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2 INDLEDNING 

I sommeren 2013 gik én af Danmarks største og ældste entreprenørvirksomheder, E. Pihl & 

Søn, konkurs. Det var et selskab, der var kendt for flere prestigeprojekter, herunder 

medvirken til opførelsen af Storebæltsbroen, Operaen på Holmen samt den igangværende 

ombygning af Nørreport Station(Hansen, 2013). Pihl & Søn havde i sit bedste år, 2008,(E. Pihl 

& Søn A/S - Årsrapport 2008) en omsætning i på 6,5 mia. kr., aktivitet på flere kontinenter og 

ca. 3.600 ansatte på verdensplan.  

2008 var samtidig året, hvor den vesteuropæiske økonomi blev ramt af "finanskrisen" udløst 

af Lehmann Brothers kollaps (Kjær, 2013). Finanskrisen gik særligt hårdt ud over Island, hvor 

blandt andet Danmarks Nationalbank valgte at suspendere kursfastsættelsen af den islandske 

krone i forhold til den danske. De islandske udfordringer var måske et af de første steder, 

hvor Pihl & Søn-koncernen mærkede finanskrisen. Ledelsen skriver således i sin beretning får 

året 2008: "Således blev det for os meget betydningsfulde marked, Island, sat økonomisk 

skakmat" (E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 2008).  

Lidt over 4 år senere, d. 26. august 2013 måtte Pihl & søn indgive konkursbegæring til Sø- og 

Handelsretten. Konkursen af Danmarks 3. største entreprenør har medført en "domino-effekt" 

i byggebranchen, hvor mange af selskabets underleverandører er blevet berørt af konkursen 

og hvor nogle selv har set sig nødsaget til at indgive konkursbegæring (Andersen U. , 2013). 

Det er dermed en konkurs, der har haft vidtrækkende konsekvenser for flere grupper af 

interessenter i Danmark og i udlandet.  

2.1 PROBLEMFELT 

En konkurs af denne størrelsesorden skaber naturligvis mange spørgsmål, hvoraf det største i 

denne sammenhæng må være: hvordan kan en 126 år gammel entreprenørvirksomhed med 

en årlig omsætning på 6,5 mia. kr. og flere tusinde ansatte pludseligt gå konkurs?  

Flere har forsøgt at besvare dette spørgsmål ud fra forskellige faglige synsvinkler. Pihl & Søns 

tidligere bestyrelsesformand Birgit Nørgaard nævner blandt andet dårlig risikostyring som en 

stærk parameter i selskabets skæbne (Avisen.dk, 2013). Ifølge bestyrelsesformanden har 

selskabets tilstræbelser på at ekspandere internationalt bevirket, at Pihl & Søn har påtaget sig 

kontrakter, hvis iboende risiko har været for høj i forhold til de bud, der er givet på opgaverne 

samt set i forhold til selskabets struktur og styringsmæssige evner. Om dette ligeledes kan 
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tolkes som en manglende forståelse af de markeder, selskabet har ageret på, kan ikke 

udelukkes. Andre kilder nævner konkursen som resultatet af voldgiftssager(Mortensen, 

2013), manglende forståelse af udenlandsk jura på byggeområdet (Hansen, 2013) og 

fejlfortolkning af selskabets økonomiske situation fra ledelsens side (Østergaard, 2013). Alene 

det faktum, at der findes så mange forskelligartede bud på, hvad der har været årsag til 

selskabets konkurs vækker undren om hvilke af de fremsatte teorier, der beskriver de 

faktiske årsager og hvilke der blot er mere eller mindre kvalificerede spekulationer.  

Flere virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har været hårdt ramt af de senere års 

lavkonjunkturer, der kom i kølvandet af "finanskrisen"(Frommelt & Andersen, 2012). De lave 

konjunkturer har haft effekt på mange brancher i Danmark, det resterende EU og 

internationalt.  

Det kan ikke udelukkes, at udviklingen i konjunkturer har været medvirkende til Pihl & Søns 

konkurs. Hvad er det her, der adskiller Pihl & Søn fra sine konkurrenter som MT Højgaard, 

Aarslef og andre større entreprenørvirksomheder? Er der fx nogle makroøkonomiske eller 

afledte mikroøkonomiske faktorer, der har haft særlig indflydelse på netop Pihl & Søns 

situation og som har ramt selskabets konkurrenter i mindre grad? 

Man kan også forledes til at spørge, om man kunne have forudset selskabets endeligt? Pihl & 

Søns konkurs kom som en overraskelse for mange af selskabets interessenter, herunder 

bygherrer, medarbejdere og samarbejdspartnere. En tidligere medarbejder bemærker blandt 

andet, at han "havde regnet med, at der ville komme en køber, inden det gik helt galt"(Rosendal, 

2013). Hvis man havde haft den fornødne indsigt og adgang til at grave dybere i selskabets 

interne forhold op til konkursen, ville det måske have været muligt at finde indikationer på 

den mørke fremtid for Pihl & Søn. Blandt andet har Danske Bank, som var Pihl & Søns største 

kreditor siden 2012 været direkte involveret i selskabets drift (Juel, 2013). Dette har blandt 

andet taget form af indsættelse af en ny formand for bestyrelsen, Birgit Nørgaard, der havde 

til formål at forsøge genopretning af Pihl & Søns situation. Selskabets medarbejdere havde 

ligeledes været vidne til flere fyringsrunder i årene op til konkursen (Rosendal, 2013). Om 

disse forhold kunne have været tolket som et tegn på Pihl & Søns forestående endeligt eller 

blot som konsekvenser af en svær tid i danske byggebranche vides ikke.  

Pihl & Søn har måske også vokset for hurtigt i forhold til hvad virksomhedens 

likviditetssituation og ledelsesmæssige kompetencer har kunnet understøtte. Flere angiver, at 

virksomheden havde vokset sig over hovedet (Avisen.dk, 2013).  
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Alene det, at der er så mange forskelligartede bud på årsagen til, at E. Pihl & Søn gik konkurs 

indikerer, at den egentlige grund til Pihl & Søns konkurs er langt mere kompleks end som så. 

Hvem kan sige, hvad der var sket i virksomheden, hvis ovenstående uheldige enkeltsager var 

indtruffet i forbindelse med en højkonjunktur 5 år tidligere, hvor finansiering var relativt nem 

at skaffe grundet flere bankers højere risikovillighed?  

Har der i virksomhedens strategi været for meget fokus på volumen frem for langsigtet 

lønsomhed? Burde Pihl & Søn i de gode år op til finanskrisen have søgt yderligere egenkapital 

gennem frasalg, børsnotering eller lignende?  

Et faktum er det dog, at virksomheden gik konkurs kun lidt over et år efter, at den 87-årige 

Søren Langvad blev udskiftet som direktør til fordel for Haldór P. Ragnarsson. Søren Langvad 

var gennem sine mange år som direktør i virksomheden med til at fastholde en meget flad 

struktur, dette uanset virksomhedens vokseværk til en omsætning på 6,5 mia. kr. i 

2008(Østergaard, 2013).  

Selve den praktiske forklaring på en konkurs er ganske nem at begribe: selskabet er ikke i 

stand til at betale sine kreditorer som følge af manglende likviditet. Den bagvedliggende årsag 

til selskabets likviditetssituation er dog oftere mere kompliceret end konsekvensen af den 

manglende likviditet. Ved problemer er der jo involveret både interne og eksterne 

interessenter med forskellige perspektiver på selskabet, markederne og den økonomiske 

fremtid. Det er netop disse forskellige perspektiver, der er spændende at undersøge og som er 

det der vil danne grundlag for analysen af konkursen i denne hovedopgave.  

2.2 PROBLEMFORMULERING 

På baggrund af det ovenfor beskrevne problemfelt opstilles følgende problemformulering til 

brug for den videre behandling af Pihl & Søns konkurs: 

Hvorfor gik Pihl & Søn konkurs? 

For at kunne belyse ovenstående problemformulering yderligere, opstilles en række 

undersøgelsesspørgsmål.  

Spørgsmålene har til hensigt at angive retningen for behandlingen af de mest centrale 

økonomiske forhold ved konkursen samt at styre projektarbejdets forløb.  

1. Hvilke implikationer har den strategiske situation haft på Pihl & Søns virke? 
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2. Har udviklingen i Pihl & Søns finansielle værdidrivere kunnet give en indikation af 

problemernes omfang? 

3. Er det muligt ud fra en sammenlignende regnskabsanalyse af Pihl & Søn at forudse 

konkurs? 

4. Hvordan var Pihl & Søns risikoprofil i forhold til selskabets nærmeste konkurrenter? 

Det er med udgangspunkt i ovenstående undersøgelsesspørgsmål, at hovedspørgsmålet vil 

blive forsøgt besvaret.  

2.3 FORMÅL  

Når en markedsaktør af samme størrelse som Pihl & Søn går konkurs, medfører dette høje 

omkostninger for både nære interessenter i form af ejere, samarbejdspartnere og 

medarbejdere, men også omkostninger for den omkringliggende interessentmasse i form af 

fremtidige brugere af de bygninger, Pihl & Søn var ved at opføre på tidspunktet for sin 

konkurs og samfundet som helhed, som alt andet lige er med til at finansiere det tab, der er 

opstået som følge af konkursen.  

Overordnet har denne hovedopgave til formål at bibringe læsere af rapporten samt jeg selv 

forståelse for de forhold, der har ligget til grund for Pihl & Søns konkurs.  

2.4 AFGRÆNSNINGER 

I det følgende opstilles en række afgræsninger for den videre behandling af problemstillingen.  

Afgrænsninger er ligesom problemformuleringen med til at styre det videre projektforløb. 

Hvor problemformuleringen styrer valg af undersøgelsesobjekt og emne, beskriver 

afgræsningerne hvilke faglige dele af problemstillingen, der ikke vil blive belyst.   

Udgangspunktet for behandlingen af de væsentligste dele af problemet i relation til de 

erhvervsøkonomiske begreber er det teoretiske fundament, der læres på HD-studiet.  

I de ovenfor opstillede undersøgelsesspørgsmål er der allerede anlagt en retning for hvordan 

problemet vil blive undersøgt. I relation hertil, er det valgt nedenfor at beskrive nogle af de 

aktive fravalg af undersøgelsesobjekter hhv. faglige områder, der er gjort i forbindelse med 

arbejdet med problemet - nemlig afgrænsningerne.  
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Der er valgt at afgrænse opgaven i forhold til fire hovedområder: 

• Jura 

• Skat 

• Geografi 

• Branchen 

• Selskabets interessentsfære  

2.4.1 JURA 

En entreprenørvirksomhed er i sin daglige drift i høj grad omfattet af juridiske beslutninger, 

eksponeringer og risici. Byggejuraen spænder fra ejerforhold over kontraktforhold til 

konsekvens af ændringer i overenskomster mv. Ved ikke at udføre en tilstrækkelig juridisk 

due diligence inden der træffes beslutninger, kan et selskab risikere at blive mødt med krav 

fra uforrettede modparter.  

På trods af juraens store indvirke på entreprenørvirksomheder og særligt en virksomhed af 

en størrelse som Pihl & Søn, der har været involveret i komplekse juridiske problemstillinger 

navnlig i forbindelse med udenlandske aktiviteter og samarbejdspartnere, er undersøgelse af 

virksomheden ud fra juridisk teori ikke inkluderet i denne opgave.  

Fravalget er sket ud fra en betragtning om, at projektet fokuserer på de erhvervsøkonomiske 

faktorer, med udgangspunkt i strategiske overvejelser og regnskabsanalytiske perspektiver. 

Det er vurderet, at analyse af selskabets juridiske forhold med den kompleksitet, der er 

gældende for Pihl & Søn, ligger udenfor projektets rammer. Endvidere er fokus sat på tiden op 

til Pihl & Søns konkurs, hvorfor forhold der ligger efter denne dato ikke ses at være af 

væsentlig relevans. 

2.4.2 SKAT  

Betaling af selskabsskat har som andre kontante betalinger effekt på selskabets likviditet. 

Skatten fastsættes ud fra årets resultat jf. årsregnskabet med regulering for permanente og 

tidsmæssige afvigelser mellem den skattepligtige indkomst og resultat før skat(E. Pihl & Søn 

A/S - Årsrapport 2012). Ved gennemgang af de historiske resultater ses det, at selskabet både 

i 2011 og 2012 har haft negativt resultat før skat i størrelsesordenen hhv. 198.252 mio. kr. 

(2011) og 473.243 mio. kr. (2012). Idet det antages, at selskabet ikke har haft hverken 

permanente eller tidsmæssige afvigelser, der overstiger det regnskabsmæssige resultat i de to 
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år, må Pihl & Søns skattepligtige indkomst i både 2011 og 2012 være negativ. Da det er 

normalt kutyme for stater ikke at foretage udbetalinger for negativ selskabsskat, vurderes 

skatteforhold ikke at have betydning for selskabets cash-flow i året op til konkurs.  

I Danmark betaler selskaber ofte skat a'conto i løbet af året. Idet Pihl & Søns skattepligtige 

indkomst for både 2011 og 2012 antages at være negativ, vil eventuelle a'conto udbetalinger 

af selskabsskat i både 2011 og 2012 være optaget i selskabets balance som tilgodehavende 

skat. Ved studium af selskabets årsrapport for 2012 ses det, at der er registreret hhv. 2,7 mio. 

kr. (2011) og 4,5 mio. kr. (2012) som selskabsskat under tilgodehavender. Disse 

tilgodehavender vurderes på baggrund af deres relativt lave størrelse ikke at have haft 

væsentlig indflydelse på Pihl & Søns evne til going concern i 2013.  

2.4.3 GEOGRAFI 

59 % af Pihl & Søns omsætning i 2012 bestod af projekter i Danmark mod større andele 

udenlandsk aktivitet tidligere år. I ledelsesberetningen til 2012 årsrapporten nævnes, at 93 % 

af den samlede ordrebeholdning hidrører fra de nordiske lande. Det nævnes endvidere, at Pihl 

& Søns ledelse havde til hensigt at begrænse sine aktiviteter udenfor de nordiske markeder. 

Opgaven afgrænses til kun at beskæftige sig med konkurrenter på det danske marked, idet 

identifikation og analyse af konkurrenter på andre markeder ikke ses mulig i forhold til 

adgang til informationer om regnskaber, branchestruktur og gennemførte projekter.  

Desuden ville dette forudsætte en større indsigt på markedsniveau, hvilket der ikke er 

tilgængelig information fra Pihl & Søn på.  

2.4.4 BRANCHEN 

Udgangspunktet for analysen er Pihl & Søn, der var involveret i flere typer byggeprojekter i 

Danmark såvel som internationalt. Analysen vil tage udgangspunkt i Pihl & Søn koncernen og 

således ikke kun det dansk registrerede driftsselskab E. Pihl & Søn A/S.   

Pihl & Søns produktportefølje spændte bredt indenfor byggebranchen. Som tidligere nævnt, 

var Pihl & Søn kendt for at opføre ikon-bygninger såsom Operaen på Holmen og FN byen i 

Nordhavnen. Ud over opførelse af nye bygninger til brug for den offentlige sektor, opførte Pihl 

& Søn kontorer for det private erhvervsliv, renoverede boliger til den almene boligsektor 

samt var involveret i infrastruktur-projekter i form af bro- og tunnelarbejde. Mht. størrelsen 
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af projekter, befinder Pihl & Søn sig i den gruppe af entreprenører, der har mulighed for at 

byde på nogle af de største danske byggeprojekter - enten alene eller i konsortium med andre.  

Ved at sammendrage ovenstående observationer, vil den mest hensigtsmæssige 

branchedefinition for analysen være større projekter indenfor renovering og nybygning samt 

infrastrukturprojekter til brug for det offentlige, det private erhvervsliv og boliger på det 

danske marked. Det er denne branche-definition, der vil blive lagt til grund for de følgende 

strategiske analyser i opgaven.  

2.4.5 SELSKABETS INTERESSENTSFÆRE  

Der er valgt i denne opgave at anlægge en objektiv synsvinkel på problemstillingen, hvor 

selskabets konkurs vil blive undersøgt med udgangspunkt i selskabet selv. I opgaven vil der 

således ikke blive berørt den effekt selskabets interessenter kan have haft på hvorvidt 

selskabet gik konkurs. Der er valgt at afgrænse herfra, da en undersøgelse af bevæggrundene 

for selskabets interessenter ville fordre en dybdegående indsigt i interessenternes forhold og 

personlige interesser, der vurderes at ligge ud over rammerne af denne opgave.  

3 METODE OG TEORI 

Enhver behandling af et problem kræver, at man gør sig overvejelser om hvordan problemet 

skal løses. Dette afsnit har til hensigt at fastsætte rammerne for den tilgangsvinkel der 

anlægges i forhold til løsning af det centrale problem.  Årsagen til eksplicit at definere 

metoden beskrives bedst gennem nedenstående citat: 

"Metode er måder at frembringe viden, der lever op til videnskabelige kriterier. Det er de 

værktøjer og principper, der anvendes til at indsamle, bearbejde og kvalitetsvurdere data" 

(Voxted, 2010, s. 9). 

Kapitlet vil indeholde en redegørelse for metodevalget, en overordnet beskrivelse af hvilke 

teoretiske modeller, der vil blive benyttet samt en redegørelse for datagrundlaget. 

3.1 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT 

Problemfeltet i denne opgave vil blive belyst ud fra en analytisk baseret tankegang, hvor 

problemet analyseres systematisk ud fra den postpositivistiske systemtænkning.  
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I selve arbejdet med problemet antages det, at man kan inddele hovedproblemet i 

underproblemer og disse underproblemer i yderligere subordinerede problemer. De enkelte 

subordinerede problemstillinger løses 

ud fra de faglige værkstøjer, der er til 

rådighed og samles herefter for at 

kunne danne én samlet konklusion på 

problemet (Heldbjerg, 2006).  

Der lægges i videst muligt omfang vægt 

på, at data skal indsamles, behandles og 

analyseres objektivt uden overvejende 

indflydelse af bias. Denne 

tilgangsvinkel vil som udgangspunkt 

favorisere en kvantitativ tilgang til 

problemløsningen. Det skal dog 

nævnes, at en kompleks 

problemstilling indenfor 

samfundsvidenskaben ofte kræver, at 

undersøgelsesobjektet analyseres i forhold til den virkelighed og omverden objektet en del af 

(Rod, 2010). Dette kan bedst forklares ved, at undersøgelsesobjektet, i dette tilfælde Pihl & 

Søn, indgår i et netværk af andre objekter og at disse objekter vil have relativ indflydelse på 

hinanden.  

Ligeledes indgår de enkelte underproblemer i en årsags-virkningssammenhæng, hvor de 

enkelte fagligt afgrænsede områder i den virkelige verden vil have indflydelse på hinanden 

(Rod, 2010). Eksempelvis kan nævnes forholdet mellem den af Pihl & Søn valgte strategi og 

den faktiske finansielle performance. En beskrivelse af disse sammenhænge kan ikke 

umiddelbart gennemføres ved brug af kvantitative undersøgelsesmetoder, hvorfor også 

kvalitative metoder vil blive benyttet.  

På baggrund af ovenstående argumentation, vil en holistisk synsvinkel lægges til grund for 

arbejdet. Ifølge denne synsvinkel kan det samlede problem kun besvares ved opdeling, 

undersøgelse og efterfølgende aggregering af de opnåede del-erkendelser (Rod, 2010).  

Metodikken i bearbejdningen af det enkelte undersøgelsesspørgs-mål/delproblem følger den 

skitserede rækkefølge i Figur 1.  

Indledende 
analyse 

•Overordnede litteraturstudier 
•Mindmap over problemet 

Design af 
undersøgelse 

•Valg af metode 
•Valg af teoretiske modeller 

Data 

•Overvejelser ift. kilder 
•Systematisering og bearbejdning 
•Vurdering af data 

Analyse 

•Behandling af data 
•Brug af teoretiske modeller 
•Kritik af modeller  

Sammen-
fatning 

•Sammenholde med problem 
•Vurdere resultat 

FIGUR 1 - OPGAVEMETODIK 
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I figuren er der vist hvilke delkomponenter som besvarelse af de enkelte delspørgsmål vil 

bestå af. De blå felter repræsenterer hvilke komponenter, der vil blive dokumenteret i 

opgaveteksten, mens det grå felt repræsenterer indledende arbejde, der ikke ses i opgavens 

skriftlige fremstilling, men som er fundamentet for undersøgelsen.  

3.2 UNDERSØGELSESDESIGN 

Da metodevalget er klart defineret ovenfor, kan projektets undersøgelsesdesign nu 

fremsættes.  

"Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå vi udforsker det fænomen, der er 

genstand for undersøgelsen. Mere nøjagtigt udgør undersøgelsesdesignet den kombination af 

fremgangsmåder, vi benytter ved indsamling, analyse og tolkning af data."  (Andersen I. , 2005, 

s. 103).  

Således skal datagrundlaget og tilgangen til den faktiske analyse kortlægges.  

3.2.1 DATAGRUNDLAG 

Den primære kilde til indsamling af data vil være gennem litteraturstudier af artikler og 

rapporter om byggebranchen som helhed og af Pihl & Søn som virksomhed. Artikler hentes 

fra førende dagsblades hjemmesider, herunder Børsen, Morgenavisen Jyllandsposten, 

Politiken med videre, mens de brancherapporter der vil blive benyttet kommer fra 

brancheorganisationen Dansk Byggeri og revisionsfirmaet Deloitte.  

I tillæg til ovenstående litteraturstudier af artikler, rapporter med videre, vil de finansielle 

informationer der benyttes blive taget fra de undersøgte virksomheders årsrapporter 

tilgængelige gennem NN Markedsdata, eller virksomhedernes hjemmesider. Virksomhedernes 

årsrapporter indeholder ligeledes data i form at ledelsesberetninger, der kan give et indblik i 

ledelsens syn på den aktuelle situation.  

Til analyse af den omkringliggende omverden benyttes der statistikker hentet fra Danmarks 

Statistik samt historiske rente- og valutainformationer fra Danmarks henholdsvis Islands 

Nationalbank.  

Ovenstående data vil blive suppleret med interview med en person indenfor byggebranchen, 

der har en indgående teknisk viden til branchens aktører. Interviewet benyttes for at skabe 
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basis for en generel forståelse af branchen som helhed og konkurrencesituationen mellem de 

enkelte aktører i det undersøgte branche-segment.  

3.2.2 OPBYGNING AF ANALYSEN 

Tilgangen til en afdækning af besvarelse af de tidligere opstillede undersøgelsesspørgsmål vil 

blive klarlagt i analysen. Følgende figur viser analysens opbygning: 

 

Som før nævnt vil analysen af "delkomponenterne" (undersøgelsesspørgsmålene), ligge til 

grund for den samlede forståelse af "systemet" (problemformuleringen).  

De undersøgelsesspørgsmål, der er knyttet problemformuleringen er på figuren inddelt i 2 

hovedområder  

1) Pihl & Søns valg vil blive analyseret ud fra et strategisk og risikostyringsmæssigt 

perspektiv. Formålet med undersøgelsen er her at diagnosticere, hvilke ikke-finansielle 

værdidrivere der har ligger til grund for konkursen i 2013. Dette svarer til besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmål 1 og 4.  

2) Pihl & Søns finansielle performance vil blive undersøgt. Særligt i forhold til hvordan de 

under punkt 1 analyserede strategiske og risikostyringsmæssige valg har haft effekt på 

selskabets finansielle performance. Effekten vil blive analyseret gennem to benchmark-

analyser, nemlig trendanalyse (tidsserie) og common-size analyse (tværsnitsanalyse). Dette 

svarer til besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 2 og 3. 

I det følgende vil det for hvert af de fire områder blive klarlagt hvordan analysen vil blive 

iværksat.  

Strategiske valg Regnskabsmæssig 
udvikling 

Performance i 
forhold til 

konkurrenter 

Forretningsmæssige 
risici 

Pihl & Søns 
konkurs 



Side 15 af 85 
 

3.2.3 STRATEGISKE VALG 

Behandlingen af Pihl & Søns strategiske valg vil blive opdelt i 3 analyse-områder med 

tilhørende benyttede modeller: 

Analyseniveau Teoretisk model 

Makroøkonomisk analyse PEST 

Brancheanalyse Porters Five Forces 

Interne forhold & strategiske valg Strategic drift, Porters generiske konkurrence-

strategier, Ansoffs vækstmatrice 

Fordele og ulemper ved den enkelte model vil blive diskuteret i forbindelse med modellens 

benyttelse i analyseafsnittet.  

Den makroøkonomiske analyse udføres for at undersøge, hvilken effekt omverdensfaktorer 

har i forhold til de markeder, virksomheden har valgt at operere på.  

Brancheanalysen benyttes til at identificere, hvilke virksomheder Pihl & Søn har konkurreret 

med. Særligt med henblik på at karakterisere den konkurrence, der har været i 

byggebranchen i finanskrise-årene fra 2008 til 2013, hvor Pihl & Søn gik konkurs.  

Til afdækning af hvordan Pihl & Søn har valgt at imødegå udviklingen i omverdensfaktorer og 

den konkurrence, der hersker i byggebranchen udføres afslutningsvis en intern analyse.  

3.2.4 REGNSKABSMÆSSIG UDVIKLING 

Undersøgelsen af Pihl & Søns finansielle udvikling vil blive gennemført ved brug af en 

trendanalyse af virksomhedens finansielle værdidrivere. Formålet med denne analyse er at 

undersøge, hvorvidt man ud fra udviklingen i selskabet ville have været i stand til at forudse 

en snarlig konkurs.  

Konkret udvælges nøgletal der beskriver udviklingen i virksomhedens finansielle forhold:  

• Vækst 

• Kapitalforhold 

• Rentabilitet 

Væksten analyseres for at danne et billede af aktivitetens udvikling, mens kapitalforholdene 

vil omhandle virksomhedens finansielle stilling i forhold til kreditorer og ejere. Rentabiliteten 

analyseres for at få et indblik i virksomhedens reelle performance.  
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Dermed skal analysen af den regnskabsmæssige udvikling resultere i en samlet forståelse for, 

hvordan de finansielle værdidrivere udmøntede sig op mod konkursen samt om der har været 

indikationer på faresignaler, som kunne have ændret regnskabsbrugerens handlinger.  

3.2.5 PERFORMANCE I FORHOLD TIL KONKURRENTER 

Til undersøgelse af forskellene i udfald for Pihl & Søn i forhold til selskabets konkurrenter vil 

der blive benyttet en common-size analyse, hvor virksomhedens regnskabsoplysninger 

normaliseres med henblik på sammenligning med konkurrenter (Sørensen, 2011). Konkret vil 

virksomhederne blive sammenlignet på baggrund af: 

• Resultatopgørelsens sammensætning 

• Balancens sammensætning 

• Finansielle nøgletal 

Hovedformålet er at fastslå, hvorvidt Pihl & Søn i årene op til selskabets konkurs 

underperformede i så væsentlig en grad, at det kunne indikere, at selskabet stod foran en 

konkurs. Der vil blive taget udgangspunkt i konkurrenter med forretningsfokus på linje med 

Pihl & Søns, der opererede på det samme hovedmarked.  

3.2.6 RISIKOFORHOLD 

Undersøgelsen af de forretningsmæssige risici vil i denne analyse blive kortlagt og diskuteret 

ud fra følgende: 

• Identifikation af risikoforhold 

• Effekten på virksomheden 

I det omfang det ikke er muligt at kvantificere parametrene, vil en kvalitativ analyse og 

vurdering blive lagt til grund for risicienes indplacering.  

Det skal i arbejdet tages højde for, at det ikke i alle tilfælde er muligt at danne sig et 

fuldstændigt overblik over hvilke risici, der påvirker virksomheden hvordan, når der reelt set 

ikke er adgang til virksomhedens interne data. I de tilfælde, hvor der ikke er nok information 

til rådighed, må der således foretages en nøje vurdering af, hvilke antagelser der skal benyttes 

for at danne bro for det videre arbejde. Som eksempel herpå kan nævnes 

omkostningsstrukturen. Da information om, hvordan Pihl & Søns omkostninger præcist 
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sammensætter sig ikke er til rådighed, som følge af manglende adgang til virksomhedens 

interne økonomistyring, må der på andre måder dannes en forståelse for området.  

4 FORRETNINGSMODELLEN 

4.1 HISTORIE 

Pihl & Søn (med det juridiske navn E. Pihl & Søn A/S) blev grundlagt i 1887 som en 

murermestervirksomhed. I 1947 blev halvdelen af virksomheden købt af civilingeniøren Kaj 

Langvad, hvis søn Søren Langvad var direktør i selskabet frem til 2012. Kaj Langvad var med 

til at bibringe selskabet den ingeniørmæssige faglighed, som muliggjorde deltagelse i de 

infrastrukturprojekter, der har været med til at skabe selskabets omdømme. Det var blandt 

andet under Søren Langvads tid som administrerende direktør, at selskabet formåede at 

vokse til den størrelse det havde inden sin konkurs. Alene i årene 2004 til 2008 ses der tæt på 

en fordobling af selskabets nettoomsætning og mere end en fordobling af selskabets 

aktivmasse(E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 2008).  

Af væsentlige projekter Pihl & Søn var engageret har været engageret i historisk, kan der 

alene ud fra ledelsesberetningen til årsrapporten for 2008 ses følgende:  

• Tunnelarbejder i Sverige 

• Bygning af skoler og museer i Storbritannien 

• Vandkraftanlæg i både Grønland og Panama 

Selskabet har, som tidligere nævnt, ligeledes været engageret i projekter, der har nydt stor 

offentlig bevågenhed - såsom Operaen på Holmen og deltagelse ved opførelsen af 

Storebæltsbroen.  

I forbindelse med selskabets konkurs var der fortsat en række igangværende projekter, 

hvoraf de største nævnes at være den igangværende ombygning af Nørreport station, FN-byen 

i Nordhavn samt Kanalbroerne i København (Hansen, 2013).  

Selskabet havde aktiviteter i "en lille snes lande" (E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 2008) ud over 

Danmark. Omsætningen har i årene 2008 til 2012 været fordelt med over 50 % af 

aktiviteterne udenfor Danmark og under 50 % indenfor Danmark.  
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4.2 ORGANISATION OG EJERFORHOLD 

 

FIGUR 2 - PIHL & SØN KONCERNOVERSIGT 

Som et af de få store entreprenørselskaber i Danmark, var Pihl & Søn familieejet frem til sin 

konkurs og har blandt andet tidligere været kendt for at komme fornuftigt igennem kriser i 

den danske byggebranche (Larsen & Larsen, 2008).  

Pihl & Søn-koncernen bestod ud over det danske driftsselskab E. Pihl & Søn A/S af en række 

datterselskaber i både Danmark og udlandet. Koncernen løste både opgaver på egen hånd og 

gennem dannelse af byggekonsortier med andre entreprenører.  

Rent organisatorisk blev koncernen gennem det danske moderselskab styret fra Danmark. 

Her sad Søren Langvad på posten som administrerende direktør i over fire årtier frem til 

2012 (Østergaard, 2013). Som tidligere nævnt skete der en væsentlig udskiftning i 2012, idet 

Danske Bank på vegne af kreditorerne indsatte Birgit Nørgaard som bestyrelsesformand og 

Søren Langvad blev udskiftet med Halldor Ragnarsson.  

I 2012 havde der været ansat gennemsnitligt ca. 2.300 medarbejdere i koncernen - heraf ca. 

1.700 i Danmark og  600 i udlandet (E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 2012).  

Der var således tale om en betragtelig organisation, som måtte dreje nøglen om.  
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4.3 VÆRDIEN I EN BYGGEPROCES 

Hvad er det der gør, at store entreprenørselskaber som Pihl & Søn findes? Analyser af 

branchen viser blandt andet, at store bygge- og anlægsentreprenører har haft det laveste 

afkast i perioden 2010 til 2012, højeste andel af selskaber med underskud og højest 

arbejdskapitalkrav (Dansk Byggeri, Deloitte, 2014). Alle faktorer, der umiddelbart taler for, at 

der i de senere år ikke har været et eksistensgrundlag for store byggevirksomheder.   

Svaret må være, at på trods af hårde tider nu hvor markedet er i nedgang, har det været 

muligt for de store byggeselskaber at skabe værdi i tider med opsving. Dette kan blandt andet 

ses af Pihl & Søns og konkurrenten MT Højgaards regnskaber i perioden 2004-2008, hvor 

omsætning, bruttoresultat og resultat af ordinær drift var generelt stigende.  

Pihl & Søn var blandt andet kendt for at indgå totalentreprisekontrakter, der overordnet kan 

beskrives ved at bygherre kun i begrænset omfang engagerer rådgivere mv. og hvor 

entreprenøren har et større ansvars- og leveringsområde (Frank, 2014).  

