskabet J.Jensen 31-12-2014 6,9% 37,1% 18,5% 13 -3
17 Dansk Boligbyg A/S 31-03-2015 6,9% 34,2% 22,7% 17 0
18 Per Aarsleff 30-09-2014 6,2% 15,1% 38,5% 21 3
19 A. Enggaard Holding 31-12-2014 6,0% 19,5% 29,5% 20 1
20 CG Jensen 31-12-2014 5,8% 32,0% 17,5% 11 -9
21 Colas Danmark 31-12-2014 4,7% 7,6% 56,6% 16 -5
22 NCC Roads 31-12-2014 4,3% 14,8% 21,7% 19 -3
23 Arkil Holding 31-12-2014 4,2% 9,1% 45,2% 22 -1
24 Jakon 30-06-2014 4,2% 14,3% 32,2% 25 1
25 Jorton Holding 31-12-2014 3,9% 15,3% 18,1% 26 1
26 Einar Kornerup 30-09-2014 3,8% 14,4% 30,3% 23 -3
27 Kimbo Holding 31-12-2014 1,7% 0,3% 16,3% 24 -3
28 Juan 31-12-2014 0,2% -1,7% 39,1% 28 0
29 MT Højgaard 31-12-2014 -0,4% -2,5% 24,5% 31 2
30 Lemminkäinen 31-12-2014 -0,7% -2,2% 53,6% 30 0
31 B. Nygaard Sørensen 30-09-2014 -4,3% -7,9% 20,9% 29 -2

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

*Se noter i 2014 faneblad
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Egenkapitalforrentning

Resultater

GRAF: Oversigt over analysens samlede nettoomsætning, driftsresultat og årets resultat i milliarder

Graf:  Analysens samlede egenkapitalforrentning og afkastningsgrad.

Nettoomsætning, driftsresultat, resultat før skat 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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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 nettoomsætning, driftsresultat og 

årsresultat. 

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. 
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1 Per Aarsleff 30-09-2014 8.522                             351                          254                          1 0
2 MT Højgaard 31-12-2014 6.979                             -201                         -252                         2 0
3 NCC Construction Danmark 31-12-2014 3.544                             223                          173                          3 0
4 Arkil Holding 31-12-2014 2.871                             74                             51                             4 0
5 NCC Roads 31-12-2014 1.817                             26                             11                             5 0
6 Munck Gruppen 30-09-2014 1.698                             134                          91                             7 1
7 Hoffmann 31-12-2014 1.620                             87                             72                             9 2
8 A. Enggaard Holding 31-12-2014 1.500                             131                          87                             6 -2
9 KPC Holding 31-12-2014 1.490                             131                          57                             10 1

10 Holdingselskabet J.Jensen 31-12-2014 1.403                             35                             26                             8 -2
11 Züblin A/S 31-12-2014 1.254                             -24                            -19                            18 7
12 Barslund Group 31-12-2014 1.240                             49                             31                             13 1
13 Colas Danmark 31-12-2014 1.026                             23                             14                             14 1
14 CG Jensen 31-12-2014 924                                 11                             9                                11 -3
15 Jorton Holding 31-12-2014 901                                 27                             16                             12 -3
16 Casa A/S 31-12-2014 872                                 44                             40                             22 6
17 Hansson & Knudsen Holding 31-12-2014 742                                 34                             26                             16 -1
18 Dansk Boligbyg A/S 31-03-2015 726                                 16                             14                             20 2
19 Gråkjær 30-04-2015 717                                 19                             11                             21 2
20 Lemminkäinen 31-12-2014 695                                 26                             17                             17 -3
21 B. Nygaard Sørensen 30-09-2014 678                                 -29                            -18                            15 -6
22 C.C. Contractor A/S 30-09-2014 673                                 38                             28                             26 4
23 Einar Kornerup 30-09-2014 593                                 11                             6                                23 0
24 K.G. Hansen og sønner A/S 31-12-2014 482                                 21                             16                             27 3
25 Jakon 30-06-2014 403                                 11                             9                                19 -6
26 Juan 31-12-2014 383                                 12                             7                                31 5
27 HHM Holding 31-12-2014 371                                 7                                6                                24 -3
28 Kimbo Holding 31-12-2014 352                                 16                             3                                25 -3
29 HP-BYG A/S 31-12-2014 323                                 16                             12                             29 0
30 Elindco Byggefirma 30-04-2015 314                                 8                                5                                28 -2
31 Skou Gruppen A/S 30-09-2014 182                                 5                                4                                30 -1

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

XXXX oplyser ikke nettoomsætning i det seneste regnskab.

*Se noter i 2013 faneblad
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i procent

Årets resultat 457,1%  kr                                  687 

Aktivmasse 10,0%  kr                              2.272 

Primært resultat 194,8%  kr                                  904 

Resultat før skat 194,4%  kr                                  888 

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 2012-2014

i mio. kr

Nettoomsætning 11,0%  kr                              4.481 

Egenkapitalmasse 18,7%  kr                              1.176 

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. 

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.  

På beskæftigelsessiden forventes 

der en fremgang på nogle tusinde 

til omtrent 153.000 i 2015 mod 

148.400 i 2014.
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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.
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R E G N S K A B S T A L

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

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

Resultat før skat Virksomhedens resultat for en regnskabsperiode før skat

Skat Skattebetaling til staten

Resultat efter skat Virksomhedens resultat efter skat
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Kortfristet gæld Gæld der skal være afviklet eller refinansieret inden for 12 mdr.

Langfristet gæld



Overskudsgrad Forholdet mellem driftsresultatet og nettoomsætningen.

Formel EBIT-margen = Driftsresultat / Netto omsætning
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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



Kontakt 

Berlingske Research
Pilestræde 34
1147 København K
Tlf.: 33 75 24 24
e-mail: research@berlingske.dk
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undersøgelser både for andre dele af Berlingske Media og for eksterne 
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Afdelingen har 5 fuldtidsansatte journalister, økonomer og 

analytikere samt cirka 20 studerende med en bred 
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videnskaber.

Vi modtager meget gerne kommentarer, ris og ros til vores 

brancheanalyser - ring gerne på 33 33 24 75eller skriv til 
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