 

FIGUR 3 - VÆRDIKÆDE I EN BYGGEPROCES INSPIRERET AF (DANSK BYGGERI, DELOITTE, 2014) 

Figur 13 viser den generelle værdikædestruktur i en byggeproces, hvor det er angivet for 

hvert led, hvilken part der bærer hovedansvaret. De blå markeringer viser, hvilke dele af 

værdikæden en totalentreprenør i generelle træk vil have kontrol over. Hvert led i 

værdikæden kan inddeles i flere underliggende værdikæder. Eksempelvis kan nævnes, at 

værdikæden for opførelse af en bygning ofte vil indeholde led svarende til den enkelte 

faggruppes arbejde - støbning af fundament, opmuring, tømrerarbejde relateret til 

komplettering mv. Værdikædens fremstilling som lineær vil ofte ikke være gældende i den 

virkelige verden, hvor der i byggefasen ofte ses et stort samspil mellem den rådgivende 

ingeniør der benyttes i projekteringsfasen og entreprenøren. Fordelen for entreprenør ved 

totalentreprise ligger ofte i, at entreprenør hyrer rådgivende ingeniør, hvor det i andre former 

for entrepriser (fag- og hovedentrepriser) oftest vil være bygherre der vælger rådgiver 

(Frank, 2014). Ved at entreprenør selv kan vælge eller selv har ansat rådgivende ingeniør, vil 

det være muligt at mindske transaktionsomkostningerne mellem de to led i kæden. Der skal 
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heri også tages højde for den rådgivende ingeniørs rapporteringsforhold afhængig af 

entreprisetype.  

En faktor der nævnes som vigtig i forhold til værdiskabelse i byggeprocessen, er at undgå 

værdidestruktion i forbindelse med overgang fra led til led i værdikæden (Dansk Byggeri, 

Deloitte, 2014). Denne værdidestruktion kan består af ledig kapacitet grundet mangelfuld 

planlægning, kapacitet optager af transport mellem arbejdspladser mv. Ved at en 

totalentreprenør selv udfører store dele af arbejdet og har kontrol med flere led i 

værdikæden, har entreprenøren mulighed for direkte at påvirke netop denne værditilvækst 

samt sikre, at der i mindst muligt omfang tabes værdi imellem leddene. Totalentreprenørens 

kontrol over projektering og byggefase er beskrevet ovenfor. I forhold til kontrol over de 

enkelte faggruppers involvering i projektet, har totalentreprenør mulighed for at udøve aktiv 

styring af hvornår og hvordan ressourcerne anvendes. Det må således antages, at entreprenør 

alt andet lige har mulighed for at optimere sin ressourceanvendelse i en grad som ikke er 

mulig for mindre entreprenører.  

Kontrol med værdikæden vurderes på baggrund heraf en af primærårsagerne til, at store 

entreprenørselskabers organisering har deres eksistens ud fra en værdibaseret synsvinkel.  

5 DEN STRATEGISKE POSITION 

Konkurrencemæssig fordel over konkurrenter som MT Højgaard og NCC, overnormal profit til 

Langvad-familien og bevarelse af værdi i selskabet må antages at være et af hovedmålene bag 

driften af Pihl & Søn. En måde at sikre førnævnte på er gennem forståelse af omverdenen - 

både den nære og den fjerne omverden - og ved at positionere sig korrekt i forhold til denne. 

Omvendt kan de forkerte beslutninger eller fortolkninger af omverdenssituationen medvirke 

til at destruere værdi for ejerne.  

Konkret i forhold til Pihl & Søn blev det i 2013 endegyldigt, at sidstnævnte var tilfældet. 

Selskabets strategi havde fejlet - Pihl & Søn gik konkurs.  

I dette afsnit analyseres det hvilke makrofaktorer, der havde indflydelse på Pihl & Søns 

forretning, hvordan den konkurrencemæssige situation i branchen så ud i årene op til 

selskabets konkurs og hvordan Pihl & Søn valgte at konkurrere i markedet samt 

konsekvensen af de strategiske valg Pihl & Søn gjorde sig.  
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5.1 EKSISTENSBERETTIGELSEN OG VÆRDIBEGREBET 

Overordnet beskrives målet med at drive virksomhed af flere kilder ofte at være maksimering 

af virksomhedens værdi for ejerne, i den engelske litteratur kendt som The Theory of the 

Firm.(Salvatore, 2007).  Denne formålsbeskrivelse synes umiddelbart at være yderst 

sort/hvid i sin tilgang, hvorfor der ligeledes er fremsat andre forklarende faktorer til 

eksistensen af virksomheder - ud fra hhv. sammensætningen af interessenter til en bredere 

samfundsmæssig forklaring(Johnson, Whittington, & Scholes, 2011).  

Ud fra et strategisk ejer-synspunkt synes fokusering på monetær værdimaksimering at være 

den bedst beskrivende forklaring for drivkraften bag de valg der træffes eller bør træffes i 

virksomheden. Det kan dog ikke udelukkes, at en virksomheds ejer har andre formål end at 

maksimere sin værdi, herunder opbygning af et "imperium" indenfor branchen (Johnson, 

Whittington, & Scholes, 2011). Der vil i den følgende analyse blive forudsat, at den 

bagvedliggende driver for strategiprocessen i Pihl & Søn var maksimering af værdi.  

Den analyse der udføres i dette afsnit, vil have til hensigt at identificere og behandle hvilke 

strategiske faktorer - eksterne såvel som interne - der har været medvirkende til at destruere 

selskabets værdi.  

5.2 ANALYSENIVEAUER 

For at kunne analysere Pihl & Søns strategiske position i bedst muligt omfang, opdeles 

analysen på tre hovedniveauer alt efter hvor stor grad af påvirkelighed Pihl & Søn havde på de 

enkelte niveauer. Niveau-inddelingen fremgår af Figur 4.  

 

FIGUR 4 - STRATEGISKE ANALYSENIVEAUER 

Interne forhold 

Konkurrence-
miljøet 

Makroøkonomisk 
omverden 



Side 22 af 85 
 

En virksomheds makroønomiske forhold kan bedst beskrives som den omverden, 

virksomheden har svært ved at interagere med eller selvstændigt påvirke, der dog alt andet 

lige vil have en effekt på virksomheden og dennes muligheder for overlevelse. Modsat må det 

forventes, at virksomheden har større mulighed for at påvirke branchen og i princippet har 

fuld kontrol over interne forhold. Særligt grænsen i påvirkelighed mellem makro-omverdenen 

og branche-omverdenen kan til tider være flydende.  

Det vælges derfor - til brug for det fortsatte arbejde - at definere branche-omverdenen som 

det system af konkurrenter, kunder og leverandører mv. som virksomheden er direkte 

relateret til, mens makro-omverdenen defineres som den øvrige omverden, som 

virksomheden kun indirekte eller passivt deltager i. Forskere beskriver denne distinktion som 

hhv. den konkurrencemæssige omverden og den øvrige omverden (Henry, 2008).  

5.3 MAKROØKONOMISKE FORHOLD 

Til analyse af de makroøkonomiske forhold benyttes PEST-modellen.  

PEST modellen består af de fire faktorer: Politiske, økonomiske, sociokulturelle og 

teknologiske.  PEST benyttes til at identificere de "key forces for change"(Henry, 2008, s. 51) i 

omverdenen, der i fremtiden vil have indflydelse på konkurrencen i den branche, den 

undersøgte virksomhed indgår i.  

I forhold til Pihl & Søn er der identificeret følgende elementer.  

 

Modellen danner rammen for en analyse af hvilke makro-faktorer der har indflydelse på 

virksomheden. En omverdensanalyse tilrettelægges som regel med det formål at kunne 

forudsige den fremtidige udvikling til brug for at identificere hvilket nøgle-drivers der er 

relevante for virksomheden i sin fremadrettede strategiproces. I projektet er der dog valgt et 
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diagnosticerende og retrospektivt udgangspunkt, da undersøgelsesobjektets afsluttende 

historie allerede er kendt.  

De fire faktorer gennemgås enkeltvist i det følgende.  

5.3.1 POLITISKE FAKTORER 

Offentligt forbrug har indvirkning på byggebranchen idet finanspolitikken fastlægger 

rammerne for store offentlige byggeprojekter, der spænder fra mindre byggeprojekter til 

store infrastrukturmæssige tiltag. Store investeringer der foretages af det offentlige giver et 

stort boost til branchen og dermed en mulighed for øget omsætning og profit. Det modsatte er 

selvfølgelig også tilfældet, hvor et nedsat offentligt forbrug alt andet lige vil medføre hårdere 

konkurrence på det resterende marked, som følge af en mindsket efterspørgsel.  

Størrelsen og den tidsmæssige placering af offentlige investeringer i byggeriet har altså 

relativt stor indflydelse på den samlede omsætning i byggebranchen. Som eksempel herpå 

kan nævnes VK-regeringens forslag af 2011 til vækstpakke "Holdbar vækst", hvori det blev 

foreslået at investere et beløb i størrelsesordenen 10 mia. kr. i BoligJobordningen samt 

renovering af almene boliger mv. (VK-regeringen, 2011). 

Netop som følge af den politiske natur bag offentlige investeringer vil det ofte være svært 

forudsigeligt hvornår og i hvor stor omfang investeringer foretages.  

Politiske indgreb skaber således både muligheder og begrænsninger for entreprenørerne.  

Miljø-lovgivning er et område, der i de senere år er kommet et øget fokus på. For 

byggebranchen har dette vist sig at have både negative og positive konsekvenser. 

Af positive effekter kan nævnes, at der af den politisk vedtagne energiaftale fra 2012 samlet 

set afsættes 90-150 mia. kr. til energiområdet frem mod 2020 (Aftale om den danske 

energipolitik 2012-2020, 2012). Midlerne vil ud over at komme producenter af grønne 

energiformer til gode også medføre øget aktivitet i tilknyttede erhverv såsom byggebranche.  

De i energiaftalen nævnte krav til et mere energieffektivt samfund med lavere energispild vil 

konkret for byggebranchen betyde flere projekter indenfor energirenoveringer af 

eksisterende ejendomme og infrastruktur. Som eksempler kan nævnes 650 mio. kr. til 

elektrificering af jernbanen mellem Køge og Næstved samt minimum 35 mio. kr. til 
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energirenoveringer af eksisterende offentlige ejendomme (Aftale om den danske energipolitik 

2012-2020, 2012).  

Af negative konsekvenser ses de øgede krav til blandt andet bortskaffelse af byggeaffald, 

hvilke materialer der må benyttes samt forholdsregler under arbejde med særligt farlige 

materialer (Københavns Kommune, 2010). Som eksempel fremhæves Universitets- og 

Bygningsstyrelsens krav til udarbejdelse af miljøplaner og opfølgning i forbindelse med 

offentligt byggeri(Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2011) - en omkostning som alt andet 

lige belastes entreprenøren. 

Overordnet set har de politiske faktorer en meget vigtig rolle for aktiviteten i byggebranchen. 

De politiske faktorer betyder både reguleringsmæssige krav og større omsætningsmuligheder 

- for brancheaktørerne er de politiske faktorer således essentielle at have in mente.  

5.3.2 ØKONOMISKE FAKTORER 

Konjunkturer har en meget målbar effekt på byggebranchen, som alment er kendt for at 

være meget konjunkturfølsom (Dansk Byggeri, Deloitte, 2014).  

Bygge- og anlægsbranchens konjunkturfølsomhed er særligt bemærket i årene efter 

finanskrisen i 2008, hvor den samlede aktivitet i byggebranchen faldt markant. En af de 

forklarende faktorer herpå, er bristet af den boligboblen opstået i årene op til 2008 (CEPOS, 

2009). Bristet af boligboblen medførte et markant fald i efterspørgslen efter boliger, hvilket 

alt andet lige vil medføre lavere aktivitet i byggebranchen. Udviklingen i byggeaktivitet i 

forhold til konjunkturer ses af Figur 5. Umiddelbart ses det af figuren, at aktivitet i byggeriet 

har fulgt faldet i BNP, mens stigningen i BNP fra 2010 og frem ikke har haft direkte indflydelse 

på aktiviteten. Dette kan skyldes udviklingen i andre makroøkonomiske faktorer samt at der i 

årene op til 2008 kan være opstået en overkapacitet af bygninger (CEPOS, 2009). 

Lavkonjunkturer medfører at private bygherrer, herunder selskaber og private personer, ikke 

har samme frie midler til rådighed til at foretage investeringer. Idet opførelsen af bygninger 

ofte er en ikke uanseelig investering vil lavere investeringslyst medføre lavere aktivitet i 

byggebranchen (Hill, Friedman, & Foldesy, 2013).  

Det kan overordnet konkluderes, at konjunkturer har effekt på aktiviteten i byggebranchen, 

men at der ligeledes er andre deraf følgende makroøkonomiske forhold, der har effekt.  
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FIGUR 5 - DATA FRA DANMARKS STATISTIK 

Renteniveauet hænger i høj grad sammen med udviklingen i konjunkturer ud fra 

nationalbankers pengepolitiske indgreb (Blanchard, 2005).  

Renteniveauet spiller ind to steder for en entreprenør. De makroøkonomiske sammenhænge 

dikterer, at et lavt renteniveau bør fremme private investeringer og dermed alt andet lige en 

stigning i byggeaktiviteten. For det andet vil renteniveauet have indflydelse på 

byggeentreprenørers omkostninger til fremskaffelse af finansiering til igangværende 

byggeprojekter. Et højt renteniveau vil således presse bundlinjen, mens et lavt renteniveau vil 

skabe større overskud på de finansielle poster(Dansk Byggeri, Deloitte, 2014).  

En anden faktor, der relaterer sig til renteniveauet, er udbuddet af udlån fra banker. Mens det 

ses, at det samlede udlån steg frem til 2008, har denne stigning været stagnerende 

efterfølgende, hvilket alt andet lige gør det sværere for det enkelte finansieringssøgende 

selskab at fremskaffe finansiering (Finansrådet, 2014). Dette virker paradoksalt nok i 

modsætning til at prisen til lån (renten) har nået et meget lavt niveau.  

5.3.3 SOCIOKULTURELLE FAKTORER 

Overenskomster må generelt set siges at have en stor betydning for byggebranchen, idet 

prisen for mandearbejdstimer er en af de væsentligste omkostninger forbundet med bygge- 

og anlægsprojekter. Som eksempel herpå kan nævnes, at lønomkostninger i 2013 blev anslået 

til at udgøre ca. 33 % af de totale omkostninger forbundet med opførelse af etageboliger mens 

materialeforbrug og indkøb af maskiner mv. stod for de resterende 67 % af omkostningerne 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

1.350.000 

1.400.000 

1.450.000 

1.500.000 

1.550.000 

1.600.000 

1.650.000 

K
vm

 

M
io

. k
r. 

Byggeriets konjunkturafhængighed 

BNP 

Påbegyndt byggeri, kvm 



Side 26 af 85 
 

knyttet til boligbyggeri(Danmarks Statistik, 2014). Tilsvarende billede ses indenfor 

anlægsarbejde, hvor lønomkostningerne ligger på ca. 35 % af de samlede omkostninger 

(Danmarks Statistik, 2014). Eksistensen af og ændring af forholdene i overenskomster har 

derfor en direkte indflydelse på profitabiliteten i byggebranchen og det vurderes tillige, at 

overenskomsterne på et mere overordnet niveau er vigtige for den danske 

konkurrencedygtighed (Lauridsen, 2014).  

Østarbejdere har de sidste årtier gjort sig gældende som et alternativ til brugen af danske 

håndværkere. Det er blandt andet blevet fremsat, at der er "…set rigeligt med skrækeksempler 

på udenlandske håndværkere, der knokler på danske byggepladser til 40 kr. i timen…" (Børsting, 

2013). Brugen af østarbejdere vil for selskaber i branchen give mulighed for umiddelbar 

gevinst i form af lavere lønomkostninger. Problemet er blot, at den modvilje, der er fra 

primært fagbevægelsens side(Børsting, 2013) og fra politisk hold (Sand, 2014) og som blandt 

andet medfører risiko for negativ presseomtale.  

I byggebranchen er de sociokulturelle forhold, der har størst indflydelse relateret til 

arbejdernes organisering, hvilket har direkte effekt på de produktionsomkostninger der 

medgår til byggeprojekter.  

5.3.4 TEKNOLOGISKE FAKTORER 

Byggematerialer har med tiden set en teknologisk udvikling, der blandt andet gør det muligt 

for entreprenører i højere grad end tidligere at udnytte vintermånederne til fortsat at arbejde 

- særligt indenfor beton- og murerarbejde (Frank, 2014). Dette vil alt andet lige medføre en 

bedre kapacitetsudnyttelse af ressourcerne. Endvidere skal entreprenør ved opgaver i 

udlandet være opmærksom på, at materialer der egner sig til det danske klima ikke 

nødvendigvis egner sig til klimaet i andre lande (Frank, 2014). Det vil således kræve et 

indgående kendskab til forholdene i det enkelte land at afdække risikoen for fejlkonstruktion i 

størst mulig grad. Dette kan ikke udelukkes, at Pihl & Søns spredte aktivitet har medført 

øgede omkostninger til netop indhentning af denne fornødne viden.  

Byggemetoder og -processer har ændret sig gennem tiderne, hvor et af de seneste områder 

er digitalisering af bygningsdesign og processen for bygge- og anlægsopgaver (Karlshøj, 

2013). Øget digitalisering medvirker blandt andet til, at det for entreprenør bliver nemmere 

at løse komplekse bygge- og anlægsopgaver. Endvidere er der set udvikling indenfor 

optimering af byggeprocessen med implementering af Lean, digital omkostningsregistrering 



Side 27 af 85 
 

mv. (Frommelt & Andersen, 2012). Dette bør alt andet lige medvirke til at sænke 

omkostningerne for entreprenør gennem fokusering på øget effektivitet.  

5.3.5 SAMMENFATNING 

I den gennemførte analyse ser man, at der er flere forhold, der har haft indflydelse på Pihl & 

Søns makroøkonomiske omverden. I forlængelse heraf, fremhæves følgende vigtige faktorer: 

• Størrelsen og tidsmæssig placering af offentlige investeringer. Idet den offentlige sektor i 

Danmark er landets største bygherre har beslutninger om offentlige investeringer stor 

indflydelse på en entreprenør som Pihl & Søn.  

• Konjunkturudviklingen. Den private investering i byggeri og anlæg afhænger i høj grad af 

udviklingen i konjunkturer, hvor de lavkonjunkturer der er oplevet i årene efter 

finanskrisen i 2008 alt andet lige har medført et lavere niveau af investeringer i bygninger 

med videre. Dette afspejles direkte af udviklingen i Pihl & Søns toplinje i årene efter 2008.  

• Miljø-lovgivningen har en dobbeltrettet effekt på byggebranchen. På den ene side giver de 

øgede krav til materialer samt håndtering og bortskaffelse af affald øgede omkostninger. 

Derimod medfører det øgede fokus på miljø-venlige løsninger øgede offentlige 

investeringer, som særligt anlægsbranchen kan drage nytte af. Konkret var Pihl & Søn 

blandt andet involveret i opførelsen vandkraftværker.  

• Byggematerialer. Særligt i forhold til aktiviteter i udlandet skal en entreprenør som Pihl & 

Søn være opmærksom på, hvorvidt der skal benyttes andre materialer end dem der 

benyttes på allerede kendte markeder. En fejlvurdering heraf kan koste entreprenøren 

dyrt.  

5.4 KONKURRENCE-MILJØET 

En måde at beskrive en virksomheds nære omverden på, er gennem brugen af Porters Five 

Forces-modellen. Modellen danner grundlag for virksomhedens forståelse af samspillet 

mellem det netværk af aktører, der er i og omkring en given branche. Formålet med en 

analyse med basis i Porters Five Forces er at kunne vurdere en branches attraktivitet og 

muligheden for at skabe profit. De 5 kræfter består af: Truslen fra nye udbydere, kundernes 

forhandlingsstyrke, leverandørers forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter 

samt den interne rivalisering i branchen(Henry, 2008). Hver af de fem kræfter der har 

indflydelse på byggebranchen vil blive gennemgået i det efterfølgende med henblik på at 

kunne karakterisere konkurrencemiljøet i branchen op til Pihl & Søns konkurs.  



Side 28 af 85 
 

5.4.1 TRUSLEN FRA NYE UDBYDERE 

Truslen fra nye udbydere er i høj grad bestemt af de barrierer der er for indtræden i 

branchen(Henry, 2008). Der kan identificeres følgende elementer, der påvirker truslen fra 

nye udbydere: 

• Teknisk viden 

• Kapitalbehov 

• Strategiske samarbejder mellem mindre aktører i byggebranchen  

• Lav produktdifferentiering 

Teknisk viden kan være et af de springende punkter for, hvorvidt en entreprenør kan byde 

på en given opgave (Frank, 2014). Den særlige tekniske viden til at løse en given opgave vil de 

mellemstore byggefirmaer kunne bibringe sig gennem køb af rådgivende ingeniører mv. 

Oftest vil der dog ikke kræves teknisk viden ud over hvad der kræves for andre opgaver som 

mellemstore byggefirmaer i forvejen løser, hvorfor barrieren alt andet lige vil være nem at 

overkomme.  

Kapitalbehov må anses som værende en væsentlig barriere, idet større projekter med et 

længerevarende forløb kræver en betydelig investering i arbejdskapital samt et 

produktionsapparat der er gearet til at kunne klare en stor opgave. Der er i de senere år set en 

forringelse af faktureringsvilkår for gennemførsel af større byggeprojekter, hvilket alt andet 

lige vil medføre et større kapitalbehov for entreprenørerne i top-segmentet (Frommelt & 

Andersen, 2012).  

Strategiske samarbejder kan bevirke, at mellemstore aktører i byggebranchen i 

sammenslutning opnår en størrelse, der sætter dem i stand til at byde på store bygge- og 

anlægsopgaver. Denne risiko opstår idet, bygherren bag større projekter ofte vil vælge - eller 

vil være tvunget til at vælge - at sætte opgaven i åbent udbud (Frank, 2014). Ved 

gennemførsel af udbud fastsættes ofte en række kriterier som bydende entreprenører skal 

overholde i form af eksempelvis soliditet eller referencer fra tidligere opgaver. Der kan 

tænkes eksemplet, hvor mellemstore entreprenører indenfor forskellige fagområder vil indgå 

aftale om samarbejde med det formål at byde på et projekt af en sådan profil, at det vil kunne 

tjene som senere reference. Denne taktik fulgte Pihl & Søn blandt andet, da de bød på 

Storebæltsbroen - et projekt, hvor "… uden det var firmaet forblevet et mindre betydende 

entreprenørfirma blandt mange" (Østergaard, 2013).  
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Lav produktdifferentiering opstår, idet konkurrerende entreprenører i princippet kan 

tilbyde samme slutprodukter i form af de færdige byggerier/anlægsarbejder der ofte vil være 

specificeret af bygherren i stor detalje. Idet en entreprenør ofte vælges ud fra pris samt 

overholdelse af visse minimumskrav (Frank, 2014), vil det være svært for den enkelte 

entreprenør at kunne differentiere sig i forhold til sine konkurrenter. Et sted hvor Pihl & Søn 

kunne differentiere sig, var i selve byggeprocessen, hvor faktorer som godt samarbejde, 

overholdelse af tidsfrister og lignende kan have betydning.  

Overordnet set vurderes truslen fra nye udbydere, på baggrund af de ovenstående elementer, 

at være høj. Nye udbydere kan ud over de ovenfor nævnte strategiske samarbejder mellem 

mellemstore aktører, også opstå i form af konkurrenter fra udlandet. Et eksempel på dette, er 

NCC's indtræden på det danske marked i slutningen af 90-erne (NCC DK -> Om NCC -> NCC i 

Danmark).  

5.4.2 KUNDERNES FORHANDLINGSSTYRKE 

Kunderne kan klassificeres som vist på Figur 6.  

 

 

Kundernes forhandlingsstyrke omhandler den enkelte kundes mulighed for at kunne påvirke 

brancheaktørernes handlinger i form af enten pris, ydelse og konkurrence (Henry, 2008).  

Den offentlige sektor er den største aftager af ydelser i bygge- og anlægsbranchen 

vedrørende store projekter. Sektoren investerer i bygninger til brug for offentlig service 

(skoler, administration mv.) og foretager ligeledes væsentlige investeringer i infrastrukturen. 

Den offentlige sektor opfylder mange af de teoretiske kriterier for at udgøre en køber med en 

stor forhandlingsstyrke (Henry, 2008), da 1) der er tale om en meget koncentreret 
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FIGUR 6 - KILDE: DATA FRA DANMARKS STATISTIK  
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købergruppe, i realiteten kun én samlet offentlig sektor, 2) den offentlige sektor i princippet 

kan være indifferent i forhold til hvilken entreprenør der udfører opgaven og 3) den offentlige 

sektors købsvolumen udgør en stor del af branchens samlede salg, jf. Figur 6. Imidlertid er det 

bestemt fra Statens side, at alle danske myndigheder har pligt til at foretage udbud på 

opgaver, der skal udføres for det offentlige (Erhvervs- og Vækstministeriet). 

Markedsstrukturen modvirker i praksis en del af den forhandlingsstyrke den offentlige sektor 

teoretisk set ville besidde fordi entreprenører konkurrerer direkte med hinanden i 

tilbudsprocessen og kunden har ringe indvirkning på, hvilken af de tilbydende entreprenører 

der vinder opgaven. Markedsstrukturen giver altså i tilbudsfasen ingen direkte anledning til 

forhandling mellem kunden (den offentlige sektor) og leverandøren (bygge- og 

anlægsentreprenøren), hvorfor kundens forhandlingsstyrke i denne fase reelt ses at være 

begrænset.  

Private selskaber stod jf. Figur 6 som bygherre for 18 % af de påbegyndte kvm i 2011. Dog 

bør det nævnes, at en del af selskaberne i de 18 % kan være statsligt ejede selskaber, der helt 

eller delvist er underlagt samme indkøbsvilkår som den øvrige offentlige sektor.  

Private selskaber må overordnet set vurderes at have en lav forhandlingsstyrke i forhold til 

entreprenørerne, idet 1) den samlede købsvolumen er relativt lav i forhold til branchens 

samlede salg, 2) det må antages, at private selskaber kun har begrænset byggeaktivitet. Det 

må derfor antages, at private selskaber er en fragmenteret købergruppe. 

Generelt kan det siges, at købernes forhandlingsstyrke må være lav i forhold til 

branchedeltagerne, primært som følge af markedsstrukturen i byggebranchen.  

5.4.3 LEVERANDØRERS FORHANDLINGSSTYRKE 

Byggebranchen har mange leverandører - af alt fra byggematerialer og arbejdskraft til salg og 

marketing. Det vil være for omfattende for en analyse af denne type at behandle enkelte 

leverandører af varer og tjenesteydelser, hvorfor der vil blive fokuseret på styrkeforholdet i 

de væsentligste grupper af varer og tjenesteydelser.  
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Fagpersonale blev i forbindelse med analysen af makro-miljøet fundet til at være én af de 

væsentligste omkostninger for byggebranchen. Ca. 35 % af byggeselskabers samlede 

omkostninger går til lønninger af personale, mens den resterende del går til materialer mv. 

Lønninger i byggebranchen er primært bestemt ud fra de overenskomster der indgås mellem 

Dansk Byggeri og de enkelte fagforbund (Wilstrup, 2014). Byggearbejdernes organisering i 

fagforbund er med til at øge deres forhandlingsstyrke betragteligt i forhold til, hvis den 

enkelte arbejder selv skulle forhandle løn og ansættelsesvilkår. Personalets styrke i forhold til 

den enkelte byggeentreprenør må derfor anses som værende relativt høj.  
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Fagentrepriser fremgår af Figur 8 at være bygge- og anlægsentreprenørers mest indkøbte 

tjenesteydelse. Fagentreprenører leverer som regel kun ydelser indenfor afgrænsede områder 

af byggeriet, fx vvs, kloak, elinstallationer. Denne type virksomheder vil som regel levere en 

ydelse, der kun i lav grad er differentieret i forhold til konkurrenternes, samtidig med, at 

antallet af konkurrenter må antages at være relativt højt. Endvidere er fagentreprenørers 

størrelse i forhold til de store bygge- og anlægsentreprenører ofte begrænset, hvorfor de må 

vurderes til at have en lav forhandlingsstyrke.  

Leverandører af cement, gips mv. leverer jf. Figur 7 størstedelen af de varer, der benyttes af 

bygge- og anlægsentreprenører. Selvom bygherren kan sætte krav til de tekniske egenskaber, 

de benyttede materialer skal overholde, vil det ofte være entreprenøren selv, der vælger, 

hvilken producents produkter der skal benyttes til byggeriet (Frank, 2014). Generelt kan det 

siges for leverandører indenfor denne gruppe, at de leverede produkter er meget 

standardiserede, produktionen antages at være kendetegnet ved stordriftsfordele, der 

antages ikke at være væsentlige omkostninger forbundet med at skifte leverandør samt at der 

er relativt mange leverandører af produkterne. Nævnte forhold er med til at sænke 

leverandørernes forhandlingsstyrke, der overordnet må vurderes at være lav.  

Truslen fra leverandører ses i det store hele at være lav, med undtagelse af de timepriser, 

overenskomsterne er med til at fastsætte for fagpersonale.  

5.4.4 TRUSLEN FRA SUBSTITUERENDE PRODUKTER 

Som produkt har Pihl & Søn primært leveret nye bygninger og anlæg. Nedenfor identificeres 

og analyseres truslen fra substitutter til henholdsvis nye bygninger og nye anlæg. 

Bygninger: Overordnet vil substitutten for opførelse af nye bygninger være eksisterende 

bygninger udbudt til salg. Bygninger har ofte en levetid, der spænder over meget lang tid.  

Det er argumenteret, at der i højkonjunkturen inden finanskrisen i 2008 opstod en 

overkapacitet af bygninger, hvor opførelsen af blandt andet boliger har ligget under for 

markedsaktørernes spekulation (CEPOS, 2009). Dette betyder, at substitutionseffekten efter 

2008 er intensiveret.  

Anlæg: Omfanget af anlæg spænder bredt over forskellige typer af infrastruktur og 

forsyningsledninger. Umiddelbart vil tilfældet som ovenfor være, at substitutter for nye anlæg 

består af eksisterende anlæg, der allerede afdækker brugernes behov. Som eksempel kan 
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nævnes eksisterende færge-forbindelser i stedet for anlæggelse af broer. Udbygning af 

infrastrukturen vil dog ofte afhænge af udviklingen i de behov, der er i det pågældende 

område og således ofte være genstand for en politisk proces (Transportministeriet, 2014). 

Tilsvarende må det antages, at arbejder i forhold til forsyningsledninger afhænger af behov og 

alder af de eksisterende anlæg og udskiftning således beror på driftsbeslutninger fra 

forsyningsselskaber.  

Truslen fra substitutter for konstruktion af nye anlæg vurderes til at være lav, da 

substitutionseffekten i høj grad afhænger af de politiske henholdsvis driftsmæssige 

beslutninger, der træffes.  

5.4.5 INTERN RIVALISERING 

I den danske byggebranche ses der stor rivalisering mellem de konkurrerende byggefirmaer, 

der bunder i den herskende markedsstruktur, hvor entreprenører byder ind på opgaver i 

direkte konkurrence med hinanden (Frommelt & Andersen, 2012). Andre faktorer har 

ligeledes været med til at påvirke konkurrencesituationen i årene efter finanskrisen, blandt 

andet det generelle fald i byggeaktivitet (Dansk Byggeri, Deloitte, 2014).  

Produktdifferentieringen i branchen er generelt set lav. De produkter Pihl & Søn samt deres 

nærmeste konkurrenter leverer er relativt homogene. Dette skal ses i lyset af, at den særlige 

tekniske og arkitektoniske viden, der kræves for gennemførsel af et pågældende projekt ofte 

indhentes fra rådgivende ingeniører og arkitektfirmaer (Frank, 2014), hvorfor det som stor 

entreprenør kan det være svært at skille sig ud fra mængden. Pihl & Søns konkurrenter kan 

derfor i princippet levere det samme slutprodukt.  

 

Udviklingen i den generelle brancheaktivitet er lav. Som det tidligere er beskrevet - i 

forbindelse med analysen af den makroøkonomiske omverden - har der været faldende 

FIGUR 9 - BRANCHELIVSCYKLUSMODELLEN. KILDE: HTTP://DSPACE.JORUM.AC.UK 
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aktivitet i den danske byggebranche som følge af konjunkturudviklingen fra 2008 og frem. Op 

til Pihl & Søns konkurs var der samme antal konkurrenter indenfor branchen i tiden med lav 

aktivitet efter finanskrisen, som i tiden med høj aktivitet inden finanskrisen.  

Jf. branchelivscyklusmodellen, Figur 9, vil ovenstående forhold medføre øget rivalisering, idet 

et allerede eksisterende antal selskaber skal konkurrere om et mindre marked.  

Ved at sammenholde Figur 9 med udviklingen i påbegyndte byggerier jf. Figur 5 ser man, at 

årene 2004 til 2013 følger udviklingen i branchelivscyklusmodellen. Dog synes modellen 

relativt statisk, idet der implicit antages, at en given branche vil have en afslutningsfase. Som 

udgangspunkt vurderes dette ikke at være tilfældet for byggebranchen, idet man må forvente, 

at der i fremtiden vil være efterspørgsel på byggerier, hvorfor byggebranchen fortsat må 

forventes at udvikle sig cyklisk. Modellen kan således ikke benyttes i sig selv til at sige hvor 

branchen befinder sig, men i stedet kan observationerne for de enkelte faser benyttes til at 

vurdere udviklingen i brancherivaliseringen, der generelt ses at være høj.  

Overordnet fordrer en øget konkurrencesituation med fokus på laveste priser til kunder, at 

branchens selskaber må søge at minimere sine omkostninger for at bevare mulighed for at 

skabe profit.  

Exit barrierer og faste omkostninger ses generelt at være lave for entreprenører. Dette 

udledes, idet: 

1) den generelle omkostningsstruktur er relativt fleksibel, da entreprenører ofte benytter 

timelønnet arbejdskraft samt at materialer indkøbes efter forbrug(Frank, 2014), og  

2) de aktiver der kræves for at kunne agere i byggebranchen må antages at være relativt nemt 

omsættelige som følge af standardisering (maskiner, værktøj mv.).  

De største direkte konkurrenter til Pihl & Søn ses at være MT Højgaard-koncernen og 

NCC's danske aktivitet. Identifikationen er sket gennem sammenligning af hvilke ydelser 

selskaberne leverer samt ud fra størrelse i form af årlig omsætning jf. selskabernes senest 

offentliggjorte årsrapporter (NCC DK -> produkter og services)(MT Højgaard -> 

kompetencer). Der kan fremhæves andre aktører såsom Per Aarslef og Enemærke & Petersen, 

der dog ikke leverer samme omfang af ydelser som Pihl & Søn (Aarslef er mest fokuseret på 

anlægsarbejde, hvor Enemærke og Petersens hovedområde er byggeri).  

Med hensyn til NCC skal det nævnes, at NCC's danske forretninger er opdelt i fire 

hovedområder: NCC Bolig, NCC Construction, NCC Property Development og NCC Roads. Ved 
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gennemgang af de enkelte forretningsområder (NCC DK -> Om NCC -> NCC i Danmark) ses 

det, at forretningsområderne NCC Bolig, NCC Roads og Property Development ligger udenfor 

de forretningsområder Pihl & Søn var en del af. Som følge heraf vil der blive fokuseret på 

performance i NCC Construction i den senere analyse.  

5.4.6 SAMMENFATNING 

Gennem den udførte PFF analyse kan det udledes, at den primære driver for 

konkurrencesituationen i branchen udspringer af markedsstrukturen, hvor selskaber direkte 

konkurrerer med hinanden på basis af pris.  

Dette forstærkes yderligere af en lav produktdifferentiering, der blandt andet bevirker at det 

vil være nemt for nye udbydere at indtræde på markedet samtidig med at kunderne i store 

træk kan være indifferente i forhold til hvilken udbyder der vælges.  

Gennem branchelivscyklusmodellen er det set, at den interne rivalisering i branchen har 

været intensiveret som følge af en generelt lavere markedsaktivitet.  

For Pihl & Søns virke har udviklingen i branchen betydet, at selskabet er blevet mødt med en 

markant øget konkurrence på det danske marked. Dette bevirker, at selskabet enten er blevet 

nødsaget til at skære omkostninger for at forblive profitdannende, eller helt udtræde af 

markedet. Som det vil blive vist nedenfor, bevirkede selskabets ejerforhold at en udtræden af 

markedet må vurderes overvejende usandsynlig.  

5.5 DE INTERNE FORHOLD 

En virksomheds kompetencer og ressourcer er det, der gør den i stand til at konkurrere på 

markedet og i bedst fald skabe overnormal profit til sine ejere.  

Det skal bemærkes, at ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, blev Pihl & Søn jo faktisk 

udkonkurreret af markedet og gik til sidst konkurs. Den strategi der var lagt for Pihl & Søn har 

vist sig ikke i tilstrækkelig grad og i rette tid at tage højde for de underliggende faktorer og 

risikoelementer i byggebranchen.  

Det er derfor interessant at undersøge hvilke styrker og svagheder Pihl & Søn var i besiddelse 

af samt hvordan selskabet valgte at formulere sin strategi til at imødegå sin omverden.  
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5.5.1 FORRETNINGSMODELLENS STYRKER OG SVAGHEDER 

Pihl & Søns konkurs kom som en overraskelse for mange, idet selskabet generet var opfattet 

som en stærk spiller i branchen (Rosendal, 2013). Positionen som et af de største 

entreprenørfirmaer i Danmark har Pihl & Søn oparbejdet gennem en række styrker i 

forretningsmodellen. Dog viser selskabets konkurs, at forretningsmodellen ikke tog højde for 

alt og således havde visse svagheder. Det er denne kombination af styrker og svagheder, der 

vil blive undersøgt i det følgende.  

Renommé nævnes at være en af Pihl & Søns forcer (Hansen, 2013). Selskabet har oparbejdet 

et stærkt navn ved at have et stærkt projektfokus ved gennemførslen af flere 

prestigeprojekter, der har sat deres præg rundt om i Danmark. Pihl & Søns liste over 

referencer omfatter således Storebæltsbroen, Operaen, Skuespilhuset, modernisering af 

Industriens Hus, ombygning af Nørreport station samt opførelse af FN byen i København 

(Hansen, 2013). Dertil skal føjes, at Pihl & Søn er en meget gammel virksomhed og har i 

mange år kunnet opretholde en eksistensberettigelse. Som følge af sit renommé, er Pihl & Søn 

blevet kaldt "branchens flagskib"(Hyltoft, 2013), hvilket blandt andet var med til at sikre 

selskabet opgaven at skulle opføre Operaen på Holmen (Østergaard, 2013).  

Vedholdenhed er netop én af de kompetencer, der var medvirkende til selskabets renommé 

og stærke projektfokus (Østergaard, 2013). Vedholdenheden var blandt andet med til at styre 

Pihl & Søn gennem store og komplicerede projekter og de efterfølgende forhandlinger med 

bygherre om efterbetalinger (Østergaard, 2013). Alene det faktum, at Søren Langvad forblev 

administrerende direktør i en alder af over 85 år er med til at vise den vedholdenhed, han 

stod for i selskabet (Bechsgaard, 2014). Der kan dog rejses spørgsmålet, om hvorvidt 

vedholdenheden i sig selv endte med at blive et vigtigere mål end selskabets finansielle 

performance.  

Hård debitorstyring er et andet sted, hvor Pihl & Søn udviste sin vedholdenhed. Selskabet 

var kendt for blandt andet at stille krav til store forudbetalinger fra bygherrer (Andersen U. , 

2013) inden projekter blev påbegyndt (Frank, 2014). Forudbetaling i forbindelse med 

gennemførsel af projekter er en af måderne, hvorpå selskabet havde mulighed for at søge 

finansiering til gennemførslen af projekter. Det er samtidig en måde for entreprenøren at dele 

risiko med bygherren i og med, at bygherrens kreditværdighed nævnes som en væsentlig 

risikofaktor i entreprenørbranchen (Frommelt & Andersen, 2012).  
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Organisation er et andet punkt, hvor Pihl & Søn nævnes at have været stærk. Selskabet havde 

gennem sin ledelsesstil en flad struktur, hvor kulturen blandt medarbejderne gav mulighed 

for åbent at kunne vende deres udfordringer med chefen (Bechsgaard, 2014). En organisation 

af denne type medfører en mere dynamisk virksomhed, hvor der er mulighed for kortere 

mellem tanke og handling. Spørgsmålet er blot, om den korte vej mellem de to ting er 

hensigtsmæssig i relation til løsning af komplekse entreprenøropgaver? 

Ledelsesstilen der lå til grund for den flade organisation nævnes imidlertid også at have 

været et af de svage punkter for selskabet. Dette gav sig navnlig til udtryk i det ansvar Søren 

Langvad tog på sine skuldre - en stil der er kendetegnet ejerledede virksomheder - samt i 

form af manglende procedurer for rapportering og styring (Bechsgaard, 2014). Det nævnes af 

flere interessenter, herunder tidligere bestyrelsesmedlemmer, at Søren Langvad burde have 

givet mere ansvar fra sig, da det ikke er muligt for én person at være detaljefokuseret på alle 

dele af en organisation med 3.000 medarbejdere (Bechsgaard, 2014). Det kan ikke udelukkes, 

at de manglende procedurer og rapporteringsstruktur har været medvirkende til selskabets 

endeligt.  

Risikovillighed kan også ses som en direkte udspringer af Søren Langvads ledelsesstil. Den 

risikovillighed selskabet lagde for dagen nævnes blandt andet som én af hovedårsagerne til, at 

selskabet nåede at blive én af branchens største spillere (Østergaard, 2013), men tilskrives af 

andre, at være hovedårsagen til, at selskabet gik konkurs (Avisen.dk, 2013). Hvorvidt 

risikovillighed er en styrke eller svaghed afhænger af den situation virksomheden befinder sig 

i. Det blev konkret set i forhold til Pihl & Søn, at risikovilligheden både har været medvirkende 

til storhed og fald.  

Kapitalstrukturen er tidligere blevet set som et af de vigtige kriterier for at kunne operere i 

byggebranchen. En entreprenør skal have adgang tilstrækkelig kapital til at kunne finansiere 

længerevarende projektforløb (Frommelt & Andersen, 2012). Pihl & Søn var meget afhængig 

af lån fra primært Danske Bank (Juel, 2013) og har i den forbindelse måske mistet en del af 

den finansielle fleksibilitet selskaber med en højere grad af egenkapitalfinansiering kan opnå. 

Selskabets valg af kapitalstruktur kan derfor have været én af de medvirkende faktorer for 

konkursen.  
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5.5.2 DE STRATEGISKE VALG 

I og med at virksomheden har haft en eksistensberettigelse i mange år, har de efter al 

sandsynlighed haft en god fornemmelse for hvordan forretningen skulle drives. De ændrede 

branchevilkår efter finanskrisen har stillet strengere krav til en strømlinet forretningsmodel 

og en mere klar positionering på markedet.  

De strategiske valg relaterer sig primært til hvordan selskabet valgte at konkurrere 

(konkurrencestrategien) på markedet samt hvordan selskabet forsøgte at øge sin indtjening 

(vækststrategien). For at et selskab fortsat kan være konkurrencedygtigt på markedet, bliver 

de strategiske valg der foretages nødt til at følge med den omkringliggende verden. Hvis dette 

ikke sker, risikerer virksomheden at miste sin eksistensberettigelse og drive væk fra det 

omkringliggende marked (strategisk tilpasning).  

I det følgende analyseres hvilke valg Pihl & Søn traf med hensyn til konkurrencestrategi, 

vækststrategi samt i hvilket omfang selskabets valg fulgte med omverdenen.  

Konkurrencestrategien virksomheder benytter, kan beskrives ved hjælp af Porters 

generiske konkurrencestrategier. Porter nævner, at en virksomhed - for kontinuerligt at 

forblive konkurrencedygtig - kan vælge at følge én af tre mulige generiske strategier: 

omkostningsleder (organisationen arbejder for at kunne levere sit produkt til den lavest 

mulige pris), differentiering (produktet differentieres i forhold til konkurrenterne med det 

formål at kunne opkræve højere pris) og fokus på et specifikt markedssegment (Henry, 2008).  

Pihl & Søn leverede forskelligartede bygge- og anlægsydelser til markedet, som eksempler kan 

nævnes Storebæltsbroen henholdsvis Operaen på Holmen. Selskabet har derved valgt at have 

en bred position i markedet og ikke kun at fokusere på et enkelt segment.   

Indenfor byggebranchen kan det være svært for en enkelt virksomhed at differentiere sig i 

forhold til konkurrenterne, i og med, at de slutprodukter en entreprenør skal levere som før 

nævnt er prædefineret af bygherren og dennes rådgiver. Entreprenøren vælges ofte på 

baggrund af hvem der kan levere det pågældende stykke arbejde til den laveste pris. Pihl & 

Søn lagde en strategi, hvor der blev givet meget lave priser for at sikre opgaver (Andersen U. , 

2013). Der var deres fokus på at vinde markedsandele og øge omsætningen.  

Det kan argumenteres, at nogle byggevirksomheder benytter sig at elementer af 

differentieringsstrategien. Pihl & Søn havde et godt omdømme for løsning af komplekse 

opgaver. En konkurrent som NCC er blandt andet kendt for at bruge relativt lang tid i 
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planlægningsfasen inden byggeriet går i gang og komme med aktivt modspil til bygherre i 

form af forslag til ændringer af tekniske løsninger (Frank, 2014). Det kan fremsættes, at NCC's 

bestræbelser ikke er udslag af forsøg på differentiering, men i stedet af optimering af interne 

processer i byggestyringen, der muliggør at selskabet kan spare omkostninger i 

udførelsesfasen. Spørgsmålet er, hvorvidt Pihl & Søn kunne have fulgt med markedet ved at 

efterligne NCC's tilgang.  

Pihl & Søns store erfaring for at gennemføre komplekse opgaver er en tilsvarende faktor til at 

kunne sænke omkostningerne, hvilket i princippet giver mulighed for at "underbyde" 

markedet (Andersen U. , 2013). Dette opstår som følge af, at erfaring ofte er en af måderne 

hvormed en virksomhed kan minimere omkostninger. Erfaringens rolle for en 

omkostningsleder er blandt andet beskrevet af Boston Consulting Group i form af "The 

Experience Kurve"(Henry, 2008). Ifølge teorien, vil den erfaring, en organisation oparbejder 

gennem sin produktion medvirke til at fremtidige produktionsopgaver vil kunne løses mere 

effektivt med lavere omkostninger til følge. Dette kan være én af årsagerne til, at Pihl & Søn 

gennem lave bud på risikofyldte opgaver forsøgte at opretholde det høje aktivitetsniveau i 

årene efter finanskrisen (Avisen.dk, 2013). Spørgsmålet er derfor, hvorvidt bundlinjen blev 

ofret til fordel for toplinjen.  

Vækststrategi er ligesom konkurrencestrategien et vigtigt element for en virksomhed at 

være opmærksom på.  

Ansoffs vækstmatrice definerer 4 typiske strategier en virksomhed kan følge for at øge sit 

salg: markedspenetration af eksisterende marked, entrere nye markeder, videreudvikle 

produktet og diversificere virksomhedens portefølje. Matricen fremgår af bilag 15, hvortil der 

henvises.  

Givet et dansk marked med faldende aktivitet i årene 2008 til 2013 jf. Figur 5, vil de to mest 

sandsynlige måder for en entreprenør at vokse være, 1) at tage markedsandele fra de øvrige 

markedsaktører (markedspenetration), eller 2) at finde nye markeder at agere på (entrere 

nye markeder). Produktet der leveres indenfor byggebranchen er veldefineret og ofte bestemt 

at de teknologiske fremskridt der sker udenfor branchen i form af udvikling af nye 

byggemetoder og -materialer, og af bygherrens rådgiver (Frank, 2014). Det må dog antages, at 

Pihl & Søn som et selskab med en stærkt bundet tradition i byggebranchen ikke havde 

intentioner om at bevæge sig ind på andre forretningsområder.  
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I forhold til markedspenetration, kan dette gennemføres ved at sænke priserne i forhold til 

virksomhedens konkurrenter. Som tidligere nævnt var dette et af de strategi-elementer Pihl & 

Søn fulgte (Andersen U. , 2013).  

I forhold til markedsudvikling blev denne strategi ligeledes valgt af Pihl & Søn i sine år med 

ekspansion, hvor selskabet blandt andet gik ind i de geografiske markeder i Storbritannien, 

Island og Panama (E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 2012). Entré på nye markeder er dog 

forbundet med en øget risiko som følge af at der ikke er sikkerhed for, at det nye marked 

udviser den samme dynamik som virksomheden er vant til fra sit hjemmemarked. I Pihl & 

Søns tilfælde er der blandt andet blevet argumenteret for, at selskabet led under netop denne 

risiko, da det valgte at udvide sine forretninger udenfor Danmark (Avisen.dk, 2013).  

Udvikling i omverdenen er essentiel for en virksomhed at følge, hvis man vil undgå at miste 

konkurrencedygtighed. Pihl & Søn nævnes ofte som en virksomhed med en lang tradition, der 

til dels blev båret igennem af den tidligere topchef gennem fire årtier, Søren Langvad 

(Østergaard, 2013). I Pihl & Søn var Søren Langvad driveren for at tage en række risici i 

forhold til hvilke projekter selskabet gik ind i - en strategi der blandt andet var med til at sikre 

væksten gennem flere år (Østergaard, 2013). Denne tilgang til strategiformulering, hvormed 

en organisation træffer strategiske beslutninger med stærk indflydelse af tidligere tiders 

succeser, kan beskrives ud fra begrebet "strategic drift"(Johnson, Whittington, & Scholes, 

2011). Ifølge denne model, der kan ses i Figur 10, vil en virksomhed med denne tilgang til 

strategiformulering gradvist falde bagud for omverdenens udvikling.  

 

FIGUR 10 - STRATEGIC DRIFT, KILDE: (JOHNSON, WHITTINGTON, & 

SCHOLES, 2011) 
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Fase 1: Ofte ses det, at en ledelse vil have tendens til at fortsætte med at udføre en strategi, 

der har virket tidligere og således bevæge sig i et snævert strategisk spænd (Johnson, 

Whittington, & Scholes, 2011). Netop dette blev set i Pihl & Søn, hvor man fortsatte sin 

strategi om at byde på risikofyldte og komplicerede projekter i Danmark og i udlandet, ud fra 

observationen, at denne strategi gennem flere år havde medvirket til at sikre fortsat fremgang 

for selskabet.   

Fase 2: Med tiden vil der opstå en gradvis forskel mellem virksomhedens strategi og den 

strategi det kræves for at kunne konkurrere effektivt i markedet. I et stykke tid vil 

virksomhedens strategi fortsat kunne opretholde performance på trods af at virksomhedens 

strategi er faldet bagud for omverdenen (Johnson, Whittington, & Scholes, 2011). Et eksempel 

på dette er den internationale udvikling i kontraktjura, hvor bygherren i større omfang end 

tidligere afskriver sig ansvar i forbindelse med større anlægsprojekter, hvilket gjaldt for Pihl 

& Søns internationale kontrakter (Avisen.dk, 2013). Pihl & Søns tilgang til ekstraarbejder var 

forhandlingsbaseret (Østergaard, 2013), og en mulighed der ikke længere findes efterhånden 

som bygherrer kontraktuelt fraskriver sig ansvar og det således er entreprenøren der ender 

med ansvaret.  

Et andet sted hvor den manglende strategiske tilpasning kan ses, er Pihl & Søns tilgang til at 

løse opgaver, der beskrives som den "klassiske entreprenør" der kaster sig ud i 

forskelligartede projekter og hurtigt begynder byggeprocessen (Frank, 2014). Dette kan ses i 

kontrast til NCC's tilgang som beskrevet tidligere, hvor der benyttes længere tid i 

planlægningsfasen inden første spadestik tages. Det kan ikke udelukkes, at en øget 

kompleksitet i byggeprocessen nu og i fremtiden vil kræve mere planlægning fra 

entreprenørens side inden projekter påbegyndes (Andersen L. , 2013).  Pihl & Søn ville alt 

andet lige i fremtiden have været tvunget til at tage højde for dette, hvis fortsat 

konkurrencedygtighed ville opnås.  

Fase 3: Når det endeligt konstateres, at virksomhedens strategi ikke længere er passende for 

den omverden virksomheden befinder sig i, vil der ofte ske en række retningsløse forsøg på at 

genoprette konkurrencekraften (Johnson, Whittington, & Scholes, 2011). I Pihl & Søn var 

dette en tid, hvor der indenfor 1 år blev skiftet bestyrelsesformand (Birgit Nørgaard blev 

indsat) og skiftet direktør (Hálldor Ragnarsson overtog posten fra Søren Langvad) med en ny 

direktør på vej (Jens Nyhus). Til sidst var driftsbeslutninger i virksomheden meget afhængige 

af bankkreditorernes velvillighed og risikovurdering (Hyltoft, 2013). Dette viser et 
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strategiskifte, hvor den nye bestyrelsesformand blandt andet indførte nye processer 

vedrørende rapportering og risikostyring (Bechsgaard, 2014).  

Fase 4: På trods af hårdt arbejde for at rette op på Pihl & Søn(E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 

2012), blev selskabet nødt til at indgive konkursbegæring. Som flere kilder nævner, kom 

transformationen for sent i forhold til at kunne redde selskabet (Juel, 2013), (Hyltoft, 

2013),(Avisen.dk, 2013). Det nævnes af andre, at den risikofyldte strategi selskabet fulgte, 

som havde været medvirkende til at danne succes tidligere, i sidste ende bragte Pihl & Søn til 

konkurs (Avisen.dk, 2013), (Østergaard, 2013).  

De sidste år af Pihl & Søns virke formåede selskabet ikke at udvise den fornødne grad af 

tilpasningsevne til omverdenen. En ændring i strategi blev set i selskabets sidste år. 

Problemet var blot, at ændringen kom lang tid efter selskabet var drevet væk fra omverdenen 

og således for sent til at kunne gøre nogen reel forskel.   

5.5.3 SAMMENFATNING 

Pihl & Søn var en velrenommeret entreprenør, der blandt andet havde opretholdt sin position 

i den danske byggebranche gennem vedholdenhed, risikovillighed og en organisation der 

understøttede hurtige beslutninger og omstillelighed. De kompetencer, der var med til at give 

Pihl & Søn en strategisk fordel tidligere år, endte dog med at blive en del af årsagerne til 

selskabets fald i 2013.   

Selskabets konkurrencestrategi var i høj grad dikteret, hvor den laveste pris er det 

fremherskende tildelingskriterium. Markedsstrukturen i sig selv fordrer derfor, at Pihl & Søns 

størrelse gennem optimering af processer og byggestyring intet andet valgt havde end at 

minimere sine omkostninger. Resultatet var derfor opbygning af erfaring gennem en 

kontinuerlig høj aktivitet. Som det blev set i den makroøkonomiske analyse, er den 

tidsmæssige placering og størrelsen af offentlige investeringer i Danmark ofte svær at 

forudsige. Dette bevirker, at selskabet enten har været tvunget til at opbygge en skalerbar 

forretningsmodel - ofte ikke i overensstemmelse med målet om at minimere omkostninger - 

eller søge at opretholde volumen mellem offentlige investeringer gennem aktiviteter på andre 

markeder. Førnævnte kan være en medvirkende faktor til hvorfor Pihl & Søn valgte at træde 

ind på andre geografiske markeder.  
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Overordnet kan det konstateres, at Pihl & Søns strategi fejlede. Selskabet kunne ikke holde trit 

med udviklingen i omverdenen og måtte efter en række ændringer i sine interne processer 

kaste håndklædet i ringen.  

5.6 DELKONKLUSION 

I analysen af makro-miljøet blev der identificeret en række hhv. politiske, økonomiske, 

sociokulturelle og teknologiske faktorer der har indflydelse på byggebranchen. Konkret kan 

nævnes byggebranchens konjunkturfølsomhed, følsomhed overfor overenskomster mellem 

Dansk Byggeri og fagforbundene samt størrelsen og den tidsmæssige placering af offentlige 

investeringer. Det blev set, at byggebranchens aktivitet målt på påbegyndte byggerier har 

været stigende i forbindelse med højkonjunkturer til 2008, hvorefter aktiviteten har været 

støt faldende i årene efter finanskrisen.  

Ovenstående udvikling i omverdensfaktorer har til dels betydet, at den interne rivalisering i 

branchen har været øget i årene efter finanskrisen. Branchestrukturen og 

konkurrencesituationen har bevirket, at de store selskaber som følge af faldende 

markedsaktivitet primært har forsøgt markedspenetration gennem sænkning af priserne.  

I forhold til Pihl & Søn blev det dog set, at forsøget på markedspenetration medførte at der 

blev givet alt for lave tilbud på projekter, der senere realiserede væsentlige nedskrivninger. 

Det må konkluderes, at selskabets interne processer og styring ikke var gearet til den valgte 

strategi, hvorfor selskabet efter en række strategiske fokusskift endte med at gå konkurs. De 

kompetencer selskabet besad og den valgte positionering viste sig ikke i tilstrækkelig grad at 

være passende i forhold til de udfordringer ændringen i omverdensfaktorer bød på.  

6 DEN REGNSKABSMÆSSIGE UDVIKLING 

En virksomheds strategiske, taktiske og operationelle beslutninger vil ofte afspejles af 

udviklingen i virksomhedens økonomi, som præsenteres i de finansielle opgørelser (Sørensen, 

2011). Den økonomiske udvikling er et udtryk for i hvor stor grad de førnævnte beslutninger 

har skabt hhv. destrueret værdi for virksomhedens ejere.  

Under gængse forhold vil en regnskabsanalyses hovedformål være som grundlag for en 

efterfølgende værdiansættelse af undersøgelsesobjektet (den pågældende virksomhed) med 

henblik på at vurderer om en eventuel prisfastsættelse er for høj eller lav (Sørensen, 2011). 
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Regnskabsanalysen vil under disse omstændigheder have til formål at identificere den 

historiske udvikling i de finansielle værdidrivere, der har været med til at skabe overskud i 

virksomheden tidligere. En efterfølgende budgettering af virksomhedens fremtidige 

pengegenererende evne vil således være baseret på den underliggende historiske 

performance (Sørensen, 2011).  

I det konkrete tilfælde, der behandles i denne opgave, viser det sig dog at være omsonst at 

påbegynde en værdiansættelse af Pihl & Søn, idet en analyse som den ovenfor beskrevne alt 

andet lige vil forudsætte, at virksomheden værdiansættes som en going concern, hvor 

fremtidige (positive) nettopengestrømme forventes - hvorfor ville man ellers påbegynde en 

værdiansættelse i første omgang? Da Pihl & Søn gik konkurs i 2013, blev det ufravigeligt, at 

selskabet ikke længere kunne værdiansættes ud fra et going concern synspunkt, men i stedet 

ud fra den - ofte lavere - likvidationsværdi (Sørensen, 2011).  

Regnskabsanalysen der gennemføres i dette kapitel vil således ikke have til formål at benytte 

de finansielle værdidrivere til fremskrivning, men i stedet at undersøge udviklingen i de 

finansielle værdidrivere i årene fra finanskrisen i 2008 til det sidst aflagte regnskab for Pihl & 

Søn i 2012 i forhold til selskabets strategiske beslutninger og udviklingen i 

omverdensfaktorerne. Analysen vil blive tilrettelagt som en tidsserie-analyse (trendanalyse) 

med fokus på udviklingen i kapitalforhold og rentabilitet samt undersøgelse af de 

underliggende drivere for hver. Formålet med analysen er at belyse, hvorvidt det ville have 

været muligt ud fra udviklingen i de finansielle værdidrivere ville have været muligt at 

forudse Pihl & Søns endeligt.  

6.1 ANALYSENS FASER 

I forbindelse med en regnskabsanalyse er det vigtigt først at have dannet sig en forståelse for 

virksomheden og den omverden, virksomheden agerer i og interagerer med. Denne forståelse 

er dannet i den gennemførte strategiske analyse.  

Inden der kan foretages en egentlig analyse af de finansielle værdidrivere, skal der først 

foretages en reformulering af de offentliggjorte finansielle opgørelser. Denne reformulering 

foretages for at klarlægge virksomhedens totalindkomst - gennem identifikation af "dirty-

surplus" poster i egenkapitalopgørelsen - og identificere hvilke regnskabsposter i henholdsvis 

resultatopgørelse og balance der vedrører driften og hvilke der vedrører finansiering. En 
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Kapitalforhold 

• Netto langfristet finansiering (NLF) 
• Netto finansielle forpligtelser (NFF) 
• Netto finansielle omkostninger (NFO) 
• NFO/NFF 
• Soliditet 
• Arbejdskapitalbehov (WCR) 

Rentabilitet 

• ROIC 
• OG 
• Underliggende drivere til OG 

• AOH 
• Underliggende drivere til AOH 

regnskabsanalyses fokus vil ofte være på driftens evne til at skabe værdi, da det er driften der 

bør være virksomhedens grundlag for værdiskabelse (Sørensen, 2011).  

Når de officielle finansielle opgørelser er reformuleret, vil der blive beregnet nøgletal. Som 

tidligere nævnt, vil analysen berøre kapitalforhold og rentabilitet. Til brug for den enkelte 

analyse, vil nedenstående nøgletal/regnskabsposter mv. blive benyttet: 

Pihl & Søns finansielle udvikling vil blive analyseret på baggrund af de ovenfor anførte 

nøgletal og den indekserede udvikling i regnskabsposterne.  

6.2 REFORMULERING 

I forbindelse med reformuleringen af de finansielle opgørelser, skal der tages stilling til 

klassifikation af de forskellige poster i opgørelserne.  

Egenkapitalopgørelsen opdeles i henholdsvis transaktioner med ejerne og totalindkomst. I 

Pihl & Søns regnskabers egenkapitalopgørelser ses der kun transaktioner med ejerne i hhv. 

2008 og 2012, hvor der bliver gennemført kapitalforhøjelse. De øvrige egenkapitalposter - 

herunder diverse værdireguleringer og resultatdisponering - vedrører selskabets 

totalindkomst. Med hensyn til klassifikation af totalindkomsten i korrekte kategorier henvises 

til afsnittet nedenfor vedrørende resultatposter.  

Balanceposter bliver klassificeret i poster der vedrører driften og poster der vedrører 

finansiering. Konkret grupperes balanceposterne i: kernedriftsaktiver (DA), driftsforpligtelser 

(DF), ikke-kernedriftsaktiver (IKDA), egenkapital (EK), finansielle forpligtelser (FF) og 

finansielle aktiver (FA).  

De fleste af balanceposterne indeholdt i regnskaberne falder klart indenfor ovennævnte 

kategorier, som eksempler kan nævnes "entreprenørmateriel" som værende et 

kernedriftsaktive og "leverandører af varer og tjenesteydelser" som driftsforpligtelse. 
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Grundet denne klare inddeling af de fleste balanceposter ses der ikke årsag til yderligere 

omtale heraf. Dog findes nogle regnskabsposter, hvor klassifikation ikke er entydig. Nedenfor 

vil argumentation for inddelingen af denne gruppe blive diskuteret. 

Likvide beholdninger optaget i selskabets balance er både til brug for finansiering af driften 

(driftslikviditet) og øvrige likvide beholdninger som finansielt aktiv. Erfaringsmæssigt har et 

mål på mellem ½ og 1 % af årets nettoomsætning vist sig at være passende for værdien af 

driftslikviditeten på balancedagen (Sørensen, 2011, s. 183-184). I betragtning af, at 

byggebranchen er en relativt kapitalintensiv branche, vurderes et mål på 1 % af 

nettoomsætning at være passende.  

Kapitalandele i associerede virksomheder vedrører ejerskab af 15 % af Agder OPS, Norge, 

der har været registreret i Pihl & Søns balance i alle de tilgængelige regnskaber (fra 2008 til 

2012). Investeringen må således anses som en strategisk, langsigtet investering der ikke kan 

klassificeres som et finansielt aktiv. Eventuelt afkast af kapitalandelen vil dog ikke indgå som 

en komponent i nettoomsætningen, hvorfor endelig klassifikation må være som ikke-

kernedriftsaktiv.  

Andre værdipapirer klassificeres som ikke-kernedriftsaktiv, da den regnskabsmæssige 

værdi af posten ikke umiddelbart ses at følge udviklingen i likviditet (og således være knyttet 

til placering af overskudslikviditet).  

Omsætningsgrunde og hjælpematerialer anses som havende direkte tilknytning til Pihl & 

Søns developing-aktivitet, hvorfor korrekt klassifikation vil være kernedriftsaktiv. 

Skatteaktivet oparbejdes på baggrund af både driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 

Da det ikke oplyses hvordan skatteaktivet sammensætter sig, vil det være svært at beregne 

hvor stor en del af aktivet der vedrører driftsaktiviteten og hvor stor en del der vedrører 

finansieringsaktiviteten. Da skatteaktivet er opstået i 2011 - det første år i rækken, hvor Pihl 

& Søn gav underskud - antages skatteaktivet at bestå af oparbejdet skattemæssigt underskud 

som følge af negativ skattepligtig indkomst i 2011 og 2012. Skatteaktivet fordeles med 8 % til 

finansielt aktiv (andel af underskud i 2011 og 2012 der vedrører finansieringsaktivitet) og de 

resterende 92 % som kernedriftsaktiv.  

Andre tilgodehavender oplyses i note 14 for 2012-regnskabet primært at vedrøre 

driftsrelaterede tilgodehavender, hvorfor dette klassificeres som kernedriftsaktiv.   
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Andre hensatte forpligtelser oplyses i note 16 for 2012-regnskabet at vedrøre fremtidige 

tabsgivende entreprisekontrakter, hvorfor dette klassificeres som driftsforpligtelse.  

Ansvarlig lånekapital oplyses i note 17 for 2012-regnskabet at fordele sig på 100 mio. kr. fra 

Pihl & Søns hovedbankforbindelse og 9.982 tkr. fra virksomhedsdeltagere. De 100 mio. kr. fra 

hovedbankforbindelsen på klassificeres som finansiel forpligtelse, mens mellemværendet 

med virksomhedsdeltagere oplyses ville være konverteret til egenkapital i 2013. På baggrund 

heraf bliver den ansvarlige lånekapital fra virksomhedsdeltagere klassificeret som 

egenkapital i de reformulerede balance.  

Resultatopgørelsen skal opgøres på totalindkomstbasis, hvor identificerede dirty-surplus 

poster i egenkapitalopgørelsen skal medtages i den reformulerede resultatopgørelse. 

Endvidere opdeles resultatopgørelsen - ligesom balancen - i henholdsvis poster der vedrører 

driften og poster der vedrører finansiering. Dirty-surplus poster (DS), kernedriftsindtægter 

(DI), kernedriftsomkostninger (DO), ikke-kernedriftsindtægter (IKDI), ikke-

kernedriftsomkostninger (IKDO), finansielle indtægter (FI) og finansielle omkostninger (FO).  

Udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes efter 

balancedagens kurs, hvilket medfører en kursdifference for året, som indregnes direkte på 

egenkapitalen. Der argumenteres for, at denne kursdifference kan vedrøre både drift og 

finansieringsposter i de ejede selskabers balancer (Sørensen, 2011, s. 160-161), hvorfor den 

tilhørende kursregulering bør afspejle dette. Dog kendes opdelingen mellem de enkelte 

aktivklasser ikke for datterskaber og associerede selskaber, hvorfor det antages, at de år for 

år har samme fordeling som Pihl & Søn-koncernen. Indtægter henholdsvis omkostninger 

forbundet med denne kursregulering fordeles i resultatopgørelsen således efter balancen for 

Pihl & Søn for det pågældende år.  

Omvurdering af ejendomme ses i både 2008 og 2009. Det aktiv omvurderingerne knytter 

sig til (investeringsejendom), er klassificeret som kernedriftsaktiv. Som følge heraf, 

klassificeres dirty-surplus posterne i egenkapitalopgørelsen ligeledes som vedrørende 

kernedriftsaktiviteten.  

Ved ovenstående klassificeringer fås reformulerede regnskaber, som kan ses i bilag 2, 4, 6, 8, 

og 10.  
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6.3 LØNSOMHED 

I forbindelse med beregning af nøgletal for driftsaktiviteten er det valgt at isolere 

skattebetalingen i et led for sig. Der beregnes således nøgletal af driftsoverskuddet før skat. 

Dette gøres primært, fordi de skattemæssige konsekvenser registreret i årsregnskabet kan 

afhænge af den valgte afskrivningstakt af aktiver, der ikke nødvendigvis udspringer af 

driftsmæssige beslutninger. I den følgende analyse er det valgt primært at fokusere på Pihl & 

Søns evne til at styre driften frem for muligheden for skatteoptimering.  

Nøgletalsanalysen af selskabets lønsomhed vil derfor tage udgangspunkt i nedenstående 

dekomponering af ROE (Hawawini & Viallet, 2011, s. 153): 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇
𝐸𝐾

=  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑆𝐴𝐿𝐺

×
𝑆𝐴𝐿𝐺
𝑁𝐷𝐴

×
𝑁𝐷𝐴
𝐸𝐾

×
𝐸𝐵𝑇
𝐸𝐵𝐼𝑇

×
𝐸𝐴𝑇
𝐸𝐵𝑇

 

hvor 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑆𝐴𝐿𝐺

= 𝑂𝐺𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡, 
𝑆𝐴𝐿𝐺
𝑁𝐷𝐴

= 𝐴𝑂𝐻, 𝑁𝐷𝐴
𝐸𝐾

= 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = (1 + 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅), 𝐸𝐵𝑇
𝐸𝐵𝐼𝑇

 udgør 

effekten fra de finansielle omkostninger og 𝐸𝐴𝑇
𝐸𝐵𝑇

 udgør skatteeffekten (svarende til 

1 − 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒 %).  

TABEL 1 - KOMPONENTER AF ROE 

  2012 2011 2010 2009 2008 
OGfør skat   -8,6%   -4,5%   2,7%   1,5%   1,7% 
AOH        10,96           4,82           2,84           3,71           5,57  
Kapitaliseringsgrad          3,49           2,59           2,44           2,33           1,98  
Finansiel omkostningsgrad          1,06           1,24           0,46           0,83         -0,18  
Skatteeffekt 

 
       1,02           0,86           1,15           0,63           2,84  

ROE   -353%   -60%   10%   7%   -10% 
ROEårsrapporter 2008-2012 

 
-166% 

 
-35% 

 
7% 

 
8% 

 
4% 

 

Det ses umiddelbart af Tabel 1, at ROE som forventeligt er væsentligt lavere i henholdsvis 

2011 og 2012 end for tidligere år. Dette stemmer overens med de forventninger, der er blevet 

dannet på baggrund af den strategiske analyse, der viser et Pihl & Søn under pres. 

Overraskende nok ses ROE for 2008 at være negativ, hvilket ikke umiddelbart stemmer 

overens med ROE jf. selskabets årsrapport, 4%. Forskellen skal findes i, at nøgletal jf. denne 

opgave er beregnet på baggrund af totalindkomst-princippet, hvor der medtages dirty-surplus 

poster, der jf. IFRS 2 (Sørensen, 2011) kan indregnes direkte i egenkapitalopgørelsen. 

Fortegnsskiftet i 2008 fremkommer som følg af en negativ valutakursregulering af 

kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder på 174 mio. kr. primært 
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båret af 167 mio. kr. negativ valutakursregulering af egenkapitalen i Pihl & Søns islandske 

datterselskab Istak (E. Pihl & Søn A/S - Årsrapport 2008). Som Pihl & Søn oplyser i sin 

årsrapport, og som det fremgår af ovenstående risikoanalyse, havde virksomheden ikke 

afdækket denne risiko. Det nævnes blandt andet, at denne eksponering for det islandske 

marked i 2008 medførte, at de finansielle kreditorer i øget grad blev opmærksomme på Pihl & 

Søns risikoprofil (Hyltoft, 2013).  

For at analysere lønsomhedens sammensætning dekomponeres 𝑂𝐺𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 yderligere i de 

enkelte underliggende drivere.  

TABEL 2 - DEKOMPONERING AF OVERSKUDSGRADER 

OG-drivere (%) 2012 2011 2010 2009 2008 
OGadministration -2,66% -2,40% -2,59% -2,31% -1,92% 

OGsalg -0,86% -0,92% -1,68% -1,21% -0,55% 

OGomvurdering  0%  0%  0% -0,19% 1,73% 

OGproduktion ekskl. nedskrivning 4,92% 5,06% 6,22% 5,00% 4,81% 

OGnedskrivning -9,61% -5,96% 0,00% 0,00% 0,00% 

OGproduktion inkl. nedskrivning -4,69% -0,90% 6,22% 5,00% 4,81% 

OGkerneaktiviteter -8,21% -4,21% 1,95% 1,30% 4,07% 

OGikke-kerneaktiviteter -0,35% -0,29% 0,71% 0,21% -2,33% 

OG(før skat) -8,55% -4,50% 2,66% 1,50% 1,74% 

 

Beregning af 𝑂𝐺𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑓ø𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 for 2012, fremgår det af regnskabets 

ledelseserklæring, at der i alt har været negative påvirkninger af årets resultat med 525 mio. 

kr. i Pihl & Søn-koncernen. Jf. selskabets anvendt regnskabspraksis indregnes nedskrivning 

som følge af tabsgivende kontrakter samt hensættelser til retssager vedrørende 

hovedaktiviteten i regnskabsposten "produktionsomkostninger". Ved at modregne de 525 

mio. kr. i produktionsomkostninger for 2012 opnås en overskudsgrad, der er mere 

sammenlignelig med tidligere års overskudsgrader, da der undgås de regnskabsmæssige 

"stød" som en nedskrivning af denne type alt andet lige medfører. Tilsvarende modregnes der 

i 2011 325 mio. kr. vedrørende nedskrivninger og konstaterede tab på retssager og projekter. 

Der er til denne indregning af nedskrivningerne knyttet væsentlig usikkerhed, da tallene 
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oplyst i ledelsesberetningen er benyttet som proxy for de i regnskabet indregnede 

nedskrivninger, hvortil der ikke oplyses specifikation i noter eller lignende. Det må forventes, 

at et entreprenørselskab på størrelse med Pihl & Søn foretager løbende nedskrivninger af 

tabsgivende kontrakter. Der oplyses dog ikke i ledelsesberetningerne for årene 2008-2010 at 

være foretaget væsentlige nedskrivninger, hvorfor det må forventes, at disse alt andet lige vil 

være uvæsentlige set i forhold til selskabets samlede overskud for årene.  

Ved dekomponering af OG i underliggende drivere, Tabel 2, ses det ikke umiddelbart bevist, at 

Pihl & Søn gav lave bud for at kompensere for manglende finansiel styrke, som der i 

dagspressen ellers er blevet spekuleret i (Hyltoft, 2013). Dette ses i og med, at OGproduktion ekskl. 

nedskrivning ligger nogenlunde på niveau fra år til år på ca. 5 %. Såfremt underskuddet i 2011 var 

årsagsgivende til at Pihl & Søn gav for lave bud på projekter, ville dette være slået igennem på 

overskudsgraden for 2012, som renset for påvirkningen af de oplyste nedskrivninger ikke er 

entydigt dårligere end de tidligere analyserede år. Det skal hertil bemærkes, at der grundet 

den lange produktionstid, der er knyttet til byggebranchen, ikke kan dannes et klart overblik 

over, hvorvidt kontrakter indgået i 2011 nåede at have effekt på 2012-tallene og om en 

eventuel effekt har været forsinket yderligere. Produktionsomkostningerne ses af OGproduktion 

ekskl. nedskrivning at ligge meget stabilt, hvilket understreger, at produktionsomkostningerne i høj 

grad er aktivitetsafhængige i "normaltilfældet", hvor der ikke foretages væsentlige 

nedskrivninger. Dette hænger i høj grad sammen med entreprenørens 

omkostningssammensætning, der tidligere blev udledt til at være meget variabel. Det skal dog 

nævnes, at der i produktionsomkostninger medgår regnskabsmæssige afskrivninger på 

entreprenørmateriel, der må antages ikke at være aktivitetsafhængig. De samlede udsving i 

regnskabsmæssige afskrivninger udgør i perioden 2008-2012 under 1 % af den 

gennemsnitlige nettoomsætning for perioden, hvorfor det vurderes, at takten hvormed der 

afskrives ikke vil have væsentlig indvirke på overskudsgraden af produktionsaktiviteten.  

Hovedårsagen til de negative resultater i årsrapporterne for 2011 og 2012 er jf. selskabets 

ledelsesberetning som følge af enkelte sager. Af sager kan konkret nævnes: 

• Opførelse af vandkraftværk i Panama påbegyndt i 2007,  

• Indgåede forlig vedr. primært udenlandske projekter afsluttet inden 2011,  

• Nedskrivning af tilgodehavende gennem flere år vedrørende konsortium i Norge, 

• Broprojekter i Sverige kontrakt indgået 2010,  

• Kloak-projekt i Sri Lanka påbegyndt inden 2008, 

• Bygning af skole i England kontrakt indgået 2010,  



Side 51 af 85 
 

• Broprojekt i USA kontrakt indgået 2010.  

Ovenstående kan henlede til, at den ekspansion - særligt på de udenlandske markeder - der 

foregik i årene 2005-2008 medførte en kunstigt høj omsætning og egenkapitalafkast i forhold 

til ligevægtsniveau. Dette kan blandt andet ses i og med, at de regnskabsmæssige oplyste ROE 

for 2005-2007 lå i intervallet 16-23 %, hvilket ses i skarp kontrast til de oplyste ROE for 

2008-2012 på maksimalt 10 % (oplyst i regnskab). Ledelsen oplyser selv, at en af 

hovedårsagerne til de konstaterede nedskrivninger skal findes i, at "…ekspansion skete uden at 

der var en tilstrækkelig balance i kontraktvilkårene og uden i tilstrækkelig grad at verificere de 

udenlandske kunder og underentreprenørers bonitet…"(s. 10).  

For OGikke-kerneaktiviteter fremgår der i 2008 en væsentlig afvigelse i forhold til de øvrige år. 

Denne afvigelse beror primært på valutakursreguleringen af det islandske datterselskab som 

blev diskuteret ovenfor.  

Ovenfor er de direkte aktivitetsafhængige overskudsgrader samt ikke-kernedriftsposter 

behandlet. Med hensyn til behandling af de øvrige overskudsgrader, forventes der ikke at 

være samme grad af korrelation mellem årets aktivitet og omkostningens størrelse, idet 

omkostninger til salg og administration antager en kapacitetsomkostnings-rolle set i forhold 

til produktionsomkostninger. For bedst at kunne belyse udviklingen i disse poster, skal den 

relative analyse af overskudsgrader jf. Tabel 2 suppleres med en absolut analyse af 

omkostningernes udvikling i forhold til tidligere år.  

TABEL 3 - OMKOSTNINGSINDEKS, SALG- OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 

Omkostningsindeks (2008 = basisår) 2012 2011 2010 2009 2008 
Nettoomsætning 84 84 75 84 100 
Salgsomkostninger 132 140 228 185 100 
Administrationsomkostninger 116 105 101 101 100 

Af Tabel 3 kan det ses, at administrationsomkostninger i årene 2008-2012 har ligget 

nogenlunde på niveau udvisende en svag stigning mellem fra 2008 til 2010, der svarer til 

almindelig prisudvikling ved fastholdt kapacitet. Dette kan være indikation på, at Pihl & Søn 

har anskuet den økonomiske udvikling for selskabet som transient, hvorfor det ikke har været 

årsag til kapacitetstilpasning, hvilket stemmer overens med udsagn fra Pihl & Søns tidligere 

administrerende direktør Søren Langvad: 

"'Efterårsstorme', fnyste entreprenøren Søren Langvad... Men også noget, der holder op igen…" 

(Østergaard, 2013, s. 1).  
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Stigning i administrationsomkostninger i 2012 set i forhold til tidligere år kan ses som en 

følge af, at der i ledelsesberetningen for 2012-regnskabet oplyses at være introduceret 

yderligere risikostyringsprocesser mv. Derudover er administrationsomkostningerne berørt 

af øgede udgifter til revisor i forbindelse med kritisk audit, hvilket blandt andet fremgår af 

regnskabets note 21 (Østergaard, 2013).   

Som naturlig følge af faldende omsætning i 2009 set i forhold til 2008, ses de salgsfremmende 

omkostninger at være steget. Dette virker naturligt set i forhold til branchens stadie 

konstateret under den strategiske analyse, koblet med den deraf følgende stigende 

konkurrence på markedet, hvor en klar strategi for vækst er at kapre markedsandele fra 

konkurrenterne (markedspenetration). Som det fremgår af Figur 11 har Pihl & Søns 

nettoomsætning i årene 2008-2010 fulgt den generelle makroøkonomiske udvikling. I 2009 

og 2010 var salgsomkostningerne væsentligt højere end i 2008, hvilket kan være en af de 

medvirkende faktorer til, at Pihl & Søns aktivitet i 2011 kom tilbage til niveauet i 2009.  

Det kan ikke udelukkes, at Pihl & Søn i forbindelse med den øgede salgsaktivitet i 2010 har 

forsøgt at beholde tidligere tiders volumen på bekostning af langsigtet profit i et marked der 

jf. den strategiske analyse ses at være på vej ned. Det kan blandt andet ses, at efter et år med 

OGsalg der er 3 gange højere end 2008, steg omsætningen igen i 2009. Alt andet lige kan det 

konkluderes, at Pihl & Søn i 2010 indgik flere kontrakter (3 ud af de 7 ovenfor nævnte 

konkrete årsager til nedskrivninger), der i 2012 har vist sig at være medvirkende til nogle af 

de store nedskrivninger, der medførte de fatale resultater for virksomheden.  

I forhold til aktivernes omsætningshastighed, kan dette nøgletal ligeledes dekomponeres i de 

underliggende drivere. I forbindelse med dekomponering af AOH skal man være opmærksom 
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på, at der benyttes de inverse AOH (=1/AOH), for at sikre sammentællelighed. Et fald i 1/AOH 

vil svare til en stigning i det aktivets bidrag til omsætningshastigheden (Sørensen, 2011).  

TABEL 4 - DEKOMPONERING AF AOH 

AOG-drivere (inverse) 2012 2011 2010 2009 2008 
Entreprenørmateriel          0,04           0,06       0,07         0,07         0,06  
Øvrige materielle 0,03  0,04  0,05  0,04  0,03  
Materielle anlægsaktiver          0,07           0,10         0,12         0,11         0,10  
Varebeholdninger          0,03           0,03         0,04         0,04         0,03  
Entreprisedebitorer          0,16           0,26         0,19         0,17         0,13  
IGA, aktiver          0,06           0,06         0,09         0,03         0,11  
Øvrige kernedriftsaktiver          0,10           0,12         0,22         0,22         0,10  
Kerne driftsaktiver i alt         0,42          0,56        0,66        0,57        0,47  
          
IGA, passiver        -0,09         -0,09       -0,07        -0,10        -0,11  
Forskudsbetalinger        -0,01         -0,02       -0,04        -0,04        -0,04  
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser        -0,11         -0,16       -0,13        -0,09        -0,09  

Øvrige driftsforpligtelser        -0,11         -0,09       -0,08        -0,08        -0,07  
Driftsforpligtelser i alt       -0,33        -0,36      -0,32       -0,32       -0,30  
Kerne netto driftsaktiver         0,09          0,20        0,34        0,26        0,17  
Ikke-kerne netto driftsaktiver          0,00           0,00         0,02         0,01         0,01  
1/AOH         0,09          0,21        0,35        0,27        0,18  
AOH       10,96          4,82        2,84        3,71        5,57  

Som det fremgår af Tabel 4, er aktivernes omsætningshastighed væsentligt højere i 2010 end 

tilfældet var tidligere år. Dette har været en væsentlige faktorer til at forstørre det negative 

afkast af egenkapitalen der blev realiseret i året jf. Tabel 1.  

Af forklarende faktorer til afvigelsen i 2012 fremhæves særligt entreprenørmateriel, hvor der 

blandt andet for 2012 ses blot at være en tilgang på 20 mio. kr. i modsætning til mellem 107 

og 162 mio. kr. i hvert af årene 2008 til 2011. Denne manglende investering i nyt 

driftsmateriel kan være et tegn på en dårlig likviditetssituation for selskabet, såfremt den 

manglende investering skyldes utilstrækkelig likviditet, hvilket analyseres nærmere i 

forbindelse med gennemgangen af selskabets kapitalforhold i næste afsnit.  

6.4 KAPITALFORHOLD 

Kapitalstyrke er af stor vigtighed for en entreprenørvirksomhed. Dette kan blandt andet ses 

ved, at soliditet er et ofte benyttet tildelingskriterium i forbindelse med afgivelse af tilbud på 

større byggeopgaver (Frank, 2014). Ud over tildelingskriterier i forbindelse med 

gennemførsel af udbud er bygherrer opmærksomme på netop en entreprenørs evne til at 
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fortsætte driften længe nok til at afslutte det påbegyndte byggeri samt udbedre eventuelle fejl 

og mangler som konstateres indenfor den afgivne garantiperiode (Hyltoft, 2013). Going 

concern elementet er således af meget høj interesse for kunderne. Soliditet er derfor et vigtigt 

nøgletal for branchen.  

Derudover er det relevant at se nærmere på andre elementer såsom arbejdskapitalbinding og 

matching mellem kort- og langfristede aktiver og passiver.  

TABEL 5 - KAPITALFORHOLD 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

WCR 301.282  577.901   503.379  198.739  469.398  
WCR/nettoomsætning 6% 11% 10% 4% 7% 
NLF (Netto langfristet finansiering)     -17.918   128.688   546.805  446.191  317.710  
NFO/NFF -8,33% -8,43% -6,86% -1,68% -23,06% 
Soliditet 5,89% 13,56% 20,85% 18,61% 17,20% 

Som mål for arbejdskapitalbinding benyttes begrebet WCR (Working Capital Requirement), 

der beregnes som summen af driftsaktiver og driftsforpligtelser (Hawawini & Viallet, 2011). 

Det ses umiddelbart, at WCR er relativt stabil omkring 500 mio. kr. med afvigelser i hhv. 2009 

og 2012. Afvigelsen i 2009 bæres primært af en uforholdsmæssig lav værdi af "igangværende 

arbejder, a'contofakturering" på aktivsiden, hvilket kan indikere, at der er afsluttet mange 

projekter i 2009, hvor der samtidig ikke er fyldt op med nye projekter i ordrebogen. Dette 

hænger sammen med den nedgang i omsætning, der blev set i 2010. En nedgang af 

ordrebeholdningen af denne type, kan medføre at selskabets ledelse føler sig presset af 

tidligere tiders succes til at påtage sig projekter uden den fornødne risikovurdering mv. blot 

for at få fyldt op i ordrebogen.  

Med hensyn til den relativt lave værdi af WCR i 2012 skal årsagen til dette findes i generelt 

lavere værdier i aktivsiden, hvor både "entreprisedebitorer" og "igangværende arbejder, 

a'contofakturering" ligger under niveauet for tidligere år. Generelt kan det siges, at fremtidig 

vækst ofte skal finansieres gennem større binding i WCR, mens fald i aktivitet vil have en 

tendens til at frigive kapital (Hawawini & Viallet, 2011). Netop denne tendens kan ses af det 

lave niveau af WCR i 2009 efterfulgt af lavere aktivitet i 2010. Desuden er det værd at 

bemærke, at posten "forskudsbetalinger" i passivsiden i 2012 og 2011 er ca. halvdelen af 

værdien i forhold til tidligere år (2008 til 2010). Dette er bemærkelsesværdigt idet Pihl & Søn 

blandt andet var kendte for at foretage relativt store forudfaktureringer for 

entrepriseopgaver i forhold til konkurrenterne (Frank, 2014). En lavere grad af 

forudfakturering ved uændret nettoomsætning kan betyde, at bygherrer kun i mindre grad 
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indvilger i at betale forud for udført arbejde - en modvillighed der kan skyldes Pihl & Søns 

ændring i omdømme i årene 2011 og 2012. Altså en markedsmæssig bekymring om at 

forudbetalinger vil gå tabt som følge af de øgede sandsynlighed for konkurs.  

Den rente selskabet betaler for de lånte midler i året, afspejler den risiko udlånsbankerne 

opfatter ved selskabet. En højere risiko vil alt andet lige bevirke, at bankerne vil kræve en 

større rentebetaling for at kompensere for den øgede risiko forbundet med låneforholdet 

(Hawawini & Viallet, 2011). En tilnærmelse til den gennemsnitsrente, selskabet har betalt i 

løbet af et givet år kan beregnes med udgangspunkt i de registrerede finansielle omkostninger 

for året samt årets gennemsnitlige gældsniveau beregnet som gennemsnittet af primo og 

ultimo. Dette gennemsnit tager ikke højde for eventuelle fluktuationer i løbet af det 

pågældende år. Pihl & Søn ses at have et nogenlunde stabilt gældsniveau mellem årene, 

hvorfor fluktuationer ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på det faktiske gældsniveau 

i løbet af året.  

I de registrerede finansielle omkostninger indregnes ligeledes realiserede kurstab ved aktiver 

og passiver i fremmedvaluta. Som følge heraf vælges der at fokusere på moderselskabets 

finansielle omkostninger og gæld, der må antages primært at foreligge i danske kroner, blandt 

andet set ud fra den betragtning at selskabets hovedbankforbindelse var Danske Bank. Det 

antages derfor, at moderselskabets finansielle omkostninger kun i beskeden grad er påvirket 

af udsving i valutakurserne. Der vil alt andet lige være tale om et groft estimat, der kun kan 

benyttes til at anskueliggøre den generelle udviklingstendens.  

TABEL 6 - UDVIKLING I RENTENIVEAU 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

Gennemsnitligt gældsniveau 445.677 654.613 703.869 649.184 617.686 
Finansielle omkostninger -46.223 -61.373 -69.671 -20.128 -35.780 
Finansielle omkostninger % -10% -9% -10% -3% -6% 

Det er påfaldende, at Pihl & Søns finansielle omkostninger har været stigende mens 

markedsrenterne har været faldende. Udviklingen i Pihl & Søns renteomkostninger kan derfor 

tolkes som et signal på, at hovedbankforbindelsen i årene 2010 og frem har opfattet en større 

risiko forbundet med virksomheden.  

Et interessant mål er selskabets binding i WCR i forhold til salg (nettoomsætning). En lavere 

værdi af WCR vil medføre et mindre behov for finansiering af de operationelle aktiviteter. For 

at forbedre et selskabs likviditetssituation, kan der træffes driftsmæssige beslutninger, der 
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bevirker, at leverandører af varer og tjenesteydelser, forudbetalinger fra kunder med videre i 

høj grad finansierer investering i debitorer og igangværende arbejder.  

Af Tabel 5 ses det, at WCR i forhold til salg er bemærkelsesværdigt lavt i forhold til den 

indledende forventning til området. Det kan blandt andet nævnes, at Pihl & Søns WCR i 

forhold til nettoomsætning ligger på niveau med detailforretninger indenfor tøjsalg samt 

producenter af drikkevarer og langt under det forventede niveau i nærheden af det der ses for 

andre ordreproducerende virksomheder (Hawawini & Viallet, 2011, s. 78). Umiddelbart 

hænger dette godt sammen med Pihl & Søns omdømme for at kunne foretage 

forudfaktureringer til kunder. Dette understøttes af, at nettoværdien af "igangværende 

arbejder" (henholdsvis aktiv- og passivsiden) i alle de analyserede år undtaget 2010 er 

negativ. Hvis der tages højde for passivposten "forskudsbetalinger" ses posterne netto at være 

negative, hvilket bevirker at igangværende arbejder inklusive forskudsbetalinger er en 

finansieringskilde for selskabet.  

TABEL 7 - KAPITALBINDING I DRIFTEN 

Mio. kr. 2012 2011 2010 2009 2008 
IGA (aktiv) 302.766 261.668 431.164 167.027 576.330 
IGA (passiv) -514.854 -508.285 -357.710 -559.561 -716.560 
Forskudsbetalinger 
(passiv) -59.212 -110.085 -194.631 -211.693 -239.610 

I alt -271.300 -356.702 -121.177 -604.227 -379.840 
Hvis der ses nærmere på udviklingen i soliditet, stemmer denne overens med den nedgang i 

egenkapital der var medført af negative resultater i både 2011 og 2012. Ultimo 2011 var 

soliditeten 13,56 %. Det blev dog set mellem ultimo 2011 og ultimo 2012, at aktivsummen gik 

fra 3.226 mio. kr. til 2.427 mio. kr. svarende til et fald på 24,77 % af aktiverne på 

balancedagen i 2011. Dette bevirker, at selskabet kun har kunnet servicere sin gæld ved at 

ejerne har foretaget indbetaling, hvilket ses med et kapitalindskud på 200 mio. kr. i december 

2012. Såfremt dette kapitalindskud ikke var blevet en realitet, ville virksomheden være 

teknisk insolvent og således ikke have tilstrækkelige aktiver til at kunne dække sine 

forpligtelser. For at kompensere for den manglende soliditet i 2012, indgik Pihl & Søn en 

aftale med sin hovedbankforbindelse om at konvertere 100 mio. kr. af den eksisterende gæld 

til ansvarlig lånekapital. Konvertering af gæld til ansvarlig lånekapital bevirker, at den 

aktivmasse, hvormed simple kreditorer kan søge deres tilgodehavender dækket, stiger, idet 

den ansvarlige lånekapital først træder tilbage for øvrige kreditorer. Såfremt den ansvarlige 

lånekapital medregnes som egenkapital i 2012, fås en ny soliditetsgrad på 10 %, hvilket er 

markant bedre end uden den ansvarlige lånekapital.  
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Hvis kapitalstrukturen anskues ud fra et matching synspunkt, kan nøgletallet NLF beregnes. 

NLF viser, hvor stor en del af den langfristede finansiering, der er til rådighed til at finansiere 

driftsaktiver og beregnes som forskellen mellem totale aktiver og total langfristet gæld. I 

Tabel 5 er NLF angivet for årene. Det ses, at NLF er negativ i 2012, hvilket bevirker, at en del 

af de materielle anlægsaktiver er finansieret med kortfristet gæld. Dette medfører øget risiko i 

forhold til refinansiering og ændringer i renteniveauet på kort sigt. At NLF er negativ kan 

være en indikator på, at der ikke er balance i kapitalstrukturen og at selskabet ikke har haft 

den fornødne fleksibilitet eller mulighed for at finansiere aktiverne hensigtsmæssigt.  

TABEL 8 - UDVIKLING I NFF 

 

Ovenfor 

er netto finansielle forpligtelser (NFF) angivet, hvoraf det ses, at den samlede finansiering til 

rådighed for Pihl & Søn i 2012 var markant lavere end for de tidligere år. En af de væsentligste 

årsager til, at NFF var relativt lav i 2008 er, at Pihl & Søn havde en relativt stor 

likvidbeholdning, der påvirker NFF negativt. Et uændret aktivitetsniveau må antages at 

medføre et uændret behov for finansiering af arbejdskapitalen (WCR) på overordnet plan. 

Finansieringssituationen blev altså markant dårligere fra 2010 til 2012 på trods af et uændret 

aktivitetsniveau, som medførte en likviditetsklemme for selskabet indtil det i 2013 gik 

konkurs.  

6.5 DELKONKLUSION 

I regnskabsanalysen blev de finansielle værdidriveres udvikling analyseret. 

For at kompensere for den negative udvikling i omsætningen fra 2008 til 2010, øgede 

selskabet salgsindsatsen gradvist frem til 2010. Dette var et forsøg på at opretholde 

produktionsvolumen, hvor det ikke kan udelukkes at selskabet som følge heraf påtog sig en 

for høj opgaverisiko.   

Det blev vist, at selskabet oplevede en stedse forværret lønsomhed, særligt i årene 2011 og 

2012, der primært var båret af faldende overskudsgrader som følge af nedskrivninger på 

projekter.  

Mio. kr.  2012 2011 2010 2009 2008 
Netto finansielle forpligtelser 355.369 695.253 1.006.968 839.623 575.046 
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Særligt i selskabets sidste år blev der kun i ringe grad investeret i nyt materiel. Den ringe 

investeringstendens kan være forklaret ud fra den dårlige kapitalstruktur, hvor blandt andet 

langfristede aktiver var finansieret med kortfristet. 

Kapitalstrukturen og selskabets performance har smittet af på bankforbindelsernes 

risikoopfattelse, der må ses at være forhøjet i takt med stigende finansielle omkostninger. 

Ud fra udviklingen i selskabets finansielle værdidrivere, var der altså klare indikationer på at 

selskabet var nødlidende, hvor en faldende lønsomhed koblet med en svag kapitalstyrke var 

den væsentligste faktor for konkursen.  

7 PERFORMANCE I FORHOLD TIL KONKURRENTERNE 

Ovenfor blev det i forbindelse med trendanalysen af Pihl & Søns performance set, at 

selskabets regnskabsmæssige performance til en vis grad fulgte den generelle udvikling i 

makromiljøet samt at der efter øgede salgsomkostninger i 2009 og 2010 kom stigende 

aktivitet frem til selskabets konkurs. Det blev ligeledes set, at selskabets soliditet som følge af 

konstaterede tab i 2011 og 2012 kom under pres samt at der i 2012 ikke blev investeret i 

entreprenørmateriel i samme grad som tidligere år.  

Ved selskabets konkurs, kan det argumenteres, at Pihl & Søn blev udkonkurreret, hvilket er en 

naturlig følge af byggebranchens stadie jf. branchelivscyklusmodellen. Det vil således være 

relevant at undersøge selskabets performance i forhold til sammenlignelige konkurrenter.  

Til analyse af performance opstilles følgende sammenligningafaktorer på tværs af 

selskaberne. 

Balancens og resultatopgørelsens sammensætning 

• Kapitalstruktur 

• Lodrette nøgletal 

• Indekstal 

Nøgletal 

• OG og OGproduktion 

• AOHentreprenørmateriel 

• WCR/Nettoomsætning 
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• NLF 

• Soliditet 

I forbindelse med analysen af Pihl & Søns konkurrencemæssige omverden blev det set, at 

selskabets primære konkurrenter på det danske marked er MT Højgaard (benævnes MTH) og 

NCC's forretningsområde NCC Construction (benævnes NCC-C). Fokus er på netop disse 

konkurrenter, da de vurderes at være de konkurrenter på det danske marked, der i leverede 

ydelser er mest sammenlignelige med Pihl & Søns. Vigtigt at bemærke med hensyn til de 

udvalgte konkurrenter er, at NCC-C og MTH dækker samme del af værdikæden som Pihl & Søn 

gjorde, afbilledet tidligere i Figur 3. Det må bemærkes, at NCC-C pr. 1. januar 2009 udspaltede 

bolig-aktiviteten i et selvstændigt selskab. Der er i årsrapporten for 2009 ikke medtaget 

korrigerede sammenligningstal for 2008, hvorfor der ikke er medtaget 2008-tal for NCC.  

Af markante kvalitative forskelle på de tre selskaber kan nævnes den måde, hvorpå de er ejet. 

De tre selskaber repræsenterer hver sin form for ejerforhold - Pihl & Søn var familieejet, NCC-

C er en strategisk investering fra en svensk byggekoncern, NCC AB, mens MTH er børsnoteret 

gennem to holdingselskaber. Dette bevirker blandt andet, at der er væsentlige og interessante 

forskelle i selskabernes kapitalstrukturer.  

7.1 INDBYRDES LØNSOMHED 

Uanset at selskaberne repræsenterer tre forskellige former for ejerforhold, må det antages, at 

den underliggende drift bør udvise samme karakteristika. Ved gennemgang af selskabernes 

anvendt regnskabspraksis for poster af relevans for driften, ses det, at indregning af 

henholdsvis nettoomsætning og produktionsomkostninger (kernedriften) sker efter samme 

kriterier. På denne baggrund ses selskabernes finansielle opgørelser i form af årsrapporter at 

være indbyrdes sammenlignelige. Med hensyn til kapacitetsomkostninger, indregner NCC-C 

salgsomkostninger som en del af administrationsomkostningerne, hvilket er i modsætning til 

den praksis MTH og Pihl & Søn følger.  

I forhold til sammenlignelighed med MTH, skal man være opmærksom på, at MHT's 

årsregnskaber er aflagt efter IFRS og ikke Årsregnskabsloven som henholdsvis NCC og Pihl & 

Søn. Dette betyder, at goodwill i MTH er underlagt impairmenttest i stedet for årlige, lineære 

afskrivninger samt at der kan aktiveres kundekontrakter. Således har de immaterielle 

anlægsaktiver en anden regnskabsmæssig værdi end hvis Årsregnskabsloven var anvendt.  
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En anden væsentlig forskel på de tre selskaber er, at Pihl & Søn og MTH opererede 

internationalt, mens NCC-C kun opererede på det danske marked (NCC har gennem andre 

koncernselskaber aktiviteter i udlandet). I Pihl & Søns tilfælde blev det set tidligere, at det 

netop var de udenlandske projekter der var tabsgivende for selskabet. MTH nævner ligeledes 

i deres årsrapport for 2012, at nedskrivninger på igangværende projekter primært opstod 

som følge af projekter i udlandet. Symptomatisk for MTH og Pihl & Søn er, at de i 

ledelsesberetningerne for 2012 og 2011 årsrapporterne nævner, at der vil være øget 

fremtidig fokus på risikostyring og lavere fremtidig aktivitet i udlandet. Omtalen i 

ledelsesberetningerne og de overskudsgrader selskaberne udviser jf. Figur 12 og Figur 13, 

indikerer, at MTH og Pihl & Søn til dels har fulgt samme strategi i årene op til 2012.  

TABEL 9 - INDEKSUDVIKLING RESULTATPOSTER 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning (2009 = 100) 
     Pihl & Søn 119 100 89 100 100 

MTH 123 100 91 102 107 
NCC-C               -    100  94  115  121  

      Salgsomkostninger (2008 = 100) 
     Pihl & Søn 100  185  228  140  132  

MTH 100  107  124  100  94  
For yderligere at belyse hvordan den indbyrdes udvikling har været selskaberne imellem, ses 

det af Tabel 9, at alle tre selskaber i store træk har fulgt samme bane med hensyn til udvikling 

i nettoomsætning, hvilket kan være en indikation på, at den fulde effekt af finanskrisen i 2008, 

indtrådte i det observerede segment af byggebranchen i 2010. Denne forsinkede effekt 
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hænger i store træk sammen med, at selskaber af denne størrelse ofte har lange 

produktionstider, hvor en nedgang i nye ordrer først har fuld effekt i efterfølgende perioder. 

Hvis værdikæden for en entreprise vist i Figur 3 anskues, vil der ofte være meget lang tid 

imellem idéfasen og påbegyndelse af byggefasen (Frank, 2014) for store projekter. Dette vil 

alt andet lige medføre, at det makroøkonomiske chok der kom i 2008 har effekt på, hvor 

mange projekter der går videre fra idéfasen og til den efterfølgende byggefase.  

Udviklingen i salgsomkostninger (der kun kan foretages for MHT og Pihl & Søn) bekræfter, at 

branchen i årene efter 2008 var offer for en øget interne rivalisering. Sammenhængen mellem 

omsætningsfaldet fra 2008 til 2010 samt markedsaktørernes øgede omkostninger til 

salgsarbejde er en klar indikator for, at den interne konkurrence er steget i perioden.  

NCC-C har som tidligere nævnt generelt har en mere analytisk tilgang til gennemførsel af 

projekter i forhold til Pihl & Søn. Dette kan spille ind på flere steder i entreprenørens 

arbejdsproces - både i forhold til risikoanalyse/tilbudsgivning og i forhold til selve 

gennemførslen af projekter. I forhold til risikoanalyse/tilbudsgivning kan en analytisk tilgang 

blandt andet være med til at sikre 1) mere retvisende priser i forhold til projektets risiko, 

samt at 2) projekter med lav lønsomhed i videst muligt omfang undgås. Ved gennemførslen af 

byggeprojekterne, vil en analytisk tilgang blandt andet kunne medvirke at risikoen sænkes 

(processer er i videst muligt omfang gennemtænkt inden udførelse) samt effektivitetsfordele i 

forbindelse med arbejdets planlægning. Denne anderledes tilgang til den operationelle styring 

kan være medvirkende til, at NCC-C klarede sig bedre end sine to konkurrenter i årene 2009-

2012.  

 

FIGUR 14 - SAMMENLIGNING AF 1/AOH ENTREPRENØRMATERIEL 

Et sted hvor de tre selskaber skiller sig ud, er i effektiviteten hvormed de udnytter deres 

driftsmateriel. Dette kan ses af Figur 14, der viser 1/AOH for entreprenørmateriel for alle tre 
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selskaber. 1/AOH er den inverse AOH, hvorfor en højere værdi viser en relativt dårligere 

udnyttelse af aktiverne end en lavere værdi. Det ses umiddelbart, at NCC skaber mest 

omsætning pr. krone investeret i entreprenørmateriel sammenlignet med de to konkurrenter, 

hvor Pihl & Søn skiller sig klart negativt ud. Det kan være en indikator på, at Pihl & Søn har 

været generelt dårligere til at udnytte sit entreprenørmateriel til at skabe omsætning, hvilket 

igen kan betyde, at effektiviteten har været lavere end for de øvrige to selskaber.  

7.2 FORSKELLE I KAPITALFORHOLD 

I forlængelse af ovenstående analyse af effektiviteten hvormed de tre konkurrenter styrer 

deres drift, er det relevant at se nærmere på hvordan driften har indflydelse på 

virksomhedernes finansieringsforhold. Det vil sige, at der må ses på, hvor meget kapital de 

enkelte virksomheder binder i deres drift, i form af arbejdskapital.  

For at højne sammenligneligheden mellem virksomhederne og normalisere i forhold til deres 

indbyrdes forskelle i aktivitetsniveau benyttes det relative mål WCR/nettoomsætning. 

Sammenligningen kan ses i Figur 15. Det skal indledningsvis nævnes, at en positiv værdi af 

WCR medfører, at virksomheden har en investering i driften hvortil der skal findes 

finansiering. Pihl & Søn havde et omdømme i branchen for at opkræve forudbetalinger fra 

kunder relativt tidligt (Andersen U. , 2013), (Frank, 2014). På baggrund af dette, ville man 

som udgangspunkt forvente at Pihl & Søns pengebinding i driften ville være relativt lav 

sammenlignet med konkurrenternes.  
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Det er imidlertid ud fra Figur 15, sværere at se Pihl & Søns fordel i forhold til 

konkurrenternes. Det fremgår, at på trods af Pihl & Søns evne til at opkræve forudbetalinger 

fra kunder, har det ikke medført en tilsvarende mindre likviditetsbinding i driften i forhold til 

konkurrenterne. Dette indikerer, at Pihl & Søn i realiteten har været dårligere til at styre den 

øvrige drifts indvirke på likviditeten end sine nærmeste konkurrenter - en kendsgerning der 

meget vel kan være med til at lægge pres på likviditeten og konkurrenceevnen.  

Det ses for både Pihl & Søn og MTH, at deres udvikling i WCR medfører at aktiviteten følger 

udviklingen i WCR året efter (se Tabel 10). Udviklingen kan indikere, at de to selskaber ikke 

har gennemført tiltag for at forbedre deres operationelle drift i 2008-2012. Som det blev set af 

Figur 15, skiller NCC sig ud ved stedse at have mindsket sin kapitalbinding i driften samtidig 

med at have øget sit aktivitetsniveau. Den meget lave binding i arbejdskapital er 

bemærkelsesværdig for en virksomhed, der udfører arbejde med lange leveringstider, som 

det er gældende i byggebranchen, og vidner om en særdeles god evne til at styre 

pengebindingerne. Værdien af WCR/nettoomsætning ligger i 2012 på højde med den man ser 

i lagerhoteller og supermarkeder (Hawawini & Viallet, 2011, s. 78) - brancher der er kendt for 

at opkræve henholdsvis forudbetalinger og kontant betaling samtidig med at have kredit hos 

sine leverandører.  

TABEL 10 - UDVIKLING I WCR IFT. NETTOOMSÆTNING 

(2009 = 100) 2008 2009 2010 2011 2012 
WCR 

     Pihl & Søn 236  100  253  291  152  
MTH 119  100  141  172  156  
NCC-C 

 
100  -61  -159  -440  

      Nettoomsætning 
     Pihl & Søn 119  100  89  100  100  

MTH 123  100  91  102  107  
NCC-C 

 
100  94  115  121  

 

I ledelsesberetningerne for MTH og Pihl & Søn nævnes, at begge selskaber har modtaget 

væsentlige kapitalindskud primo 2013. I MTH's tilfælde består dette kapitaltilskud af kontant 

indbetaling fra selskabets aktionærer på 300 mio. kr. mens det for Pihl & Søn består i øgede 

kreditrammer ved selskabets hovedbankforbindelse på 200 mio. kr. stillet i form af ansvarlig 

lånekapital. På trods af, at begge af selskaberne har fået udvidet deres kapital og derved fået 

forbedret deres likviditetssituation primo 2013, viser tilgangene til hvordan den øgede 
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likviditet er fremskaffet en klar forskel på de to virksomheders kapitalstruktur og dermed 

risikoprofil. Mens MTH's primære kilde til finansiering ses at være egenkapital er det 

omvendte tilfælde gældende for Pihl & Søns kapitalstruktur, der ses primært at bero på 

gældsfinansiering. Én af hovedforskellene mellem de to finansieringsformer er, at der alt 

andet lige vil være en højere risiko forbundet med gældsfinansiering frem for 

egenkapitalfinansiering. Denne risiko opstår som led af primært to underliggende 

risikomomenter (Hawawini & Viallet, 2011): 

• Renterisiko 

• Refinansieringsrisiko 

Renterisiko vil påvirke selskabet på både kort og lang sigt og være afhængig af udviklingen i 

renteniveauet. Det blev i den strategiske analyse set, at renteniveauet har været faldende 

siden 2010. Dog medfører dette tilsvarende en risiko for, at renteniveauet vil stige i fremtiden 

som led i en generel økonomisk bedring i den danske økonomi. Den kortsigtede renterisiko 

kan en gældsfinansieret virksomhed i store træk undgå ved at søge langsigtet finansiering, 

hvor intervallerne mellem rentetilpasning er store. Den langsigtede renterisiko vil en 

gældsfinansieret virksomhed dog i højere grad være eksponeret overfor, idet der - afhængig af 

virksomhedens aktivitet - med jævne mellemrum vil være behov for at tilpasse 

finansieringsvolumen. Det kan tilsvarende argumenteres, at en egenkapitalfinansieret 

virksomhed har ejere, hvis afkastkrav i form af udbetalt udbytte mv. ligeledes er afhængig af 

det makroøkonomiske renteniveau. En væsentlig forskel i risiko mellem de to 

udbetalingsformer er, at rentebetalinger er juridisk funderede krav en bank eller lignende har 

på en virksomhed, mens udbetaling af udbytte ikke juridisk kan kræves af selskabets ejere. 

Dette medfører, at en manglende betaling af rente er grundlag for konkursbegæring (stor 

destruktion af værdi), mens en fravigelse af takten for udbyttebetaling blot har konsekvenser 

for selskabets fremtidige muligheder for at opnå finansiering (begrænset destruktion af 

værdi).  

Refinansieringsrisiko kan tilsvarende som ovenfor nævnes forskellene i juridiske krav de to 

finansieringsydere - henholdsvis udbydere af gældsfinansiering og egenkapitalfinansiering - 

indbyrdes har. Hvor en udbyder af gældsfinansiering vil have et kontraktuelt bestemt krav på 

selskabet, vil selskabets ejere ikke kunne gøre juridiske krav gældende over for selskabet i 

forbindelse med going concern samt kun kunne gøre et residualkrav gældende i forbindelse 

med konkurs. En bank eller lignende långiver vil ofte have indført covernants, der bestemmer 

hvilke vilkår lånet er givet på. Såfremt disse covernants ikke overholdes, vil det aftalte lån 
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komme til forfald. En manglende betaling af lånet ved forfald kan ligeledes medføre 

konkursbegæring af selskabet. Hvis selskabet i lånets løbetid overholder de aftalte 

covernants, vil de fleste lån dog oftest komme til forfald på et aftalt tidspunkt. For 

virksomheder der er i going concern og hvor fremtidig drift fra långivers side må forventes 

(forventning om, at virksomheden i fremtiden vil kunne servicere sine betalinger), vil et 

udgående lån oftest kunne fornyes på nye vilkår. Hvis låneyderen derimod ikke forventer, at 

dette vil være tilfældet, kan virksomheden risikere ikke at kunne finansiere tilbagebetaling af 

det pågældende lån, hvilket igen kan medføre konkurs. 

Det står klart efter Pihl & Søns konkurs, at de blev ofre for netop ovenstående risici. Det er 

tidligere set, at renteomkostningerne steg i årene 2010 til 2012 på trods af et generelt fald i 

renteniveauet i netop disse år. Dette vil alt andet lige have været medvirkende til at presse 

Pihl & Søns likviditet. Det der dog endte med at blive Pihl & Søns endeligt var, at selskabet 

ikke kunne opnå yderligere finansiering fra sine bankforbindelser i sommeren 2013 - et klart 

eksempel på refinansieringsrisikoen nævnt ovenfor (Hyltoft, 2013), (Hansen, 2013). Til 

sammenligning kan nævnes, at NCC-C i perioden 2009-2012 ikke havde fremmedkapital 

registreret i sin balance og således udelukkende var finansieret ved egenkapital og 

koncerninterne mellemregninger.  

Manglende fleksibilitet opstået som følge af Pihl & Søns dårlige kapitalforhold kan blandt 

andet ses gennem den ringe matching mellem langfristede aktiver og langfristet gæld. Hvis 

der ses på udviklingen i NLF i forhold til Pihl & Søns konkurrenter i Tabel 11Error! 

Reference source not found. fremgår det klart, at Pihl & Søns matching i årene 2010 til 2012 

blev stedse dårligere, hvor det til sidst endte med, at langfristede aktiver (materielle 

anlægsaktiver) i 2012 var finansieret af kortfristet gæld.  

TABEL 11 - UDVIKLING I NLF 

  

 

 

Denne dårlige matching medfører - ligesom ovenfor beskrevet - både rente og 

refinansieringsrisiko. Endvidere betyder det, at hvor Pihl & Søns konkurrenter finansierede 

en del af arbejdskapitalbindingen med langfristede finansieringsformer, var hele Pihl & Søns 

finansiering af WCR i 2012 sket med kortfristet gæld. Dette medfører øget risiko for rente og 

t.DKK 2008 2009 2010 2011 2012 
Pihl & Søn 318  446  547  129  -18  
MTH 782  908  931  714  266  
NCC-C 

 
357  186  190  150  
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refinansiering, da WCR består af to komponenter - en fast del og en transient 

(sæsonafhængig) del (Hawawini & Viallet, 2011, s. 74). Det må antages ud fra de fundne 

forhold i analysen af WCR, hvor WCR ses at være relativt stabil imellem årene, at den faste del 

af WCR for Pihl & Søn er relativt høj. Dette mismatch er med til at øge finansieringsrisikoen i 

Pihl & Søn.  

TABEL 12 - RELATIV SOLIDITET 

 

 

 

Et andet sted, hvor det er muligt at se konsekvensen af Pihl & Søns valg af kapitalstruktur, er i 

udviklingen i selskabets soliditet i forhold til konkurrenterne. I Tabel 12 ses det, at mens alle 

tre selskabers soliditet blev svækket i årene 2008 til 2012, havde Pihl & Søn det laveste 

udgangspunkt og endte i det klart laveste niveau i forhold til sine konkurrenter. Som nævnt i 

den strategiske analyse, er soliditet en af de oftest brugte tildelingskriterier og et nøgletal som 

bygherrer holder skarpt øje med, når der vælges entreprenør (Hyltoft, 2013). Pihl & Søns lave 

soliditet må således antages at have påvirket selskabets konkurrenceevne på markedet.  

Der skal dog knyttes en kommentar til det relativt store fald i soliditet i NCC-C. Hvor faldet i 

Pihl & Søns soliditet i væsentligt omfang kan knyttes til negative driftspåvirkninger af 

egenkapitalen (kursfald på den islandske krone i 2008, negative regnskabsresultater i 2011 

og 2012), har faldet i NCC-Cs soliditet en anden forklaring. Nemlig at selskabet udbetalte 

relativt store udbytter til sine ejere, må alt andet lige tolkes som et positivt tegn.  

Én af bevæggrundene for at bevare den store del af gældsfinansiering i stedet for at søge 

ekstern egenkapitalfinansiering kan være motivet om at bevare kontrol med virksomheden 

(Hawawini & Viallet, 2011, s. 384). Når eksterne investorer træder ind i ejerkredsen vil de 

eksisterende ejeres andel af egenkapitalen falde, hvilket alt andet lige medfører mistet 

indflydelse over selskabet. Det er tidligere konstateret, at Pihl & Søn var ejerledet af en 

direktør, hvis rolle var autoritær og involveret i alle væsentlige beslutninger. Denne 

observation kan være med til at underbygge de valg der er blevet truffet i forbindelse med 

designet af Pihl & Søns kapitalstruktur.  

  

Soliditet 2008 2009 2010 2011 2012 
Pihl & Søn 17% 19% 21% 14% 6% 
MTH 27% 29% 34% 23% 17% 
NCC-C 

 
28% 18% 16% 13% 
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7.3 DELKONKLUSION 

Det blev i analysen set, at Pihl & Søn på flere områder har udvist en svagere drift og styring 

end til sine to konkurrenter, hvilket kan være medvirkende til, at Pihl & Søn blev 

udkonkurreret af markedet. Det kan for eksempel ses i forskellen hvormed NCC-C og Pihl & 

Søn tilgik driften i den observerede periode, der ses at have haft klar indflydelse på både 

performance og kapitalforhold.   

Den ovenstående sammenlignende regnskabsanalyse er udført i en periode, hvor branchen 

har været i generel nedgang - primært som følge af lavkonjunkturer siden 2008, hvor dette 

klarest blev set på driften i MTH og Pihl & Søn. Den primære forskel på de to selskaber lå i 

designet af kapitalstruktur, hvor MTH var væsentligt bedre forberedt på lavkonjunktur set på 

både soliditet og kapitalsammensætning.   

I forlængelse her kan det ses, at NCC-C var det selskab, der klarede sig bedst. Dette kan til dels 

hænge sammen med den måde selskabet har valgt at sammensætte sin balance - særligt i 

forhold til entreprenørmateriellets omsætningshastighed. En mere fleksibel tilgang til 

investeringer i faste anlæg kan blandt andet være med til at sikre en hurtigere 

kapacitetstilpasning i forbindelse med ændring i aktivitet og dermed relativt lavere 

omkostninger i nedgangstider. Pihl & Søn kunne med fordel have valgt samme strategi. 

Omvendt kan denne tilgang vise sig at være dyr i tider med høj aktivitet. 

Overordnet kan det konkluderes, at mens driften har været påvirket af udviklingen i 

konjunkturforhold, har den afgørende faktor for Pihl & Søns konkurs været valget af 

kapitalstruktur. Valget af kapitalstruktur har haft indflydelse på selskabets fleksibilitet og kan 

i sidste ende have været hovedårsagen til, at selskabet gik konkurs i 2013.  

8 RISICI 

Som det blev set i foregående regnskabsanalyse, udviste Pihl & Søn på mange punkter samme 

udviklingstendens i driften som deres konkurrent MT Højgaard, hvor forskellen blot lå i 

indbyrdes niveauforskydning (MT Højgaard havde "mere at give af). Netop dette leder videre 

til hvordan en virksomhed bør styre sine risici. Det faktum at Pihl & Søn gik konkurs, mens 

MT Højgaard ikke gjorde, kan have sit udspring i hvordan de to virksomheder var eksponeret 

for risici i omverdenen. I det følgende foretages en kortlægning af hvilke risici 
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virksomhederne var mødt med samt i hvor stor grad de havde indvirket på den enkelte 

virksomheds risikoprofil.  

8.1 RISICI GENERELT 

Selve grundstenen i risiko ligger i den dynamiske omverden en virksomhed er mødt med i de 

dispositioner der foretages. Fremtiden er usikker og selv de mest erfarne aktører kan have 

svært ved at forudse kommende hændelser (Hawawini & Viallet, 2011).  

I risikoanalyse tales ofte om to hovedområder indenfor kategorisering af risici - 

forretningsmæssig risiko ("business risk") og ikke-forretningsmæssig risiko ("nonbusiness 

risk") (Jorion, 2007, s. 516).  

Forretningsmæssig risiko omfatter blandt andet risiko forbundet med de beslutninger 

virksomheden tager og forretningsmiljøet virksomheden opererer i. Denne risiko er i høj grad 

bundet op på den strategiske positionering virksomheden har valgt med henblik på at skabe 

værdi til sine ejere (Jorion, 2007). 

Ikke-forretningsmæssig risiko indeholder hovedområderne operationel risiko og finansiel 

risiko. Operationel risiko omhandler risiko relateret til fejl i processer, systemer og 

medarbejdere mens finansiel risiko i højere grad beskæftiger sig med kapitalstruktur og 

hvilke valutakurser virksomheden har aktiviteter i (Jorion, 2007). Der vil i det følgende blive 

fokuseret på den finansielle risiko, da information om interne operationelle processer ikke er 

tilgængelig.  

8.2 RISIKOPARAMETRE 

For hvert af de nævnte risikoområder udvælges 3 parametre, hvor det søges at kortlægge Pihl 

& Søn i forhold til konkurrenterne NCC-C og MT Højgaard.  

Parametrene er bestemt ud fra gennemgang af de udvalgte selskabers ledelsesberetninger 

samt brancheanalyser. For hver parameter analyseres underliggende dokumentation for til 

sidst at indplacere hver virksomhed på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lavest indflydelse og 5 er 

højest indflydelse på virksomheden. For hver virksomhed markeres tilhørsforholdet med en 

pil på en lineær skala. Pihl & Søn repræsenteres med en grøn pil, MT Højgaard med en gul 

mens NCC-C vises med en rød pil.  
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8.2.1 FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI 

Nedenfor oplistes de identificerede forretningsmæssige risici med angivelse af hvilke 

underliggende faktorer der vil blive lagt til grund for kvantificeringen: 

1 Markedsmæssig kompleksitet - antallet af lande virksomheden opererer i og andelen af 

omsætning der hidrører fra lande udenfor Danmark. 

2 Kreditrisiko - tilgodehavenders størrelse i forhold til omsætning, konstaterede tab mv. 

3 Valg af opgaver - tabsgivende kontrakter, nedskrivninger og fejlberegninger.  

Ad 1: Som det blev set i forbindelse med den strategiske analyse, er byggeteknikker og 

materialer forskellige fra land til land. Dette medfører, at udover de klassiske risici ved at 

operere i fremmede lande, såsom politiske, juridiske og kulturmæssige risici (Hawawini & 

Viallet, 2011, s. 458), har en entreprenør en række andre risici at være opmærksom på.  

Pihl & Søn har i perioden 2008 til 2012 haft en udenlands aktivitet på mellem 41 % og 57 %, 

hvor andelen af udenlandsk aktivitet i de fleste af årene har ligget over 50 %. I samme periode 

havde selskabet aktiviteter i 14 lande fordelt på 5 kontinenter. Dette medfører alt andet lige 

en høj risiko.  

MT Højgaard har i samme periode haft en udenlandsk omsætning på mellem 22 % og 30 % 

fordelt på op til 7 lande på 2 kontinenter. MH Højgaards risiko må således anses som middel 

på denne parameter.  

NCC-C har kun haft omsætning i Danmark i perioden, hvilket er naturligt eftersom der 

fokuseres på det danske selskab i NCC koncernen. Der vurderes at være lav landerisiko.  

Ad 2: Kreditrisiko omfatter risikoen for ikke at modtage betaling for udført arbejde som følge 

af lange kreditperioder eller "dårlige" debitorer. Betalingsfrister i entreprenørbranchen ses at 

være relativt høje (Frommelt & Andersen, 2012), hvorfor det umiddelbart forventes at se 

betalingsfrister over den ofte benyttede "løbende måned + 30 dage".  

Pihl & Søn ses i perioden 2008 til 2012 at gennemsnitligt set at have tilgodehavender på 

balancedagen svarende til 67 dages omsætning. Til sammenligning havde MT Højgaard i 

samme periode tilgodehavender på balancedagen svarende til 78 dage mens NCC-C 

gennemsnitligt set har vist debitorer på 62 dages omsætning. Ud fra den opstillede 

forventning vurderes Pihl & Søn og NCC-C at udvise middel risiko mens MT Højgaards 

kreditrisiko vurderes at være over middel.   
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Ad 3: Valg af opgaver har i høj grad betydning for en entreprenørs forretningsmæssige risiko, 

idet visse opgaver alt andet lige vil have højere grader af usikkerhedsmomenter end andre. 

Det spiller ligeledes ind hvilke priser entreprenørerne byder ind med på de enkelte opgaver - 

analyseret i forbindelse med konkurrenceforholdene på markedet og et sted hvor Pihl & Søn 

nævnes at have tilbøjelighed til at byde på alle typer af opgaver (Østergaard, 2013).  

Netop forholdet vedrørende Pihl & Søns tendens til at byde på mange forskelligartede 

opgaver medfører, at der er en høj grad af risiko for at kontrahere projekter der senere viser 

sig at være tabsgivende. I ledelsesberetningen til årsrapporten for 2012, at der på et af de 

projekter der nedskrives har været deciderede kalkulationsfejl i tilbuddet. Det må antages, at 

jo højere antallet af sager der bydes på, jo flere tilbud vil blive beregnet og jo større risiko er 

der for fejlberegninger og lignende. Alene det faktum, at Pihl & Søn har været nødsaget til at 

foretage nedskrivninger i de størrelsesordener der er blevet set, indikerer at selskabet havde 

en høj opgaverisiko.  

MT Højgaard har ligeledes foretaget nedskrivninger på udvalgte projekter i årene 2011 og 

2012. Det er desværre ikke muligt fra årsrapporterne at udlede hvor store nedskrivninger, 

MT Højgaard har foretaget i årene, hvorfor kvantificeret sammenligning besværliggøres. Det 

kan dog af den sammenlignende regnskabsanalyse ses, at MT Højgaards udvikling i 

lønsomhed og OGProduktion i høj grad følger Pihl & Søns, hvorfor det må antages, at de har været 

eksponeret ens i forhold til opgaverisikoen.  

NCC nævnes som værende mere selektiv i sit valg af opgaver, hvilket til dels kan ses i, at 

selskabet ikke oplyser at have foretaget nedskrivninger i samme omfang som sine to 

konkurrenter.  

Markedsmæssig kompleksitet:  

Kreditrisiko:     

Valg af opgaver:   

Ud fra den gennemførte analyse af den forretningsmæssige risici, ses MT Højgaard og Pihl & 

Søn at have nogenlunde samme risikoprofil på to af de tre parametre, mens NCC-C skiller sig 
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klart ud. Pihl & Søn udviser en gennemsnitlig forretningsmæssig risiko på 4.33, MT Højgaard 

et gennemsnit på 4 mens NCC-C ligger i den lave ende med 1,67.  

8.2.2 IKKE-FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI 

Nedenfor oplistes de identificerede ikke-forretningsmæssige risici med angivelse af hvilke 

underliggende faktorer der vil blive lagt til grund for kvantificeringen: 

1 Valutakursrisiko - antallet og volatiliteten af de valuta virksomheden handler i.  

2 Kapitalstruktur - sammensætningen af virksomhedens kapitalstruktur ud fra nøgletal.  

3 Refinansieringsrisiko - sammenhængen mellem finansiering og investeret kapital.  

Ad 1: Valutakursrisici opstår, når en virksomhed med base i et land handler med modparter i 

en anden valuta end sit hjemlands og opstår som følge handelsvalutaens henholdsvis 

hjemlandsvalutaens indbyrdes volatilitet. En virksomhed kan vælge at sikre sig imod 

kortsigtede valutakursudsving gennem køb af derivater (Jorion, 2007) for at mindske sin 

eksponering.  

I forhold til Pihl & Søn ses det direkte af årsrapporten for 2008, at selskabet ikke havde sikret 

sig imod udsving i den islandske krone, der jf. Islands Nationalbank, Sedlabanki, primo 2008 

blev halveret i kurs i forhold til den danske krone (Sedlabanki -> exchange-rate -> time-

series). I øvrigt oplyser selskabet i årsrapporternes ledelsesberetninger, at valutakursrisici 

afdækkes på en case-by-base basis. Hvis egenkapitalposterne værdiregulering af 

sikringsinstrumenter, netto og valutakursregulering af kapitalandele fremhæves, ser man, at 

disse poster i perioden 2008 til 2012 har udgjort -3 % til 0,6 % af nettoomsætningen. Dette 

kan sammenlignes med MT Højgaard, hvor det samme nøgletal ses at være på mellem -0,2 % 

til 0 % i samme periode. Pihl & Søns eksponering overfor den islandske krone havde blandt 

andet i 2008 den konsekvens, at den opgjorte totalindkomst var -56 mio. kr. mod et 

regnskabsmæssigt resultat på 21 mio. kr. efter skat. Det må således alt andet lige konkluderes, 

at Pihl & Søns eksponering overfor udsving i valutakurser er over middel, mens samme 

forhold har ringe påvirkning på MT Højgaard.  

NCC-C fakturerer og indkøber i al væsentlighed i danske kroner, hvorfor valutakursrisiko må 

anses som tilnærmelsesvist ikke eksisterende.  

Ad. 2: Kapitalstruktur har en stor effekt på volatiliteten af afkast til virksomhedens ejere 

(Hawawini & Viallet, 2011, s. 461), hvor en højere gearing medfører større volatilitet. 
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Endvidere medfører en høj gearing i et vist omfang omkostninger som følge af finansiel 

nødlidende der blandt andet opstår når långivere skal kompenseres for højere risiko og når 

virksomheden ikke har tilstrækkelig kapital til at forfølge lønsomme projekter.  

I forbindelse med den ovenstående regnskabsanalyse blev det set, at Pihl & Søn havde den 

klart laveste soliditet. Endvidere kan det ses ved en beregning af NFF i forhold til balancesum 

for hvert selskab, gengivet i Tabel 13, at Pihl & Søns NFF er udgør en væsentligt højere andel 

af selskabets balancesum sammenlignet med de to konkurrenter. Dette bevirker alt andet lige 

en højere risiko, idet en større del af finansieringen hentes fra eksterne långivere. Pihl & Søns 

risiko knyttet til kapitalstrukturen anses for at være høj, mens MT Højgaards må ses som 

under middel og det komplet egenkapitalfinansierede NCC-C ingen risiko har.  

TABEL 13 - RELATIV GÆLDSANDEL 

NFF/Balancesum 2008 2009 2010 2011 2012 
Pihl & Søn 10% 21% 30% 26% 24% 
MTH -8% -13% -5% 2% 6% 
NCC-C 

 
-24% -38% -44% -51% 

 

Ad 3: Refinansieringsrisiko kan opstå som følge af fejl-match mellem lang- og kortfristede lån 

set i forhold til lang- henholdsvis kortfristede aktiver. Generelt siges, at langfristede aktiver 

bør være finansieret med langfristet kapital (Hawawini & Viallet, 2011).  

I forhold til de tre selskaber, blev matchet mellem kapital og aktiver gennemgået i den 

sammenlignende regnskabsanalyse. Det blev her set, at Pihl & Søn i de sidste år havde en 

særdeles dårlig matching, hvor blandt andet en del af de materielle anlægsaktiver var 

finansieret gennem kortfristede finansieringskilder - en klar indikation på forhøjet 

refinansieringsrisiko. Hvor Pihl & Søn havde et dårligt kapital-match, ses MT Højgaard at 

kunne dække en del af sin arbejdskapitalbinding med langfristede lån, hvilket følger de 

anbefalinger der normalt gives på området (Hawawini & Viallet, 2011). NCC-C havde ingen 

refinansieringsrisiko i perioden eftersom selskabet var 100 % egenkapitalfinansieret.  

Valutakursrisiko:    

Kapitalstruktur:   
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Refinansieringsrisiko:   

Pihl & Søn ligger også i top, hvis de tre selskaber sammenlignes på ikke-forretningsmæssig 

risiko med et gennemsnit på 4,67, hvor både MT Højgaard og NCC-C ligger klart lavest med 

henholdsvis 2,33 og 1.  

8.3 PERSPEKTIVER I FORHOLD TIL VALG AF RISIKOPROFIL 

Det er argumenteret, at det under antagelse af perfekte markeder ikke er virksomhedens 

opgave at håndtere risici, idet en investor ved at investere i forskellige, udvalgte 

virksomheder selv kan bestemme sin eksponering (Hawawini & Viallet, 2011, s. 451). I dette 

tilfælde vil det ikke være en værdi-skabende aktivitet for virksomheden.  

I det konkrete tilfælde kan ovenstående argumentation ikke finde direkte anvendelse, da det 

implicit antages, at en given investor har tilstrækkeligt med frie midler til og interesse for at 

investere i andre aktiviteter. Pihl & Søn var ejet af Langvad-familien og var således ikke 

genstand for løbende køb og salg af ejerandele. Ud fra Søren Langvads mangeårige 

engagement i Pihl & Søn (Bechsgaard, 2014) må det antages at Pihl & Søn udgjorde en 

betragtelig del af familiens investering. Dette bevirker at ejerne ikke har haft samme frie 

midler til at investere, som der generelt må antages og at den bedste måde for ejerne at 

tilpasse sin risikoprofil var gennem påvirkning af Pihl & Søns beslutninger. Overordnet 

stemmer resultat af den gennemførte analyse overens med hvordan Søren Langvad blev 

karakteriseret - som en særdeles risikovillig person (Østergaard, 2013).  

En vigtig pointe at fremhæve i den gennemførte analyse er, at NCC-Cs klare afvigelse fra de to 

andre selskaber i høj grad ligger i, at det er et udelukkende dansk datterselskab til en 

international entreprenørkoncern. Således vil NCC-koncernen som helhed (med 

udgangspunkt i det svenske moderselskab) højst sandsynligt have en risikoprofil, der ligner 

både MT Højgaard og Pihl & Søn.  

8.4 DELKONKLUSION 

En virksomheds forhold til de risici, der er knyttet til at drive forretning kan have stor effekt 

på evnen til going concern. Det skal især tillægges betydning til risikostyring, når der drives 

en virksomhed, der agerer i relativt ustabilt og omskifteligt forretningsmiljø.  
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Ud fra den gennemførte analyse kan det klart ses, at Pihl & Søn i højere grad var eksponeret 

overfor en række risikoparametre set i forhold til sine nærmeste konkurrenter. I forhold til de 

forretningsmæssige risici ses den væsentligste forskel at ligge i selskabets markeds-

kompleksitet, hvor mange markeder spredt over mange kontinenter har medført relativt 

højere risiko for selskabet.  

Interessant er det at se forskellen i ikke-forretningsmæssige risici selskaberne imellem. Her 

bekræfter risikoanalysen de resultater der fremkom af den sammenlignende 

regnskabsanalyse, nemlig at Pihl & Søn kapitalstruktur var den primære faktor til selskabets 

konkurs.  

9 KILDEKRITIK 

Validiteten og reliabiliteten af den data der ligger til grund for en analyse er af stor vigtighed 

for de konklusioner der kan drages. Som tidligere anført har data i denne opgave været 

baseret på litteraturstudier af eksisterende dokumenter suppleret med et enkelt interview.  

I forhold til de benyttede teoribøger må reliabiliteten vurderes at være høj, idet der er 

benyttet bøger udgivet af enten store forlag eller af forlag direkte knyttet til den danske 

fagkundskab på de relevante fagområder. Validiteten er sikret ved at de forudsætninger der 

lægges til grund for den enkelte model nøje er overholdt.  

De benyttede avisartiklers reliabilitet kan være påvirket subjektive holdninger samt 

tilgængelighed og fortolkning af data. De benyttede artikler vurderes i høj grad at være valide 

i forhold til den centrale problemstilling. Validiteten overskygger til dels den manglende 

realiabilitet. Det samme gør sig gældende for det gennemførte interview, hvor reliabiliteten 

ses forhøjet af den interviewedes erfaring og branchekendskab men formindsket af eventuelle 

subjektive holdninger eller egne fortolkninger.  

Kontekst og modtagergruppe er vigtig for ledelsesberetningerne i årsrapporterne. 

Beretningerne er skrevet i en tid hvor selskaberne har udvist ringe resultater med kreditorer 

og investorer som modtagergruppe. Dette kan påvirke reliabiliteten af den indeholdte data. 

Der har i arbejdet med opgaven været anlagt en kritisk stillingtagen til ledelsens 

fremstillinger. De finansielle data indeholdt i årsrapporterne repræsenterer en høj grad af 

realibilitet, da der for alle benyttede årsrapporter er revisionspåtegninger uden forbehold og 
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væsentlige supplerende oplysninger vedrørende usikkerheder i de regnskabsmæssige 

præsentationer. Årsrapporterne er i høj grad valide i forhold til den gennemførte analyse.  

Brancheanalyser kan i lighed med avisartikler være påvirket af subjektive holdninger, men 

også af andre forhold såsom politisk situation (fx er Dansk Byggeri en politisk organisation) 

eller salgsmæssigt formål (Deloitte opsøger mersalg).  Dette påvirker reliabiliteten negativt 

mens de nævnte forhold i analyserne ikke nødvendigvis har direkte relevans for opgaven, 

hvilket medfører lavere validitet.  

De benyttede statistikker fra Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank må vurderes i høj 

grad at være reliable, hvis der tages højde for statistisk måleusikkerhed. Der har dog vist sig 

ikke at være statistikker på alle opgave-relevante forhold, hvilket medfører lavere validitet.  

Overordnet må validiteten af de benytte data være høj, idet der er høj grad af sammenhæng 

mellem dataenes henholdsvis problemstillingens "gyldighed og relevans"(Andersen I. , 2005, s. 

81). Reliabiliteten er påvirket af, at data primært er skaffet gennem sekundære kilder, hvor 

tekstforfatternes gengivelse af faktiske forhold kan være påvirket af kontekst, egen 

overbevisning og fejlfortolkning af inputfaktorer. Reliabiliteten er søgt forhøjet gennem 

kryds-kontrol mellem de enkelte kilder, men kan alt andet lige ikke anses som endegyldigt 

god. 

10 KONKLUSION 

Ud fra den gennemførte analyser er det nu muligt at aggregere de enkelte delkonklusioner til 

ét samlet svar på spørgsmålet om hvorfor Pihl & Søn gik konkurs? 

Selskabets strategiske position havde siden finanskrisen været hårdt presset fra flere sider. 

For det første har lavkonjunkturen betydet, at det samlede marked i den danske bygge- og 

anlægsbranche skrumpede. Lavkonjunkturens indflydelse på markedsaktiviteten blev 

forstærket af substitutionseffekten opstået gennem en overproduktion af bygninger i 

højkonjunkturen op til finanskrisen.  

En faldende efterspørgsel og mindre marked bevirkede, at den interne rivalisering i branchen 

var stigende, blandt andet som følge af en branchestruktur hvor laveste pris var en afgørende 

faktor for at vinde opgaver. Forøgelsen af den interne rivalisering og det forholde, at det er 

svært for den enkelte entreprenør at differentiere sig fra konkurrenterne bevirkede, at Pihl & 

Søn blev nødt til at følge omkostningslederstrategien.  
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Byggearbejdernes høje forhandlingsstyrke der er opstået gennem centraliserede 

overenskomster har til dels bevirket, at det var svært for selskabet at tilpasse sine 

omkostninger gennem påvirkning af prisen på mandetimer. Opnåelse af 

omkostningseffektivisering har således skullet opnås gennem andre kilder, for eksempel 

gennem bedre styring af processerne. Pihl & Søn har gennem mange års erfaring indenfor 

branchen en betydelig "experience curve"-effekt, der gennem opretholdelse af volumen må 

antages at have forstærket evnen til at sænke omkostninger på lang sigt.  

De geografisk spredte markeder, som Pihl & Søn agerede på har været en medvirkende årsag 

til at øge selskabets forretningsmæssige risiko i forhold til konkurrenterne. I sidste ende blev 

det set, at Pihl & Søns forsøg på at opretholde volumen bevirkede at selskabet bød på opgaver 

der indebar en for høj risiko. Den afgrænsede gruppe opgaver medførte i årene 2011 og 2012 

betydelige nedskrivninger for selskabet med den konsekvens, at selskabets bankforbindelse i 

sidste ende valgte at "trække stikket" i 2013.  

Netop det forhold, at hovedbankforbindelsen havde så stor magt over selskabet ses at være 

opstået gennem selskabets valg af kapitalstruktur. Pihl & Søn havde til sammenligning med 

konkurrenterne en relativt høj gældsandel og dårligere sammensætning af kort- henholdsvis 

langfristet gæld i forhold til aktivernes levetid.  

Konsekvenserne af Pihl & Søns valg af kapitalstruktur kan klart ses i den gennemførte 

regnskabsmæssige sammenligning med de udvalgte konkurrenter. Mens selskabets nøgletal 

for driften i perioden med lavkonjunktur i store træk udviste samme udviklingstendenser 

som MT Højgaards, havde MT Højgaard et væsentligt bedre kapitalberedskab end Pihl & Søn. 

Dette kapitalberedskab ses afspejlet i bedre soliditet og bedre matching mellem lang- og 

kortfristet finansiering i forhold til aktivernes sammensætning.  Dette resulterede i, at Pihl & 

Søn bar en betydeligt højere ikke-forretningsmæssig risiko end sine konkurrenter båret af 

sammensætningen af finansielle risici. Et andet forhold at være opmærksom på i denne 

sammenhæng er, at mens MT Højgaard er ejet af to børsnoterede holdingselskaber, var Pihl & 

Søn familieejet. Netop valget om at beholde Langvad-familiens ejerskab af virksomheden 

medførte, at muligheden for at fremskaffe kapital fra ejerne var relativt lille. Den primære 

kilde til kapital var således gennem ekstern kapitalfremskaffelse hos bankerne.   

Udfaldet af risikoanalysen bekræftes af den afsmitningseffekt kapitalstrukturen og selskabets 

performance havde på bankforbindelsernes risikoopfattelse. Det blev set, at mens 
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markedsrenten har været generelt faldende, har Pihl & Søns finansielle omkostninger været 

stigende i perioden 2008 til 2012.  

Bankforbindelsernes forøgede risikokompensation må antages at være opstået gennem en 

analyse af selskabets finansielle værdidrivere i lighed med denne opgaves analyse. 

Resultaterne viser klart, at selskabet var nødlidende og at faldende lønsomhed som følge af 

for høj risiko koblet med svag kapitalstyrke har været en hovedårsag til at selskabet gik 

konkurs. At Pihl & Søn i sommeren 2013 ikke kunne opnå yderligere finansiering fra sine 

bankforbindelser er et klart eksempel på hvor stor en rolle refinansieringsrisikoen har i valget 

af kapitalstruktur. Eksemplet viser også hvor vigtigt det er for et selskab at opnå en behørig 

grad af langsigtet matching mellem aktivers levetid og kapitalens forfaldstidspunkt.  

I sidste ende må det konkluderes, at Pihl & Søn ikke besad den fornødne evne til at tilpasse sig 

den dynamiske omverden både i forhold til valg af strategi og kapitalstruktur. De erfaringer 

selskabets tidligere direktør Søren Langvad havde opnået gennem sit mangeårige virke var 

ikke tilstrækkelige til at redde selskabet. Da det endelig lykkedes at foretage fundamentale 

ændringer til strategien var det for sent. Selskabets skæbne var beseglet.  

11 DISKUSSION OG OPGAVEKRITIK 

Det følger altid af en afgrænset opgave med begrænsninger i forhold til både sideantal og 

timer til rådighed, at der vil være visse områder af en analyse, der kunne have været 

hensigtsmæssige at medtage. Her følge en kort redegørelse for nogle af de områder, hvor der 

kunne have været udført dybere undersøgelser for at belyse problemstillingen i højere 

detaljeringsgrad.  

Pihl & Søn var aktør i både bygge- og anlægsbranchen. De makroøkonomiske data der har 

været til rådighed har primært være fokuseret på den danske byggebranche. Dette medfører, 

at der er ekstrapoleret data gældende byggebranchen til også at gælde forhold i 

anlægsbranchen. Denne ekstrapolering har medført en vis usikkerhed om hvorvidt det er de 

samme forhold der gør sig gældende i de to brancher. For i højere grad at kunne have belyst 

udviklingen i hele selskabets produktportefølje, kunne en nøjere analyse af anlægsbranchen 

have været gavnlig.  

I den eksterne analyse er der berørt hvilke makro-faktorer, der har indflydelse på 

byggebranchen som helhed. Der er i analysen fokuseret på identifikation af makrofaktorer og 
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ikke på det dybereliggende sammenspil mellem de enkelte makro-faktorer (blandt andet den 

observation, at lavkonjunkturer ofte medfører øgede offentlige investeringer). Dette er et 

bevidst valg, idet makro-analysens hovedformål er at skabe grundlag for den efterfølgende 

foretagne regnskabsanalyse.  

Et af de områder der i analysen blev fremhævet, var selskabets interne forhold. Da det ikke 

har været muligt at skaffe adgang til tilstrækkelige interne informationer om selskabet er 

analysen heraf i stedet baseret på sekundære kilders egen analyse af forholdene. Den interne 

analyse kunne have været mere retvisende, såfremt det havde været muligt at skaffe adgang 

til personer, der havde et indgående internt kendskab til virksomheden. De interne forhold 

kunne ligeledes have været belyst gennem inkludering af data fra en biografi om Søren 

Langvad ("Sørens Saga", skrevet af journalisten Poul Høegh Østergaard), der blev udgivet i 

april 2014. Grundet den tidsmæssige placering af udgivelsen har det ikke været muligt at 

inkludere data fra bogen i opgaven.  

I forlængelse af selskabets interne forhold er der ligeledes blevet set, at der var rejst kritik af 

Søren Langvads måde at drive selskabet på. Det nævnes blandt andet, at ledelseskredsen var 

meget lukket og at det var svært for medarbejdere udenfor direktionsgruppen at påvirke de 

beslutninger der blev truffet (Østergaard, 2013). Der ses således en indikation på, at der i Pihl 

& Søn var udfordringer med den corporate governance-struktur der var indført, hvorfor en 

analyse heraf kunne have belyst de underliggende årsager til ledelsens valg af strategi.  

12 PERSPEKTIVERING 

Perspektiveringen har som oftest til formål at være fremadskuende i sin fremstilling og belyse 

hvilke fremtidige konsekvenser den opnåede viden vil have for det undersøgte objekt 

(Heldbjerg, 2006). I denne opgave er undersøgelsesobjektet endegyldigt ophørt, hvorfor det 

ikke umiddelbart giver mening at analysere de fremtidige perspektiver i forhold til denne. I 

stedet benyttes afsnittet som en opsummering af hvad selskabets ledelse og ejere kunne have 

gjort for at opretholde virksomheden samt hvad andre aktører i markedet bør være 

opmærksomme på fremadrettet.  

Det er givet, at byggebranchen er konjunkturfølsom. Det er til dels blevet bevist i denne 

opgave og det er kommenteret af flere kilder, herunder BCG, der i en undersøgelse har vist, at 

mens den ordreproducerende branche (herunder byggebranchen) underperformer i tider 

med lavkonjunktur, opvejes dette af en tilsvarende overperformance under højkonjunktur 
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(Hill, Friedman, & Foldesy, 2013). Interessant er det at se, hvordan Pihl & Søns ledelse på 

trods af en begyndende negativ udvikling i 2008, vurderer at resultatet for 2009 vil blive 

bedre. Dette kan indikere en undervurdering af signaler fra omverdenen, som man burde 

have været mere opmærksom på.  

Som det blev set i den gennemførte analyse, var en svag kapitalstruktur medvirkende til Pihl 

& Søns konkurs. Samtidig blev selskabet fastholdt i familieeje, hvilket besværliggjorde 

adgangen til ny egenkapital. Det er blandt andet spekuleret i af medarbejderne, om selskabet 

havde været på vej til at blive opkøbt (Rosendal, 2013), mens det også er nævnt, at 

entreprenørselskabet Aarslef havde været beredt til at købe selskabet (Andersen U. , 2014). 

Da kapitalstrukturen i denne opgave ses at have været den grundlæggende årsag til 

selskabets konkurs, kan det ikke udelukkes, at et salg eller børsnotering af Pihl & Søn i de 

gode år før 2008 kunne have reddet selskabet fra konkurs.  

Alt andet lige kan konkursen af Pihl & Søn benyttes af andre entreprenører som et eksempel 

på at man ikke kan vide sig sikker på at tidligere års succeser også vil kunne vedholdes i den 

fremtidige dynamiske udvikling. Konjunkturernes påvirkning af markedsstørrelsen og den 

cykliske aktivitet som ses giver grobund for, at virksomhedernes evne til tilpasning er 

afgørende for deres succes og overlevelse på lang sigt. De underliggende forretningsmæssige 

risici medfører risiko for, at der kan opstå tab som følge af uforudsete hændelser eller 

procesmæssige fejl. Tilbage er blot hvordan den enkelte entreprenør vælger at afdække disse 

risici og forberede sig på de gode og dårlige tider.  
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2 Reformuleret regnskab Pihl & Søn 2008 

3 Klassificeret regnskab Pihl & Søn 2009 

4 Reformuleret regnskab Pihl & Søn 2009 

5 Klassificeret regnskab Pihl & Søn 2010 

6 Reformuleret regnskab Pihl & Søn 2010 

7 Klassificeret regnskab Pihl & Søn 2011 

8 Reformuleret regnskab Pihl & Søn 2011 

9 Klassificeret regnskab Pihl & Søn 2012 

10 Reformuleret regnskab Pihl & Søn 2012 

11 Beregnede nøgletal og opsamling på regnskabsanalyse Pihl & Søn 

12 Klassificerede og reformulerede regnskaber MTH 2008-2012 

13 Klassificerede og reformulerede regnskaber NCC-C 2009-2012 

14 Sammenstilling af regnskabsanalyser P&S, MTH og NCC-C 

15 Ansoffs vækstmatrice 

16 Referat af interview med Flemming Correl Frank 

 



Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital
Reserve for 
opskrivning

Overført 
resultat I alt

EK primo 56.000 0 553.235 609.235
Kapitaltilskud fra 
moderselskab 0 0 35.000 35.000 TA
Resultatdisponering 0 0 20.793 20.793 TI

Omvurdering ejendomme 0 112.336 0 112.336 TI

Valutakursreg. Kap. And. 0 0 -174.497 -174.497 TI
Værdireg. 
Sikringsinstrumenter ult. 0 0 -11.825 -11.825 TI
Værdireg. Sikring. Primo. 
Tilbf. 0 0 -1.442 -1.442 TI

Skat af egenkapitalposter 0 0 -1.589 -1.589 TI
EK ultimo 56.000 112.336 419.675 588.011

0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 6.477.396 DI

Produktionsomkostninger -6.165.874 DO
Bruttoresultat 311.522
Salgsomkostninger -35.675 DO
Administrationsomkostnin
ger -124.484 DO

Resultat af primær drift 151.363

Andre driftsomkostninger -35.100 IKDO
Resultat før finansielle 
poster 116.263
Resultat i associerede 
virk. 20.124 IKDI

Indtægter andre kap. And 3.704 IKDI
Finansielle indtægter 26.554 FI
Finansielle omkostninger -111.018 FO
Finansielle poster -60.636
Ordinært resultat før 
skat 55.627
Skat af ordinært resultat -34.834 SKAT
Årets resultat 20.793

Aktiver
Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 187.548 DA
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Investeringsejendom 18.177 DA
Entreprenørmateriel 397.566 DA

Inventar, personbiler mv. 20.436 DA
623.727

Finansielle anlægsaktiver
Kap. And. Associerede 
mv. 33.331 IKDA
Andre værdipapirer 17.343 IKDA

50.674

Anlægslægsaktiver i alt 674.401
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Omsætningsgrunde 170.184 DA
Hjælpematerialer 11.968 DA

182.152
Tilgodehavender
Entreprisedebitorer 858.750 DA

IGA, acontofaktureringer 576.330 DA
IGA, OPP 161.678 DA
Udskudte skatteaktiver 6.399 DA
Selskabsskat 1.824 DA
Andre tilgodehavender 436.290 DA
Periodeafgrænsningsposte
r 135.938 DA

2.177.209
Likvide beholdninger 384.374 FA 3.033.762 Driftsaktiver

Omsætningsaktiver i alt 2.743.735 384.374 Finansielle aktiver
Aktiver i alt 3.418.136 1.935.479 Driftsforpligtelser

894.646
Finansielle 
forpligtelser

Passiver 588.011 Egenkapital
Egenkapital 0 Kontrol
Aktiekapital 56.000 EK

Reserve for opskrivning 112.336 EK 20%
Andel vedr. 
finansiering

Overført resultat 419.675 EK 80% Andel vedr. drift
EK i alt 588.011 100%
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat 54.057 DF
Andre hensatte 
forpligtelser 73.313 DF
Hensatte forpligtelser i 
alt 127.370
Gældsforpligtelser
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Langfristede 
gældsforpligtelser
Realkredit- og 
finansieringsinstitutter 202.541 FF
Kreditinstitutter 18.344 FF
Langfristet lån OPP 132.541 FF
Ansvarlig lånekapital 0
Anden gæld 1.243 DF

354.669
Kortfristede 
gældsforpligtelser
Kortfristet del af 
langfristet 74.152 FF
Kreditinstitutter 467.068 FF

IGA, acontofaktureringer 716.560 DF
Forskudsbetalinger 239.610 DF
Leverandører af varer og 
tjenester 554.054 DF
Gæld til tilknyttede 
virksomheder 31.071 DF
Gæld til 
virksomhedsdeltagere 0 DF
Selskabsskat 10.942 DF
Anden gæld 254.629 DF

2.348.086

Gældsforpligtelser i alt 2.702.755
Passiver i alt 3.418.136
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Egenkapitalopgørelse

Primo 2008 609.235

Transaktioner med ejerne
Kapitaltilførsel 35.000

Totalindkomst
Årets resultat jf. resultatopgørelse 20.793
Omvurdering ejendomme 112.336 DI

Valutakursregulering af kapitalandele -174.497

20 % vedr. 
finansiering, 80 % 
vedr. drift

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto -13.267 FO
Skat egenkapitalposter -1.589 DO

Ultimo 2008 588.011
0 Kontrol

Balancen
Kernedriftsaktiver
Grunde og bygninger 187.548
Investeringsejendom 18.177
Entreprenørmateriel 397.566
Inventar, personbiler mv. 20.436
Omsætningsgrunde 170.184
Hjælpematerialer 11.968
Entreprisedebitorer 858.750
IGA, acontofaktureringer 576.330
IGA, OPP 161.678
Finansiel leasing tilgodehavender OPP 0
Udskudte skatteaktiver 6.399
Selskabsskat 1.824
Andre tilgodehavender 436.290
Periodeafgrænsningsposter 135.938
Driftslikviditet 64.774

3.047.862

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 54.057
Andre hensatte forpligtelser 73.313
Anden gæld, langfristet 1.243
IGA, acontofaktureringer 716.560
Forskudsbetalinger 239.610
Leverandører af varer og tjenesteydelser 554.054
Gæld til tilknyttede virksomheder 31.071
Gæld til virksomhedsdeltagere 0
Selskabsskat 10.942
Anden gæld, kortfristet 254.629

1.935.479
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Kerne netto driftsaktiver 1.112.383

Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 33.331
Andre værdipapirer 17.343

50.674

Netto driftsaktiver 1.163.057

Netto finansielle forpligtelser
Likvide beholdninger -319.600
Udskudte skatteaktiver 0
Realkredit- og finansieringsinstitutter 202.541
Kreditinstitutter 18.344
Langfristet lån OPP 132.541
Ansvarlig lånekapital 0
Kortfristet del af langfristet 74.152
Kreditinstitutter 467.068
Netto finansielle forpligtelser 575.046

Koncern egenkapital 588.011
0 Kontrol

Resultatopgørelse
Kerneaktivitet
Nettoomsætning 6.477.396
Produktionsomkostninger -6.165.874
Salgsomkostninger -35.675
Administrationsomkostninger -124.484
Omvurdering ejendomme (fra EK-opgørelse) 112.336

263.699

Ikke-kerneaktivitet
Andre driftsomkostninger -35.100
Resultat i associerede virksomheder 20.124
Indtægter af andre kapitalandele 3.704
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -139.598

-150.870

Samlet driftsoverskud (før skat) 112.829 = EBIT

Netto finansielle omkostninger
Finansielle indtægter 26.554
Finansielle omkostninger -111.018
Værdireg. Sikringsinstrumenter (fra EK-opgørelse) -13.267
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -34.899

-132.630 = NFO

Totalindkomst før skat -19.801 = EBT
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Skat for året -34.834
Skat af EK-poster -1.589

-36.423

Totalindkomst for koncernen -56.224 = EAT

0 Kontrol

Nøgletal
OG (før skat) 0,02             
AOH 5,57             
FGEAR 0,98             
1+FGEAR 1,98             
EBT/EBIT -0,18            
EAT/EBT 2,84             
ROE -10%

Lønsomhed
OG-drivere (%)
OG(administration) -1,92%
OG(salg) -0,55%
OG(omvurdering) 1,73%
OG(produktion ekskl. nedskrivning) 4,81%
OG(nedskrivning) 0,00%
OG(produktion inkl. nedskrivning) 4,81% 4,81%
OG(kerneaktiviteter) 4,07%
OG(ikke-kerneaktiviteter) -2,33%
OG(før skat) 1,74%

AOG-drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0,0614         
Øvrige materielle 0,0349         
Materielle anlægsaktiver 0,0963                       0,0963 
Varebeholdninger                       0,0281 
Entreprisedebitorer                       0,1326 
IGA, aktiver                       0,1139 
Øvrige kernedriftsaktiver                       0,0996 
Kerne driftsaktiver i alt                       0,4705 

IGA, passiver                      -0,1106 
Forskudsbetalinger                      -0,0370 
Leverandører af varer og tjenesteydelser                      -0,0855 
Øvrige driftsforpligtelser                      -0,0657 
Driftsforpligtelser i alt                      -0,2988 
Kerne netto driftsaktiver                       0,1717 
Ikke-kerne netto driftsaktiver                       0,0078 
1/AOH                       0,1796 

ROIC (før skat) 10%
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Kapitalforhold:
Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 1,98             
Finansielle omk. Grad (EBT/EBIT) -0,18            
Effekten af lån (kap. Grad x finans. Omk. Grad)                          -0,35 

WCR 469.398
WCR/nettoomsætning 7,25%
NLF (Netto langfristet finansiering) 317.710
Likviditetsratio 68%
NFO/NFF -23,06%
Soliditet 17,20%

Investeringsafkast
Skatteeffekt (skattemultiplikator)                           2,84 

ROE -10%
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Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital
Reserve for 
opskrivning

Overført 
resultat I alt

EK primo 56.000 240.238 291.773 588.011
Kapitalforhøjelse 0 0 0 0
Resultatdisponering 0 -68.302 118.730 50.428
Omvurdering ejendomme 0 -10.419 0 -10.419
Valutakursreg. Kap. And. 0 -3.756 0 -3.756
Værdireg. 
Sikringsinstrumenter ult. 0 0 -2.931 -2.931
Værdireg. Sikring. Primo. 
Tilbf. 0 0 11.825 11.825
Skat af egenkapitalposter 0 -1.870 -217 -2.087
EK ultimo 56.000 155.891 419.180 631.071

0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.455.516 DI
Produktionsomkostninger -5.182.702 DO
Bruttoresultat 272.814
Salgsomkostninger -65.824 DO
Administrationsomkostninge
r -125.863 DO
Resultat af primær drift 81.127
Andre driftsindtægter 258 IKDI
Resultat før finansielle 
poster 81.385
Resultat i associerede virk. 14.369 IKDI
Indtægter andre kap. And -388 IKDI
Finansielle indtægter 19.630 FI
Finansielle omkostninger -41.876 FO
Finansielle poster -8.265

Ordinært resultat før skat 73.120
Skat af ordinært resultat -22.692 SKAT
Årets resultat 50.428

Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 183.542 DA
Investeringsejendom 15.514 DA
Entreprenørmateriel 393.533 DA
Inventar, personbiler mv. 17.259 DA

609.848

Finansielle anlægsaktiver

Kap. And. Associerede mv. 63.147 IKDA
Andre værdipapirer 16.166 IKDA
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Finansiel leasing 
tilgodehavende OPP 249.505 DA

328.818
Anlægslægsaktiver i alt 938.666
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Omsætningsgrunde 156.987 DA
Hjælpematerialer 35.089 DA

192.076
Tilgodehavender
Entreprisedebitorer 941.486 DA
IGA, acontofaktureringer 167.027 DA
IGA, OPP 0
Udskudte skatteaktiver 0
Selskabsskat 3.687 DA
Andre tilgodehavender 790.845 DA
Periodeafgrænsningsposter 119.705 DA

2.022.750

Likvide beholdninger 237.666 FA 3.153.492 Driftsaktiver

Omsætningsaktiver i alt 2.452.492 237.666
Finansielle 
aktiver

Aktiver i alt 3.391.158 1.737.353
Driftsforpligt
elser

1.022.734
Finansielle 
forpligtelser

Passiver 631.071 Egenkapital
Egenkapital 0 Kontrol
Aktiekapital 56.000 EK

Reserve for opskrivning 100.047 EK 20%
Andel vedr. 
finansiering

Overført resultat 475.024 EK 80%
Andel vedr. 
drift

EK i alt 631.071 100%
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat 63.886 DF

Andre hensatte forpligtelser 46.581 DF

Hensatte forpligtelser i alt 110.467
Gældsforpligtelser
Langfristede 
gældsforpligtelser
Realkredit- og 
finansieringsinstitutter 193.122 FF
Langfristet lån OPP 231.846 FF
Ansvarlig lånekapital 0
Anden gæld 1.553 DF

426.521
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Kortfristede 
gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristet 25.916 FF
Kreditinstitutter 571.850 FF
IGA, acontofaktureringer 559.561 DF
Forskudsbetalinger 211.693 DF
Leverandører af varer og 
tjenester 504.856 DF
Gæld til 
virksomhedsdeltagere 14.913 DF
Selskabsskat 5.998 DF
Anden gæld 328.312 DF

2.223.099
Gældsforpligtelser i alt 2.649.620
Passiver i alt 3.391.158
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Egenkapitalopgørelse

Primo 2009 588.011

Transaktioner med ejerne
Ingen

Totalindkomst
Årets resultat jf. resultatopgørelse 50.428
Omvurdering ejendomme -10.419 DO

Valutakursregulering af kapitalandele -3.756

20 % vedr. 
finansiering, 80 
% vedr. drift

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto 8.894 FO
Skat egenkapitalposter -2.087 DO

Ultimo 2009 631.071
0 Kontrol

Balancen
Kernedriftsaktiver
Grunde og bygninger 183.542
Investeringsejendom 15.514
Entreprenørmateriel 393.533
Inventar, personbiler mv. 17.259
Omsætningsgrunde 156.987
Hjælpematerialer 35.089
Entreprisedebitorer 941.486
IGA, acontofaktureringer 167.027
IGA, OPP 0
Finansiel leasing tilgodehavender OPP 249.505
Udskudte skatteaktiver 0
Selskabsskat 3.687
Andre tilgodehavender 790.845
Periodeafgrænsningsposter 119.705
Driftslikviditet 54.555

3.128.734

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 63.886
Andre hensatte forpligtelser 46.581
Anden gæld, langfristet 1.553
IGA, acontofaktureringer 559.561
Forskudsbetalinger 211.693
Leverandører af varer og tjenesteydelser 504.856
Gæld til virksomhedsdeltagere 14.913
Selskabsskat 5.998
Anden gæld, kortfristet 328.312

1.737.353
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Kerne netto driftsaktiver 1.391.381

Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 63.147
Andre værdipapirer 16.166

79.313

Netto driftsaktiver 1.470.694

Netto finansielle forpligtelser
Likvide beholdninger -183.111
Udskudte skatteaktiver 0
Realkredit- og finansieringsinstitutter 193.122
Langfristet lån OPP 231.846
Ansvarlig lånekapital 0
Kortfristet del af langfristet 25.916
Kreditinstitutter 571.850
Netto finansielle forpligtelser 839.623

Koncern egenkapital 631.071
0 Kontrol

Resultatopgørelse
Kerneaktivitet
Nettoomsætning 5.455.516
Produktionsomkostninger -5.182.702
Salgsomkostninger -65.824
Administrationsomkostninger -125.863
Omvurdering ejendomme (fra EK-opgørelse) -10.419

70.708

Ikke-kerneaktivitet
Andre driftsindtægter 258
Resultat i associerede virksomheder 14.369
Indtægter af andre kapitalandele -388
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -3.005

11.234

Samlet driftsoverskud (før skat) 81.942 = EBIT

Netto finansielle omkostninger
Finansielle indtægter 19.630
Finansielle omkostninger -41.876
Værdireg. Sikringsinstrumenter (fra EK-opgørelse) 8.894
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -751

-14.103 = NFO

Totalindkomst før skat 67.839 = EBT

Skat for året -22.692
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Skat af EK-poster -2.087
-24.779

Totalindkomst for koncernen 43.060 = EAT

0 Kontrol

Nøgletal
OG (før skat) 0,02             
AOH 3,71             
FGEAR 1,33             
1+FGEAR 2,33             
EBT/EBIT 0,83             
EAT/EBT 0,63             
ROE 7%

Lønsomhed
OG-drivere (%)
OG(administration) -2,31%
OG(salg) -1,21%
OG(omvurdering) -0,19%
OG(produktion ekskl. nedskrivning) 5,00%
OG(nedskrivning) 0,00%
OG(produktion inkl. nedskrivning) 5,00% 5,00%
OG(kerneaktiviteter) 1,30%
OG(ikke-kerneaktiviteter) 0,21%
OG(før skat) 1,50%

AOG-drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0,0721         
Øvrige materielle 0,0397         
Materielle anlægsaktiver 0,1118              0,1118 
Varebeholdninger              0,0352 
Entreprisedebitorer              0,1726 
IGA, aktiver              0,0306 
Øvrige kernedriftsaktiver              0,2233 
Kerne driftsaktiver i alt              0,5735 

IGA, passiver             -0,1026 
Forskudsbetalinger             -0,0388 
Leverandører af varer og tjenesteydelser             -0,0925 
Øvrige driftsforpligtelser             -0,0845 
Driftsforpligtelser i alt             -0,3185 
Kerne netto driftsaktiver              0,2550 
Ikke-kerne netto driftsaktiver              0,0145 
1/AOH              0,2696 

ROIC (før skat) 6%

Kapitalforhold:
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Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 2,33             
Finansielle omk. Grad (EBT/EBIT) 0,83             
Effekten af lån (kap. Grad x finans. Omk. Grad)                  1,93 

WCR 198.739
WCR/nettoomsætning 3,64%
NLF (Netto langfristet finansiering) 446.191
Likviditetsratio 225%
NFO/NFF -1,68%
Soliditet 18,61%

Investeringsafkast
Skatteeffekt (skattemultiplikator)                  0,63 

ROE 7%
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Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital
Reserve for 
opskrivning

Overført 
resultat I alt

EK primo 56.000 100.047 475.024 631.071
Kapitalforhøjelse 0 0 0 0
Resultatdisponering 0 0 43.387 43.387 TI
Afgang ved salg af 
ejendomme 0 0 0 0
Valutakursreg. Kap. And. 0 0 32.122 32.122 TI
Værdireg. 
Sikringsinstrumenter ult. 0 0 -4.058 -4.058 TI
Værdireg. Sikring. Primo. 
Tilbf. 0 0 -1.471 -1.471 TI
Skat af egenkapitalposter 0 -2.692 1.383 -1.309 TI
EK ultimo 56.000 97.355 546.387 699.742

0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 4.845.536 DI
Produktionsomkostninger -4.544.285 DO
Bruttoresultat 301.251
Salgsomkostninger -81.282 DO

Administrationsomkostninger -125.353 DO
Resultat af primær drift 94.616
Andre driftsindtægter 0
Resultat før finansielle 
poster 94.616
Resultat i associerede virk. 7.015 IKDI
Indtægter andre kap. And 1.485 IKDI
Finansielle indtægter 22.792 FI
Finansielle omkostninger -92.754 FO
Finansielle poster -61.462

Ordinært resultat før skat 33.154
Skat af ordinært resultat 10.233 SKAT
Årets resultat 43.387

Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 191.093 DA
Investeringsejendom 18.173 DA
Entreprenørmateriel 346.774 DA
Inventar, personbiler mv. 18.852 DA

574.892

Finansielle anlægsaktiver

Kap. And. Associerede mv. 53.059 IKDA
Andre værdipapirer 21.200 IKDA
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Finansiel leasing 
tilgodehavender OPP 248.374 DA

322.633
Anlægslægsaktiver i alt 897.525
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Omsætningsgrunde 183.265 DA
Hjælpematerialer 11.583 DA

194.848
Tilgodehavender
Entreprisedebitorer 927.477 DA
IGA, acontofaktureringer 431.164 DA
IGA, OPP 0
Udskudte skatteaktiver 0
Selskabsskat 1.986 DA
Andre tilgodehavender 708.154 DA
Periodeafgrænsningsposter 64.547 DA

2.133.328

Likvide beholdninger 131.094 FA 3.225.701 Driftsaktiver

Omsætningsaktiver i alt 2.459.270 131.094
Finansielle 
aktiver

Aktiver i alt 3.356.795 1.567.446 Driftsforpligtelser

1.089.607
Finansielle 
forpligtelser

Passiver 699.742 Egenkapital
Egenkapital 0 Kontrol
Aktiekapital 56.000 EK

Reserve for opskrivning 97.355 EK 20%
Andel vedr. 
finansiering

Overført resultat 546.387 EK 80% Andel vedr. drift
EK i alt 699.742 100%
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat 55.846 DF

Andre hensatte forpligtelser 21.002 DF

Hensatte forpligtelser i alt 76.848
Gældsforpligtelser
Langfristede 
gældsforpligtelser
Realkredit- og 
finansieringsinstitutter 193.480 FF
Langfristet lån OPP 228.475 FF
Ansvarlig lånekapital 0
Anden gæld 1.409 DF

423.364
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Kortfristede 
gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet 30.343 FF
Kreditinstitutter 637.309 FF
IGA, acontofaktureringer 357.710 DF
Forskudsbetalinger 194.631 DF
Leverandører af varer og 
tjenester 610.771 DF
Gæld til 
virksomhedsdeltagere 15.469 DF
Selskabsskat 2.332 DF
Anden gæld 308.276 DF

2.156.841
Gældsforpligtelser i alt 2.580.205
Passiver i alt 3.356.795
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Egenkapitalopgørelse

Primo 2010 631.071

Transaktioner med ejerne
Ingen

Totalindkomst
Årets resultat jf. resultatopgørelse 43.387

Valutakursregulering af kapitalandele 32.122

20 % vedr. 
finansiering, 80 
% vedr. drift

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto -5.529 FO
Skat egenkapitalposter -1.309 DO

Ultimo 2010 699.742
0 Kontrol

Balancen
Kernedriftsaktiver
Grunde og bygninger 191.093
Investeringsejendom 18.173
Entreprenørmateriel 346.774
Inventar, personbiler mv. 18.852
Omsætningsgrunde 183.265
Hjælpematerialer 11.583
Entreprisedebitorer 927.477
IGA, acontofaktureringer 431.164
IGA, OPP 0
Finansiel leasing tilgodehavender OPP 248.374
Udskudte skatteaktiver 0
Selskabsskat 1.986
Andre tilgodehavender 708.154
Periodeafgrænsningsposter 64.547
Driftslikviditet 48.455

3.199.897

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 55.846
Andre hensatte forpligtelser 21.002
Anden gæld, langfristet 1.409
IGA, acontofaktureringer 357.710
Forskudsbetalinger 194.631
Leverandører af varer og tjenesteydelser 610.771
Gæld til virksomhedsdeltagere 15.469
Selskabsskat 2.332
Anden gæld, kortfristet 308.276

1.567.446

Kerne netto driftsaktiver 1.632.451
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Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 53.059
Andre værdipapirer 21.200

74.259

Netto driftsaktiver 1.706.710

Netto finansielle forpligtelser
Likvide beholdninger -82.639
Udskudte skatteaktiver 0
Realkredit- og finansieringsinstitutter 193.480
Langfristet lån OPP 228.475
Ansvarlig lånekapital 0
Kortfristet del af langfristet 30.343
Kreditinstitutter 637.309
Netto finansielle forpligtelser 1.006.968

Koncern egenkapital 699.742
0 Kontrol

Resultatopgørelse
Kerneaktivitet
Nettoomsætning 4.845.536
Produktionsomkostninger -4.544.285
Salgsomkostninger -81.282
Administrationsomkostninger -125.353

94.616

Ikke-kerneaktivitet
Andre driftsindtægter 0
Resultat i associerede virksomheder 7.015
Indtægter af andre kapitalandele 1.485
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) 25.698

34.198

Samlet driftsoverskud (før skat) 128.814 = EBIT

Netto finansielle omkostninger
Finansielle indtægter 22.792
Finansielle omkostninger -92.754
Værdireg. Sikringsinstrumenter (fra EK-opgørelse) -5.529
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) 6.424

-69.067 = NFO

Totalindkomst før skat 59.747 = EBT

Skat for året 10.233
Skat af EK-poster -1.309

8.924
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Totalindkomst for koncernen 68.671 = EAT

0 Kontrol

Nøgletal
OG (før skat) 0,03             
AOH 2,84             
FGEAR 1,44             
1+FGEAR 2,44             
EBT/EBIT 0,46             
EAT/EBT 1,15             
ROE 10%

Lønsomhed
OG-drivere (%)
OG(administration) -2,59%
OG(salg) -1,68%
OG(omvurdering) 0,00%
OG(produktion ekskl. nedskrivning) 6,22%
OG(nedskrivning) 0,00%
OG(produktion inkl. nedskrivning) 6,22% 6,22%
OG(kerneaktiviteter) 1,95%
OG(ikke-kerneaktiviteter) 0,71%
OG(før skat) 2,66%

AOG-drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0,0716         
Øvrige materielle 0,0471         
Materielle anlægsaktiver 0,1186               0,1186 
Varebeholdninger               0,0402 
Entreprisedebitorer               0,1914 
IGA, aktiver               0,0890 
Øvrige kernedriftsaktiver               0,2211 
Kerne driftsaktiver i alt               0,6604 

IGA, passiver              -0,0738 
Forskudsbetalinger              -0,0402 
Leverandører af varer og tjenesteydelser              -0,1260 
Øvrige driftsforpligtelser              -0,0834 
Driftsforpligtelser i alt              -0,3235 
Kerne netto driftsaktiver               0,3369 
Ikke-kerne netto driftsaktiver               0,0153 
1/AOH               0,3522 

ROIC (før skat) 8%

Kapitalforhold:
Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 2,44             
Finansielle omk. Grad (EBT/EBIT) 0,46             
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Effekten af lån (kap. Grad x finans. Omk. Grad)                   1,13 

WCR 503.379
WCR/nettoomsætning 10,39%
NLF (Netto langfristet finansiering) 546.805
Likviditetsratio 109%
NFO/NFF -6,86%
Soliditet 20,85%

Investeringsafkast
Skatteeffekt (skattemultiplikator)                   1,15 

ROE 10%
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Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital
Reserve for 
opskrivning

Overført 
resultat I alt

EK primo 56.000 97.355 546.387 699.742
Kapitalforhøjelse 0 0 0 0
Resultatdisponering 0 0 -198.252 -198.252 TI
Afgang ved salg af 
ejendomme 0 0 0 0
Valutakursreg. Kap. And. 0 6.248 -62.738 -56.490 TI
Værdireg. 
Sikringsinstrumenter ult 0 0 -14.185 -14.185 TI
Værdireg. Sikring. Primo. 
Tilbf. 0 0 4.058 4.058 TI
Skat af egenkapitalposter 0 0 2.532 2.532 TI
EK ultimo 56.000 103.603 277.802 437.405

0
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.453.778 DI
Produktionsomkostninger -5.502.782 DO
Bruttoresultat -49.004
Salgsomkostninger -49.948 DO
Administrationsomkostninge
r -130.809 DO
Resultat af primær drift -229.761
Andre driftsindtægter 28.400 IKDI
Resultat før finansielle 
poster -201.361
Resultat i associerede virk. 1.432 IKDI
Indtægter andre kap. And 1.125 IKDI
Finansielle indtægter 36.242 FI
Finansielle omkostninger -75.156 FO
Finansielle poster -36.357

Ordinært resultat før skat -237.718
Skat af ordinært resultat 39.466 SKAT
Årets resultat -198.252

Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 184.200 DA
Investeringsejendom 17.475 DA
Entreprenørmateriel 311.984 DA
Inventar, personbiler mv. 16.199 DA

529.858

Finansielle anlægsaktiver

Kap. And. Associerede mv. 16.925 IKDA
Andre værdipapirer 4.951 IKDA
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21.876
Anlægslægsaktiver i alt 551.734
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Omsætningsgrunde 176.987 DA
Hjælpematerialer 9.571 DA

186.558
Tilgodehavender
Entreprisedebitorer 1.409.546 DA
IGA, acontofaktureringer 261.668 DA
IGA, OPP 44.199 DA
Udskudte skatteaktiver 36.654 DA(92%)/FA(8%)
Selskabsskat 2.682 DA
Andre tilgodehavender 435.926 DA
Periodeafgrænsningsposter 122.676 DA

2.313.351
Likvide beholdninger 174.600 FA 3.051.643 Driftsaktiver

Omsætningsaktiver i alt 2.674.509 174.600
Finansielle 
aktiver

Aktiver i alt 3.226.243 1.970.590
Driftsforpligtelse
r

818.248
Finansielle 
forpligtelser

Passiver 437.405 Egenkapital
Egenkapital 0 Kontrol
Aktiekapital 56.000 EK

Reserve for opskrivning 103.603 EK 17%
Andel vedr. 
finansiering

Overført resultat 277.802 EK 83% Andel vedr. drift
EK i alt 437.405 100%
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat 48.297 DF

Andre hensatte forpligtelser 15.629 DF

Hensatte forpligtelser i alt 63.926
Gældsforpligtelser
Langfristede 
gældsforpligtelser
Realkredit- og 
finansieringsinstitutter 184.027 FF
Langfristet lån OPP 37.114 FF
Ansvarlig lånekapital 0
Anden gæld 1.346 DF

222.487
Kortfristede 
gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet 55.090 FF
Kreditinstitutter 542.017 FF
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IGA, acontofaktureringer 508.285 DF
Forskudsbetalinger 110.085 DF
Leverandører af varer og 
tjenester 882.914 DF
Gæld til 
virksomhedsdeltagere 12.383 DF
Selskabsskat 1.356 DF
Anden gæld 390.295 DF

2.502.425
Gældsforpligtelser i alt 2.724.912
Passiver i alt 3.226.243
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Egenkapitalopgørelse

Primo 2011 699.742

Transaktioner med ejerne
Ingen

Totalindkomst
Årets resultat jf. resultatopgørelse -198.252

Valutakursregulering af kapitalandele -56.490

17 % vedr. 
finansiering, 83 
% vedr. drift

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto -10.127 FO
Skat egenkapitalposter 2.532 SKAT

Ultimo 2011 437.405
0 Kontrol

Balancen
Kernedriftsaktiver
Grunde og bygninger 184.200
Investeringsejendom 17.475
Entreprenørmateriel 311.984
Inventar, personbiler mv. 16.199
Omsætningsgrunde 176.987
Hjælpematerialer 9.571
Entreprisedebitorer 1.409.546
IGA, acontofaktureringer 261.668
IGA, OPP 44.199
Udskudte skatteaktiver 33.722
Selskabsskat 2.682
Andre tilgodehavender 435.926
Periodeafgrænsningsposter 122.676
Driftslikviditet 54.538

3.081.372

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 48.297
Andre hensatte forpligtelser 15.629
Anden gæld, langfristet 1.346
IGA, acontofaktureringer 508.285
Forskudsbetalinger 110.085
Leverandører af varer og tjenesteydelser 882.914
Gæld til virksomhedsdeltagere 12.383
Selskabsskat 1.356
Anden gæld, kortfristet 390.295

1.970.590

Kerne netto driftsaktiver 1.110.782
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Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 16.925
Andre værdipapirer 4.951

21.876

Netto driftsaktiver 1.132.658

Netto finansielle forpligtelser
Likvide beholdninger -120.062
Udskudte skatteaktiver -2.932
Realkredit- og finansieringsinstitutter 184.027
Langfristet lån OPP 37.114
Ansvarlig lånekapital 0
Kortfristet del af langfristet 55.090
Kreditinstitutter 542.017
Netto finansielle forpligtelser 695.253

Koncern egenkapital 437.405
0 Kontrol

Resultatopgørelse
Kerneaktivitet
Nettoomsætning 5.453.778
Produktionsomkostninger -5.502.782
Salgsomkostninger -49.948
Administrationsomkostninger -130.809

-229.761

Ikke-kerneaktivitet
Andre driftsindtægter 28.400
Resultat i associerede virksomheder 1.432
Indtægter af andre kapitalandele 1.125
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -46.887

-15.930

Samlet driftsoverskud (før skat) -245.691 = EBIT

Netto finansielle omkostninger
Finansielle indtægter 36.242
Finansielle omkostninger -75.156
Værdireg. Sikringsinstrumenter (fra EK-opgørelse) -10.127
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -9.603

-58.644 = NFO

Totalindkomst før skat -304.335 = EBT

Skat for året 39.466
Skat af EK-poster 2.532

41.998
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Totalindkomst for koncernen -262.337 = EAT

0 Kontrol

Nøgletal
OG (før skat) -0,05                 
AOH 4,82                   
FGEAR 1,59                   
1+FGEAR 2,59                   
EBT/EBIT 1,24                   
EAT/EBT 0,86                   
ROE -60%

Lønsomhed
OG-drivere (%)
OG(administration) -2,40%
OG(salg) -0,92%
OG(omvurdering)
OG(produktion ekskl. nedskrivning) 5,06%
OG(nedskrivning) -5,96%
OG(produktion inkl. nedskrivning) -0,90% -0,90%
OG(kerneaktiviteter) -4,21%
OG(ikke-kerneaktiviteter) -0,29%
OG(før skat) -4,50%

AOG-drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0,0572               
Øvrige materielle 0,0399               
Materielle anlægsaktiver 0,0972                0,0972 
Varebeholdninger                0,0342 
Entreprisedebitorer                0,2585 
IGA, aktiver                0,0561 
Øvrige kernedriftsaktiver                0,1191 
Kerne driftsaktiver i alt                0,5650 

IGA, passiver               -0,0932 
Forskudsbetalinger               -0,0202 
Leverandører af varer og tjenesteydelser               -0,1619 
Øvrige driftsforpligtelser               -0,0861 
Driftsforpligtelser i alt               -0,3613 
Kerne netto driftsaktiver                0,2037 
Ikke-kerne netto driftsaktiver                0,0040 
1/AOH                0,2077 

ROIC (før skat) -22%

Kapitalforhold:
Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 2,59                   
Finansielle omk. Grad (EBT/EBIT) 1,24                   
Effekten af lån (kap. Grad x finans. Omk. Grad)                    3,21 
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WCR 577.901
WCR/nettoomsætning 10,60%
NLF (Netto langfristet finansiering) 128.688
Likviditetsratio 22%
NFO/NFF -8,43%
Soliditet 13,56%

Investeringsafkast
Skatteeffekt (skattemultiplikator)                    0,86 

ROE -60%
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Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital
Reserve for 
opskrivning

Overført 
resultat I alt

EK primo 56.000 103.603 277.802 437.405
Kapitalforhøjelse 14.000 0 186.000 200.000 TA
Resultatdisponering 0 0 -473.243 -473.243 TI

Afgang ved salg af ejendomme 0 -10.895 10.895 0 TI
Valutakursreg. Kap. And. 0 -5.673 -22.034 -27.707 TI
Værdireg. Sikringsinstrumenter 
ult. 0 0 -17.640 -17.640 TI
Værdireg. Sikring. Primo. 
Tilbf. 0 0 14.185 14.185 TI
Skat af egenkapitalposter 0 0 0 0
EK ultimo 70.000 87.035 -24.035 133.000

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.460.771 DI
Produktionsomkostninger -5.717.040 DO
Bruttoresultat -256.269
Salgsomkostninger -47.027 DO
Administrationsomkostninger -145.003 DO
Resultat af primær drift -448.299
Andre driftsindtægter 3.285 IKDI

Resultat før finansielle poster -445.014
Resultat i associerede virk. 1.657 IKDI
Indtægter andre kap. And 32 IKDI
Finansielle indtægter 38.678 FI
Finansielle omkostninger -60.949 FO
Finansielle poster -20.582 -56.939 8%
Ordinært resultat før skat -465.596
Skat af ordinært resultat -7.647 SKAT
Årets resultat -473.243 -671.495

Aktiver
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 179.490 DA
Investeringsejendom 0
Entreprenørmateriel 219.137 DA
Inventar, personbiler mv. 10.611 DA

409.238
Finansielle anlægsaktiver
Kap. And. Associerede mv. 853 IKDA
Andre værdipapirer 670 IKDA

1.523
Anlægslægsaktiver i alt 410.761
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
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Omsætningsgrunde 166.157 DA
Hjælpematerialer 9.732 DA

175.889
Tilgodehavender
Entreprisedebitorer 886.821 DA
IGA, acontofaktureringer 302.766 DA
IGA, OPP 0
Udskudte skatteaktiver 65.047 DA(92%)/FA(8%)
Selskabsskat 4.517 DA
Andre tilgodehavender 334.652 DA
Periodeafgrænsningsposter 83.043 DA

1.676.846

Likvide beholdninger 163.807 FA/DA 2.263.496 Driftsaktiver

Omsætningsaktiver i alt 2.016.542 163.807
Finansielle 
aktiver

Aktiver i alt 2.427.303 1.814.549
Driftsforpligtels
er

479.754
Finansielle 
forpligtelser

Passiver 133.000 Egenkapital
Egenkapital 0 Kontrol
Aktiekapital 70.000 EK

Reserve for opskrivning 87.035 EK 14%
Andel vedr. 
finansiering

Overført resultat -24.035 EK 86% Andel vedr. drift
EK i alt 133.000 100%
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat 58.248 DF
Andre hensatte forpligtelser 140.863 DF
Hensatte forpligtelser i alt 199.111
Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser
Realkredit- og 
finansieringsinstitutter 148.338 FF
Langfristet lån OPP 0
Ansvarlig lånekapital 109.982 9.982 tkr. EK, 100.000 FF
Anden gæld 986 DF

259.306

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet 50.303 FF
Kreditinstitutter 171.131 FF
IGA, acontofaktureringer 514.854 DF
Forskudsbetalinger 59.212 DF
Leverandører af varer og 
tjenester 627.779 DF
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Gæld til virksomhedsdeltagere 1.061 DF
Selskabsskat 24.794 DF
Anden gæld 386.752 DF

1.835.886
Gældsforpligtelser i alt 2.095.192
Passiver i alt 2.427.303
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Egenkapitalopgørelse

Primo 2012 437.405

Transaktioner med ejerne
Kapitalforhøjelse 200.000

Totalindkomst
Årets resultat jf. resultatopgørelse -473.243

Valutakursregulering af kapitalandele -27.707

14 % vedr. 
finansiering, 86 % 
vedr. drift

Værdiregulering af sikringsinstrumenter, netto -3.455 FO

Ultimo 2012 133.000
0 Kontrol

Balancen
Kernedriftsaktiver
Grunde og bygninger 179.490
Entreprenørmateriel 219.137
Inventar, personbiler mv. 10.611
Omsætningsgrunde 166.157
Hjælpematerialer 9.732
Entreprisedebitorer 886.821
IGA, acontofaktureringer 302.766
Udskudte skatteaktiver 59.843
Driftslikviditet 54.608
Selskabsskat 4.517
Andre tilgodehavender 334.652
Periodeafgrænsningsposter 83.043

2.311.377 DA

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 58.248
Andre hensatte forpligtelser 140.863
Anden gæld, langfristet 986
IGA, acontofaktureringer 514.854
Forskudsbetalinger 59.212
Leverandører af varer og tjenesteydelser 627.779
Gæld til virksomhedsdeltagere 1.061
Selskabsskat 24.794
Anden gæld, kortfristet 386.752

1.814.549 DF

Kerne netto driftsaktiver 496.828

Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i associerede selskaber 853
Andre værdipapirer 670
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1.523

Netto driftsaktiver 498.351 NDA

Netto finansielle forpligtelser
Likvide beholdninger -109.199
Udskudte skatteaktiver -5.204
Realkredit- og finansieringsinstitutter 148.338
Ansvarlig lånekapital 100.000
Kortfristet del af langfristet 50.303
Kreditinstitutter 171.131
Netto finansielle forpligtelser 355.369 NFF

Koncern egenkapital 142.982 EK

9.982

Vedr. ejernes andel 
af ansvarlig 
lånekapital. 
Behandles som EK

Resultatopgørelse
Kerneaktivitet
Nettoomsætning 5.460.771
Produktionsomkostninger -5.717.040
Salgsomkostninger -47.027
Administrationsomkostninger -145.003

-448.299

Ikke-kerneaktivitet
Andre driftsindtægter 3.285
Resultat i associerede virksomheder 1.657
Indtægter af andre kapitalandele 32
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -23.828

-18.854

Samlet driftsoverskud (før skat) -467.153 = EBIT

Netto finansielle omkostninger
Finansielle indtægter 38.678
Finansielle omkostninger -60.949
Værdireg. Sikringsinstrumenter (fra EK-opgørelse) -3.455
Valutakursreg. af kapitalandele (fra EK-opgørelse) -3.879

-29.605 = NFO

Totalindkomst før skat -496.758 = EBT

Skat for året -7.647

Totalindkomst for koncernen -504.405 = EAT

0 Kontrol
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Nøgletal
OG (før skat) -8,55%
AOH                        10,96 
FGEAR                          2,49 
1+FGEAR (kapitaliseringsgrad)                          3,49 
EBT/EBIT                          1,06 
EAT/EBT                          1,02 
ROE -353%

Lønsomhed
OG-drivere (%)
OG(administration) -2,66%
OG(salg) -0,86%
OG(omvurdering)
OG(produktion ekskl. nedskrivning) 4,92%
OG(nedskrivning) -9,61%
OG(produktion inkl. nedskrivning) -4,69% -4,69%
OG(kerneaktiviteter) -8,21%
OG(ikke-kerneaktiviteter) -0,35%
OG(før skat) -8,55%

AOG-drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0,0401     
Øvrige materielle 0,0348     
Materielle anlægsaktiver 0,0749                      0,0749 
Varebeholdninger                      0,0322 
Entreprisedebitorer                      0,1624 
IGA, aktiver                      0,0554 
Øvrige kernedriftsaktiver                      0,0983 
Kerne driftsaktiver i alt                      0,4233 

IGA, passiver                     -0,0943 
Forskudsbetalinger                     -0,0108 
Leverandører af varer og tjenesteydelser                     -0,1150 
Øvrige driftsforpligtelser                     -0,1122 
Driftsforpligtelser i alt                     -0,3323 
Kerne netto driftsaktiver                      0,0910 
Ikke-kerne netto driftsaktiver                      0,0003 
1/AOH                      0,0913 

ROIC (før skat) -94%

Kapitalforhold:
Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 3,49         
Finansielle omk. Grad (EBT/EBIT) 1,06         
Effekten af lån (kap. Grad x finans. Omk. Grad)                          3,71 

WCR 301.282
WCR/nettoomsætning 5,52%
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NLF (Netto langfristet finansiering) -17.918
Likviditetsratio -6%
NFO/NFF -8,33%
Renteomkostninger/lån -12,97%
Soliditet 5,89%

Investeringsafkast
Skatteeffekt (skattemultiplikator)                          1,02 

ROE -353%
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Nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008
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Nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008g
Lø h dLønsomhedLønsomhed
OG d i (%)OG-drivere (%)OG-drivere (%)
OG(administration) -2 66% -2 40% -2 59% -2 31% -1 92%OG(administration) -2,66% -2,40% -2,59% -2,31% -1,92%( ) , , , , ,
OG(salg) 0 86% 0 92% 1 68% 1 21% 0 55%OG(salg) -0,86% -0,92% -1,68% -1,21% -0,55%( g) 0,86% 0,9 % ,68% , % 0,55%
OG( d i ) 0 19% 1 73%OG(omvurdering) -0,19% 1,73%OG(omvurdering) 0,19% 1,73%
OG( d k i k klOG(produktion ekskl.OG(produktion ekskl. 
nedskrivning) 4 92% 5 06% 6 22% 5 00% 4 81%nedskrivning) 4,92% 5,06% 6,22% 5,00% 4,81%g) , , , , ,
OG(nedskrivning) 9 61% 5 96% 0 00% 0 00% 0 00%OG(nedskrivning) -9,61% -5,96% 0,00% 0,00% 0,00%( g) 9,6 % 5,96% 0,00% 0,00% 0,00%
OG( d kti i klOG(produktion inkl. OG(produktion inkl. 

d k i i ) 4 69% 4 69% 0 90% 0 90% 6 22% 6 22% 5 00% 5 00% 4 81% 4 81%nedskrivning) -4,69% -4,69% -0,90% -0,90% 6,22% 6,22% 5,00% 5,00% 4,81% 4,81%nedskrivning) -4,69% -4,69% -0,90% -0,90% 6,22% 6,22% 5,00% 5,00% 4,81% 4,81%
OG(kerneaktiviteter) -8 21% -4 21% 1 95% 1 30% 4 07%OG(kerneaktiviteter) -8,21% -4,21% 1,95% 1,30% 4,07%( ) , , , , ,
OG(ikke kerneaktiviteter) 0 35% 0 29% 0 71% 0 21% 2 33%OG(ikke-kerneaktiviteter) -0,35% -0,29% 0,71% 0,21% -2,33%( ) , , , , ,
OG(før skat) 8 55% 4 50% 2 66% 1 50% 1 74%OG(før skat) -8,55% -4,50% 2,66% 1,50% 1,74%OG(før skat) 8,55% 4,50% 2,66% 1,50% 1,74%

AOG d ( )AOG-drivere (inverse)AOG-drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0 04 0 06 0 07 0 07 0 06Entreprenørmateriel 0,04          0,06          0,07          0,07       0,06       p , , , , ,
Øvrige materielle 0 03 0 04 0 05 0 04 0 03Øvrige materielle 0,03          0,04          0,05          0,04       0,03       Øv ge ate e e 0,03          0,04          0,05          0,04       0,03       
M t i ll l kti 0 07 0 07 0 10 0 10 0 12 0 12 0 11 0 11 0 10 0 10Materielle anlægsaktiver 0,07          0,07          0,10          0,10          0,12          0,12        0,11       0,11        0,10       0,10        Materielle anlægsaktiver 0,07          0,07          0,10          0,10          0,12          0,12        0,11       0,11        0,10       0,10        
V b h ld i 0 03 0 03 0 04 0 04 0 03Varebeholdninger 0 03 0 03 0 04 0 04 0 03Varebeholdninger 0,03          0,03          0,04        0,04        0,03        
Entreprisedebitorer 0 16 0 26 0 19 0 17 0 13Entreprisedebitorer 0,16          0,26          0,19        0,17        0,13        p , , , , ,
IGA aktiver 0 06 0 06 0 09 0 03 0 11IGA, aktiver 0,06          0,06          0,09        0,03        0,11        IGA, aktiver 0,06          0,06          0,09        0,03        0,11        
Ø i k d ift kti 0 10 0 12 0 22 0 22 0 10Øvrige kernedriftsaktiver 0,10          0,12          0,22        0,22        0,10        Øvrige kernedriftsaktiver 0,10          0,12          0,22        0,22        0,10        
Kerne driftsaktiver i alt 0,42 0,56 0,66 0,57 0,47Kerne driftsaktiver i alt 0,42          0,56          0,66        0,57        0,47        

IGA passiver 0 09 0 09 0 07 0 10 0 11IGA, passiver -0,09         -0,09         -0,07      -0,10      -0,11      , p , , , , ,
Forsk dsbetalinger 0 01 0 02 0 04 0 04 0 04Forskudsbetalinger -0,01         -0,02         -0,04      -0,04      -0,04      Forskudsbetalinger 0,01         0,02         0,04      0,04      0,04      
L d fLeverandører af varer ogLeverandører af varer og 
tjenesteydelser -0 11 -0 16 -0 13 -0 09 -0 09tjenesteydelser -0,11         -0,16         -0,13      -0,09      -0,09      j y , , , , ,
Øvrige driftsforpligtelser 0 11 0 09 0 08 0 08 0 07Øvrige driftsforpligtelser -0,11         -0,09         -0,08      -0,08      -0,07      g p g , , , , ,
D ift f li t l i lt 0 33 0 36 0 32 0 32 0 30Driftsforpligtelser i alt -0,33         -0,36         -0,32      -0,32      -0,30      Driftsforpligtelser i alt 0,33         0,36         0,32      0,32      0,30      
K tt d ift kti 0 09 0 20 0 34 0 26 0 17Kerne netto driftsaktiver 0,09 0,20 0,34 0,26 0,17Kerne netto driftsaktiver 0,09          0,20          0,34        0,26        0,17        
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Ikke kerne netto driftsaktiver 0 00 0 00 0 02 0 01 0 01
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Ikke-kerne netto driftsaktiver 0,00          0,00          0,02        0,01        0,01        , , , , ,
1/AOH 0 09 0 21 0 35 0 27 0 181/AOH 0,09          0,21          0,35        0,27        0,18        1/AOH 0,09          0,21          0,35        0,27        0,18        
AOH 10 96 4 82 2 84 3 71 5 57AOH 10,96 4,82 2,84 3,71 5,57AOH 10,96        4,82          2,84        3,71        5,57        
ROIC (før skat) -94% -22% 8% 6% 10%ROIC (før skat) -94% -22% 8% 6% 10%

Kapitalforhold:Kapitalforhold:p

K i li i d (NDA/EK) 3 49 2 59 2 44 2 33 1 98Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 3 49 2 59 2 44 2 33 1 98Kapitaliseringsgrad (NDA/EK) 3,49          2,59          2,44          2,33       1,98       
Finansielle omk GradFinansielle omk. Grad 
(EBT/EBIT) 1 06 1 24 0 46 0 83 0 18(EBT/EBIT) 1,06          1,24          0,46          0,83       -0,18     ( ) 1,06          1,24          0,46          0,83       0,18     
Effekten af lån (kap GradEffekten af lån (kap. Grad x Effekten af lån (kap. Grad x 
fi O k G d) 3 71 3 21 1 13 1 93 0 35finans. Omk. Grad) 3,71 3,21 1,13 1,93 -0,35finans. Omk. Grad) 3,71          3,21          1,13        1,93        -0,35      

WCR 301 282 577 901 503 379 198 739 469 398WCR 301.282    577.901    503.379  198.739  469.398  
WCR/nettoomsætning 6% 11% 10% 4% 7%WCR/nettoomsætning 6% 11% 10% 4% 7%WCR/nettoomsætning 6% 11% 10% 4% 7%( g
finansiering) -17 918 128 688 546 805 446 191 317 710finansiering) -17.918     128.688    546.805  446.191  317.710  
Likviditetsratio 0 06 0 22 1 09 2 25 0 68Likviditetsratio -0,06         0,22          1,09        2,25        0,68        , , , , ,
NFO/NFF 8 33% 8 43% 6 86% 1 68% 23 06%NFO/NFF -8,33% -8,43% -6,86% -1,68% -23,06%NFO/NFF 8,33% 8,43% 6,86% 1,68% 23,06%
S lidit t 5 89% 13 56% 20 85% 18 61% 17 20%Soliditet 5,89% 13,56% 20,85% 18,61% 17,20%Soliditet 5,89% 13,56% 20,85% 18,61% 17,20%

InvesteringsafkastInvesteringsafkastg
SkatteeffektSkatteeffekt Skatteeffekt 
( k tt lti lik t ) 1 02 0 86 1 15 0 63 2 84(skattemultiplikator) 1,02          0,86          1,15        0,63        2,84        (skattemultiplikator) 1,02          0,86          1,15        0,63        2,84        

ROE -353% -60% 10% 7% -10%ROE -353% -60% 10% 7% -10%
2012 2011 2010 2009 20082012 2011 2010 2009 2008

OG (før skat) 8 6% 4 5% 2 7% 1 5% 1 7%OG (før skat) -8,6% -4,5% 2,7% 1,5% 1,7%OG (før skat) 8,6% 4,5% 2,7% 1,5% 1,7%
AOH 10 96 4 82 2 84 3 71 5 57AOH 10,96 4,82 2,84 3,71 5,57AOH 10,96        4,82          2,84        3,71        5,57        

i li i dKapitaliseringsgrad 3 49 2 59 2 44 2 33 1 98Kapitaliseringsgrad 3,49          2,59          2,44        2,33        1,98        
Finansiel omkostningsgrad 1 06 1 24 0 46 0 83 0 18Finansiel omkostningsgrad 1,06          1,24          0,46        0,83        -0,18      g g , , , , ,
Skatteeffekt 1 02 0 86 1 15 0 63 2 84Skatteeffekt 1,02          0,86          1,15        0,63        2,84        Skatteeffekt 1,02          0,86          1,15        0,63        2,84        
ROE 353% 60% 10% 7% 10%ROE -353% -60% 10% 7% -10%ROE 353% 60% 10% 7% 10%
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ResultatopgørelseResultatopgørelse
Kerneaktivitet 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008Kerneaktivitet 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsætning 5 460 771 5 453 778 4 845 536 5 455 516 6 477 396 84 84 75 84 100Nettoomsætning 5.460.771 5.453.778 4.845.536 5.455.516 6.477.396 84 84 75 84 100Nettoomsætning 5.460.771 5.453.778 4.845.536 5.455.516 6.477.396 84 84 75 84 100
P d kti k t i 5 717 040 5 502 782 4 544 285 5 182 702 6 165 874 93 89 74 84 100Produktionsomkostninger -5.717.040 -5.502.782 -4.544.285 -5.182.702 -6.165.874 93 89 74 84 100Produktionsomkostninger -5.717.040 -5.502.782 -4.544.285 -5.182.702 -6.165.874 93 89 74 84 100

d f k i i- Herunder afskrivninger - Herunder afskrivninger, 
entreprenørmateriel 94 799 98 868 137 538 115 222 117 844 80 84 117 98 100entreprenørmateriel -94.799 -98.868 -137.538 -115.222 -117.844 80 84 117 98 100p
Salgsomkostninger 47 027 49 948 81 282 65 824 35 675 132 140 228 185 100Salgsomkostninger -47.027 -49.948 -81.282 -65.824 -35.675 132 140 228 185 100Salgsomkostninger 47.027 49.948 81.282 65.824 35.675 132 140 228 185 100
Ad i i t ti k t i 145 003 130 809 125 353 125 863 124 484 116 105 101 101 100Administrationsomkostninger -145.003 -130.809 -125.353 -125.863 -124.484 116 105 101 101 100Administrationsomkostninger -145.003 -130.809 -125.353 -125.863 -124.484 116 105 101 101 100
O d i j d (fOmvurdering ejendomme (fraOmvurdering ejendomme (fra 
EK opgørelse) 0 0 0 10 419 112 336 0 0 0 9 100EK-opgørelse) 0 0 0 -10.419 112.336 0 0 0 -9 100pg )

448 299 229 761 94 616 70 708 263 699 170 87 36 27 100-448.299 -229.761 94.616 70.708 263.699 -170 -87 36 27 100448.299 229.761 94.616 70.708 263.699 170 87 36 27 100

kk k kIkke-kerneaktivitetIkke-kerneaktivitet
Andre driftsindtægter 3 285 28 400 0 258 35 100 9 81 0 1 100Andre driftsindtægter 3.285 28.400 0 258 -35.100 -9 -81 0 -1 100g
Resultat i associeredeResultat i associerede Resultat i associerede 

i k h d 1 657 1 432 7 015 14 369 20 124 8 7 35 71 100virksomheder 1.657 1.432 7.015 14.369 20.124 8 7 35 71 100virksomheder 1.657 1.432 7.015 14.369 20.124 8 7 35 71 100
d f dIndtægter af andreIndtægter af andre 

kapitalandele 32 1 125 1 485 388 3 704 1 30 40 10 100kapitalandele 32 1.125 1.485 -388 3.704 1 30 40 -10 100p

V l t k f k it l d lValutakursreg. af kapitalandeleValutakursreg. af kapitalandele 
(fra EK-opgørelse) -23 828 -46 887 25 698 -3 005 -139 598 17 34 -18 2 100(fra EK-opgørelse) -23.828 -46.887 25.698 -3.005 -139.598 17 34 -18 2 100

18 854 15 930 34 198 11 234 150 870 12 11 23 7 100-18.854 -15.930 34.198 11.234 -150.870 12 11 -23 -7 100

S l t d ift k d (fSamlet driftsoverskud (før Samlet driftsoverskud (før 
k ) 46 1 3 24 691 128 814 81 942 112 829 414 218 114 3 100skat) -467.153 -245.691 128.814 81.942 112.829 -414 -218 114 73 100skat) -467.153 -245.691 128.814 81.942 112.829 -414 -218 114 73 100

N tt fi i ll k t iNetto finansielle omkostningerNetto finansielle omkostninger
Fi i ll i dFinansielle indtægter 38 678 36 242 22 792 19 630 26 554 146 136 86 74 100Finansielle indtægter 38.678 36.242 22.792 19.630 26.554 146 136 86 74 100
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Finansielle omkostninger 60 949 75 156 92 754 41 876 111 018 55 68 84 38 100
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Finansielle omkostninger -60.949 -75.156 -92.754 -41.876 -111.018 55 68 84 38 100g

V di Sik i iVærdireg. SikringsinstrumenterVærdireg. Sikringsinstrumenter 
(fra EK-opgørelse) -3 455 -10 127 -5 529 8 894 -13 267 26 76 42 -67 100(fra EK-opgørelse) -3.455 -10.127 -5.529 8.894 -13.267 26 76 42 -67 100( pg )

V l t k f k it l d lValutakursreg. af kapitalandele Valutakursreg. af kapitalandele 
(f EK l ) 3 879 9 603 6 424 751 34 899 11 28 18 2 100(fra EK-opgørelse) -3.879 -9.603 6.424 -751 -34.899 11 28 -18 2 100(fra EK-opgørelse) -3.879 -9.603 6.424 -751 -34.899 11 28 -18 2 100

-29 605 -58 644 -69 067 -14 103 -132 630 22 44 52 11 100-29.605 -58.644 -69.067 -14.103 -132.630 22 44 52 11 100

T t li dk t fø k t 496 758 304 335 59 747 67 839 19 801 2 509 1 537 302 343 100Totalindkomst før skat -496.758 -304.335 59.747 67.839 -19.801 2.509 1.537 -302 -343 100Totalindkomst før skat 496.758 304.335 59.747 67.839 19.801 2.509 1.537 302 343 100

Skat for året -7 647 39 466 10 233 -22 692 -34 834 22 -113 -29 65 100Skat for året -7.647 39.466 10.233 -22.692 -34.834 22 -113 -29 65 100
Skat af EK poster 0 2 532 1 309 2 087 1 589 0 159 82 131 100Skat af EK-poster 0 2.532 -1.309 -2.087 -1.589 0 -159 82 131 100p 0 2.532 1.309 2.087 1.589 0 159 82 131 100

7 647 41 998 8 924 24 779 36 423 21 115 25 68 100-7.647 41.998 8.924 -24.779 -36.423 21 -115 -25 68 1007.647 41.998 8.924 24.779 36.423 21 115 25 68 100

Totalindkomst for koncernen 504 405 262 337 68 671 43 060 56 224 897 467 122 77 100Totalindkomst for koncernen -504.405 -262.337 68.671 43.060 -56.224 897 467 -122 -77 100

BalancenBalancen
Kernedriftsaktiver 2012 2011 2010 2009 2008Kernedriftsaktiver 2012 2011 2010 2009 2008f
Grunde og bygninger 179 490 184 200 191 093 183 542 187 548 96 98 102 98 100Grunde og bygninger 179.490 184.200 191.093 183.542 187.548 96 98 102 98 100Grunde og bygninger 179.490 184.200 191.093 183.542 187.548 96 98 102 98 100
I t i j d 17 475 18 173 15 514 18 177 0 96 100 85 100Investeringsejendom 17.475 18.173 15.514 18.177 0 96 100 85 100Investeringsejendom 17.475 18.173 15.514 18.177 0 96 100 85 100
Entreprenørmateriel 219 137 311 984 346 774 393 533 397 566 55 78 87 99 100Entreprenørmateriel 219.137 311.984 346.774 393.533 397.566 55 78 87 99 100p
Inventar personbiler mv 10 611 16 199 18 852 17 259 20 436 52 79 92 84 100Inventar, personbiler mv. 10.611 16.199 18.852 17.259 20.436 52 79 92 84 100, p
Omsætningsgrunde 166 157 176 987 183 265 156 987 170 184 98 104 108 92 100Omsætningsgrunde 166.157 176.987 183.265 156.987 170.184 98 104 108 92 100Omsætningsgrunde 166.157 176.987 183.265 156.987 170.184 98 104 108 92 100
Hj l t i l 9 732 9 571 11 583 35 089 11 968 81 80 97 293 100Hjælpematerialer 9.732 9.571 11.583 35.089 11.968 81 80 97 293 100Hjælpematerialer 9.732 9.571 11.583 35.089 11.968 81 80 97 293 100
Entreprisedebitorer 886 821 1 409 546 927 477 941 486 858 750 103 164 108 110 100Entreprisedebitorer 886.821 1.409.546 927.477 941.486 858.750 103 164 108 110 100p
IGA acontofaktureringer 302 766 261 668 431 164 167 027 576 330 53 45 75 29 100IGA, acontofaktureringer 302.766 261.668 431.164 167.027 576.330 53 45 75 29 100, g
IGA OPP 0 44 199 0 0 161 678 0 27 0 0 100IGA, OPP 0 44.199 0 0 161.678 0 27 0 0 100IGA, OPP 0 44.199 0 0 161.678 0 27 0 0 100
Fi i l l iFinansiel leasingFinansiel leasing 
tilgodehavender OPP 0 0 248 374 249 505 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!tilgodehavender OPP 0 0 248.374 249.505 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!g
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Udskudte skatteaktiver 59 843 33 722 0 0 6 399 935 527 0 0 100
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Udskudte skatteaktiver 59.843 33.722 0 0 6.399 935 527 0 0 100
S l k b k t 4 517 2 682 1 986 3 687 1 824 248 147 109 202 100Selskabsskat 4.517 2.682 1.986 3.687 1.824 248 147 109 202 100Selskabsskat 4.517 2.682 1.986 3.687 1.824 248 147 109 202 100
A d il d h d 334 652 435 926 708 154 790 845 436 290 77 100 162 181 100Andre tilgodehavender 334.652 435.926 708.154 790.845 436.290 77 100 162 181 100Andre tilgodehavender 334.652 435.926 708.154 790.845 436.290 77 100 162 181 100
Periodeafgrænsningsposter 83 043 122 676 64 547 119 705 135 938 61 90 47 88 100Periodeafgrænsningsposter 83.043 122.676 64.547 119.705 135.938 61 90 47 88 100g g p
Driftslikviditet 54 608 54 538 48 455 54 555 64 774 84 84 75 84 100Driftslikviditet 54.608 54.538 48.455 54.555 64.774 84 84 75 84 1005 .608 5 .538 8. 55 5 .555 6 .77 8 8 75 8 00

2 311 377 3 081 372 3 199 897 3 128 734 3 047 862 76 101 105 103 1002.311.377 3.081.372 3.199.897 3.128.734 3.047.862 76 101 105 103 1002.311.377 3.081.372 3.199.897 3.128.734 3.047.862 76 101 105 103 100
301 282 577 901 503 379 198 739 469 398301.282 577.901 503.379 198.739 469.398301.282 577.901 503.379 198.739 469.398

DriftsforpligtelserDriftsforpligtelserf f p g
Udskudt skat 58 248 48 297 55 846 63 886 54 057 108 89 103 118 100Udskudt skat 58.248 48.297 55.846 63.886 54.057 108 89 103 118 10058. 8 8. 97 55.8 6 63.886 5 .057 08 89 03 8 00
A d h tt f li t l 140 863 15 629 21 002 46 581 73 313 192 21 29 64 100Andre hensatte forpligtelser 140.863 15.629 21.002 46.581 73.313 192 21 29 64 100Andre hensatte forpligtelser 140.863 15.629 21.002 46.581 73.313 192 21 29 64 100
A d ld l f i 986 1 346 1 409 1 553 1 243 79 108 113 125 100Anden gæld, langfristet 986 1 346 1 409 1 553 1 243 79 108 113 125 100Anden gæld, langfristet 986 1.346 1.409 1.553 1.243 79 108 113 125 100
IGA acontofaktureringer 514 854 508 285 357 710 559 561 716 560 72 71 50 78 100IGA, acontofaktureringer 514.854 508.285 357.710 559.561 716.560 72 71 50 78 100, g
Forskudsbetalinger 59 212 110 085 194 631 211 693 239 610 25 46 81 88 100Forskudsbetalinger 59.212 110.085 194.631 211.693 239.610 25 46 81 88 100g 59.212 110.085 194.631 211.693 239.610 25 46 81 88 100
L d fLeverandører af varer og Leverandører af varer og 
j d l 627 779 882 914 610 771 504 856 554 054 113 159 110 91 100tjenesteydelser 627 779 882 914 610 771 504 856 554 054 113 159 110 91 100tjenesteydelser 627.779 882.914 610.771 504.856 554.054 113 159 110 91 100

Gæld til tilknyttedeGæld til tilknyttede y
virksomheder 0 0 0 0 31 071 0 0 0 0 100virksomheder 0 0 0 0 31.071 0 0 0 0 1000 0 0 0 31.071 0 0 0 0 100

G ld il i k h d d l 1 061 12 383 15 469 14 913 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Gæld til virksomhedsdeltagere 1 061 12 383 15 469 14 913 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Gæld til virksomhedsdeltagere 1.061 12.383 15.469 14.913 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Selskabsskat 24 794 1 356 2 332 5 998 10 942 227 12 21 55 100Selskabsskat 24.794 1.356 2.332 5.998 10.942 227 12 21 55 100
Anden gæld kortfristet 386 752 390 295 308 276 328 312 254 629 152 153 121 129 100Anden gæld, kortfristet 386.752 390.295 308.276 328.312 254.629 152 153 121 129 100de gæ d, o s e 386.752 390.295 308.276 328.312 254.629 152 153 121 129 100

1 814 549 1 970 590 1 567 446 1 737 353 1 935 479 94 102 81 90 1001.814.549 1.970.590 1.567.446 1.737.353 1.935.479 94 102 81 90 1001.814.549 1.970.590 1.567.446 1.737.353 1.935.479 94 102 81 90 100

Kerne netto driftsaktiver 496 828 1 110 782 1 632 451 1 391 381 1 112 383 45 100 147 125 100Kerne netto driftsaktiver 496.828 1.110.782 1.632.451 1.391.381 1.112.383 45 100 147 125 100f

Ikk k d ift ktiIkke-kernedriftsaktiverIkke kernedriftsaktiver
K i l d l i i dKapitalandele i associeredeKapitalandele i associerede 
selskaber 853 16 925 53 059 63 147 33 331 3 51 159 189 100selskaber 853 16.925 53.059 63.147 33.331 3 51 159 189 100
Andre værdipapirer 670 4 951 21 200 16 166 17 343 4 29 122 93 100Andre værdipapirer 670 4.951 21.200 16.166 17.343 4 29 122 93 100Andre værdipapirer 670 4.951 21.200 16.166 17.343 4 29 122 93 100

1 523 21 876 74 259 79 313 50 674 3 43 147 157 1001.523 21.876 74.259 79.313 50.674 3 43 147 157 1001.523 21.876 74.259 79.313 50.674 3 43 147 157 100
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Netto driftsaktiver 498 351 1 132 658 1 706 710 1 470 694 1 163 057 43 97 147 126 100
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Netto driftsaktiver 498.351 1.132.658 1.706.710 1.470.694 1.163.057 43 97 147 126 100f

Netto finansielle forpligtelserNetto finansielle forpligtelserf f p g
Likvide beholdninger 109 199 120 062 82 639 183 111 319 600 34 38 26 57 100Likvide beholdninger -109.199 -120.062 -82.639 -183.111 -319.600 34 38 26 57 100g 09. 99 0.06 8 .639 83. 3 9.600 3 38 6 57 00
Ud k dt k tt kti 5 204 2 932 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Udskudte skatteaktiver -5.204 -2.932 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Udskudte skatteaktiver 5.204 2.932 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R lk diRealkredit- ogRealkredit- og 
finansieringsinstitutter 148 338 184 027 193 480 193 122 202 541 73 91 96 95 100finansieringsinstitutter 148.338 184.027 193.480 193.122 202.541 73 91 96 95 100g
Kreditinstitutter 0 0 0 0 18 344 0 0 0 0 100Kreditinstitutter 0 0 0 0 18.344 0 0 0 0 1000 0 0 0 8.3 0 0 0 0 00
L f i t t lå OPP 0 37 114 228 475 231 846 132 541 0 28 172 175 100Langfristet lån OPP 0 37.114 228.475 231.846 132.541 0 28 172 175 100Langfristet lån OPP 0 37.114 228.475 231.846 132.541 0 28 172 175 100
A li lå k i l 100 000 0 0 0 0 100 0 0 0 0Ansvarlig lånekapital 100 000 0 0 0 0 100 0 0 0 0Ansvarlig lånekapital 100.000 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Kortfristet del af langfristet 50 303 55 090 30 343 25 916 74 152 68 74 41 35 100Kortfristet del af langfristet 50.303 55.090 30.343 25.916 74.152 68 74 41 35 100g
Kreditinstitutter 171 131 542 017 637 309 571 850 467 068 37 116 136 122 100Kreditinstitutter 171.131 542.017 637.309 571.850 467.068 37 116 136 122 100171.131 542.017 637.309 571.850 467.068 37 116 136 122 100

N fi i ll f li l 355 369 695 253 1 006 968 839 623 575 046 62 121 175 146 100Netto finansielle forpligtelser 355 369 695 253 1 006 968 839 623 575 046 62 121 175 146 100Netto finansielle forpligtelser 355.369 695.253 1.006.968 839.623 575.046 62 121 175 146 100

Koncern egenkapital 142 982 437 405 699 742 631 071 588 011 24 74 119 107 100Koncern egenkapital 142.982 437.405 699.742 631.071 588.011 24 74 119 107 100g p 142.982 437.405 699.742 631.071 588.011 24 74 119 107 100
G ld d l ift EK 2 49 1 59 1 44 1 33 0 98Gældsandel ift. EK 2,49          1,59          1,44          1,33          0,98          Gældsandel ift. EK 2,49          1,59          1,44          1,33          0,98          

G ld f li l jfGældsforpligtelser jf.Gældsforpligtelser jf. 
årsregnskaberårsregnskaber g
(moderselskab) 2012 2011 2010 2009 2008 2007(moderselskab) 2012 2011 2010 2009 2008 2007(moderselskab) 2012 2011 2010 2009 2008 2007
R lk ditRealkredit- og Realkredit  og 
fi i i i ifinansieringsinstitutter 78 249 82 778 112 522 114 329 118 767 123 578finansieringsinstitutter 78.249 82.778 112.522 114.329 118.767 123.578
Kreditinstitutter 0 0 0 0 18 344 36 308Kreditinstitutter 0 0 0 0 18.344 36.308
Ansvarlig lånekapital 100 000 0 0 0 0 3 954Ansvarlig lånekapital 100.000 0 0 0 0 3.954Ansvarlig lånekapital 100.000 0 0 0 0 3.954
K tf i t t d l f l f i t t 20 285 29 887 4 212 4 256 3 753 231 800Kortfristet del af langfristet 20.285 29.887 4.212 4.256 3.753 231.800Kortfristet del af langfristet 20.285 29.887 4.212 4.256 3.753 231.800
K di i iKreditinstitutter 100 896 479 258 600 568 571 850 467 068 231 800Kreditinstitutter 100.896 479.258 600.568 571.850 467.068 231.800
Gæld i alt 299 430 591 923 717 302 690 435 607 932 627 440Gæld i alt 299.430 591.923 717.302 690.435 607.932 627.440
Gns Gældsniveau 445 677 654 613 703 869 649 184 617 686Gns. Gældsniveau 445.677 654.613 703.869 649.184 617.686Gns. Gældsniveau 445.677 654.613 703.869 649.184 617.686
Fi i ll k t i 46 223 61 373 69 671 20 128 35 780Finansielle omkostninger -46.223 -61.373 -69.671 -20.128 -35.780Finansielle omkostninger 46.223 61.373 69.671 20.128 35.780

i i ll k i %Finansielle omkostninger % -10% -9% -10% -3% -6%Finansielle omkostninger % -10% -9% -10% -3% -6%
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      #/regnskabsanalyse Pihl og Søn  7

D b O H t 6 16 3 87 5 22 5 79 7 54 5 72Deb. Oms. Hast. 6,16          3,87          5,22          5,79          7,54          5,72        Deb. Oms. Hast. 6,16          3,87          5,22          5,79          7,54          5,72        
D il d 59 94 70 63 48 67Dage tilgode 59 94 70 63 48 67Dage tilgode 59 94 70 63 48 67
Værdireg Sikring + valutakursVærdireg. Sikring + valutakurs g g
% oms 0 57% 1 22% 0 55% 0 09% 2 90%% oms -0,57% -1,22% 0,55% 0,09% -2,90%0,57% , % 0,55% 0,09% ,90%

2012 2011 2010 2009 20082012 2011 2010 2009 2008
IGA (aktiv) 302 766 261 668 431 164 167 027 576 330IGA (aktiv) 302.766 261.668 431.164 167.027 576.330G (a t v) 302.766 261.668 431.164 167.027 576.330
IGA ( i ) 514 854 508 285 357 710 559 561 716 560IGA (passiv) -514.854 -508.285 -357.710 -559.561 -716.560IGA (passiv) 514.854 508.285 357.710 559.561 716.560
F k d b li ( i ) 9 212 110 08 194 631 211 693 239 610Forskudsbetalinger (passiv) -59 212 -110 085 -194 631 -211 693 -239 610Forskudsbetalinger (passiv) -59.212 -110.085 -194.631 -211.693 -239.610

271 300 356 702 121 177 604 227 379 840-271.300 -356.702 -121.177 -604.227 -379.840

Påbegyndt byggeri 5 135 933 2 983 977 2 368 118 2 364 910 1 867 297Påbegyndt byggeri 5.135.933 2.983.977 2.368.118 2.364.910 1.867.297gy ygg
Nettoomsætning 100 84 75 84 84Nettoomsætning 100 84 75 84 84Nettoomsætning 100 84 75 84 84

S l k t i 100 185 228 140 132Salgsomkostninger 100 185 228 140 132Salgsomkostninger 100 185 228 140 132
2008 2009 2010 2011 20122008 2009 2010 2011 20122008 2009 2010 2011 2012
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= operationelle aktiver
= operationelle passiver

mio. kr. 2012 2011 2010 2009 2008 Kommentar:

Nettoomsætning 9.734,70    9.307,40    8.303,40   9.087,40  11.171,00 
Produktionsomkostnin

ger ‐9.797,80   ‐9.227,00   ‐7.762,80   ‐8.396,20   ‐10.465,40  
Salgsomkostninger ‐126,30      ‐134,50      ‐165,90     ‐143,20    ‐134,30     
Administrationsomkost

ninger ‐317,80      ‐277,40      ‐281,10      ‐258,50      ‐257,40       
Finansielle indtægter 25,10          16,30          32,60         37,80        77,30         
Finansielle 
omkostninger ‐30,90        ‐20,80        28,50          ‐20,80        ‐32,20         

Anden tatalindkomst

Valutakursreg. Kap.  ‐3,40           ‐0,10           1,80           0,30          ‐             
Andel af tot. Indk. 
Associerede ‐3,20           ‐18,20        ‐4,40           ‐              ‐               
Værdireg. 
Sikringsinstrumenter ‐              ‐              ‐              ‐5,20           ‐               

Medregnes ikke i EBIT ‐ vedr. 
ikke primær drift

EBIT ‐507,20      ‐331,50      93,60          289,50        313,90        

Svarer til resultat af primær drift 
jf. regnskab (nettoomsætning + 
produktions‐, salgs‐ og 
administrationsomkostninger)

EBIT 
(totalomkostninger) ‐513,80      ‐349,80      91,00          289,80        313,90        

Inkl. dirty‐surplus poster fra 
egenkapitalopgørelsen

EAT ‐511,70      ‐261,00      61,40         222,70      259,00       jf. regnskab

EAT (totalindkomst) ‐518,30      ‐279,30      58,80          217,80        259,00        
Inkl. dirty‐surplus poster fra 
egenkapitalopgørelsen

Kernedriftsaktiver

Driftslikviditet 97,35          93,07          83,03          90,87          111,71        

Beregnet som 1 % af årets 
nettoomsætning jf. samme 
metode som for reformulering af 
Pihl & Søns regnskab

Goodwill 116,60        112,00        110,90        94,00          80,50           

Goodwill relateres primært til 
goodwill i forbindelse med 
overtagelse af 
forretningsområder relateret til 
kernedriften

Andre immaterielle 
aktiver 31,50          9,70            12,30          14,80          14,70           

Andre immaterielle relateres 
primært til overtagelse af 
kundekontrakter mv., der 
relateres direkte til driften

Grunde og bygninger 254,00        265,20        330,80       368,70      356,70      
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Produktionsanlæg og 
maskiner 304,80        372,80        377,40        321,30        283,10        
Andre anlæg mv. 80,70          88,70          97,10         102,90      94,20         
Matr. Anl. Under 
opførelse 3,30            16,10          11,50          4,60            12,50           
Råvarer og 
hjælpematerialer 79,30          77,60          72,90          75,10          79,90           
Omsætningsejendomm 605,80        944,00        587,10       500,00      473,80      
Tilgodehavender salg 
mv. 1.860,80    2.293,40    1.578,10    2.171,50    2.220,50     
IGA 166,70        434,70        497,50       383,10      478,60      
Selskabsskat 10,20          12,10          8,90           16,70        2,40           
Andre tilgodehavender 138,00        177,70        251,90       249,10      215,70      
Forudbetaling 
leverandører 10,10          113,80        ‐              ‐              ‐               
Periodeafgrænsningspo

ster 65,20          66,40          66,50          116,50        135,20        

Udskudte skatteaktiver 338,00        246,10        128,50        113,30        139,60        

Vedrører opsamlet underskud 
samt udskudt skat vedr. 
driftsmateriel

DA i alt 4.162,35    5.323,37    4.214,43   4.622,47  4.699,11   

Ikke‐kernedriftsaktiver

Kap. And. I associerede 10,40          9,80            1,20           1,20          1,60           
Tilgodehavender 
associerede 6,60            15,80          10,10          15,40          19,30           
Andre kapitalandele ‐              ‐              ‐             ‐            0,60           
Tilgodehavender 
fællesledede 0,40            0,40            1,80            ‐              32,10           
IKDA i alt 17,40          26,00          13,10         16,60        53,60         

Driftsforpligtelser

IGA 874,00        1.441,70    705,60       1.527,20  1.484,30   
Modtagne 
forudbetalinger 14,40          136,50        372,70        188,10        133,80        
Leverandører af varer 
mv. 1.043,00    1.388,00    940,20        1.008,60    1.150,60     
Gæld til fællesledede ‐              ‐              ‐             11,30        ‐             
Selskabsskat 50,60          22,90          16,80         8,70          1,20           
Anden gæld 522,30        509,20        550,40       783,50      724,70      
Periodeafgrænsningspo

ster 71,50          35,20          55,90          72,20          118,50        
Udskudte 
skatteforpligtelser 12,20          4,80            ‐              ‐              ‐               
Andre hensatte forpl. 
(lang) 258,70        232,20        188,90        144,70        90,10           
Andre hensatte forpl. 
(kort) 274,70        186,70        33,10          18,40          8,80             
DF i alt 3.121,40    3.957,20    2.863,60   3.762,70  3.712,00   



Finansielle aktiver

Værdipapirer 164,80        159,00        225,80        563,40        158,60        

Består af obligationer, der 
oplyses jf. koncernprincipper at 
fungere som likviditetsreserve

Likvide midler 88,35          145,43        244,17       301,83      365,09      
FA i alt 253,15        304,43        469,97       865,23      523,69      

Finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter 138,30        168,10        129,20       95,70        86,90         
Kortfristet del af 
langfristet 38,90          22,00          17,50          15,30          35,30           
Kreditinstitutter mv. 363,50        217,40        68,80         21,00        0,40           
FF i alt 540,70        407,50        215,50       132,00      122,60      

Egenkapital

Egenkapital 770,80        1.289,10    1.618,40   1.609,60  1.441,80   
EK i alt 770,80        1.289,10    1.618,40   1.609,60  1.441,80   

Kontrol

Aktiver i alt 4.432,90    5.653,80    4.697,50   5.504,30  5.276,40   
Kontrol ‐              ‐              ‐             ‐            ‐              Ingen afvigelser ‐ OK
Passiver i alt 4.432,90    5.653,80    4.697,50   5.504,30  5.276,40   
Kontrol ‐              ‐              ‐             ‐            ‐              Ingen afvigelser ‐ OK

OG ‐5,28% ‐3,76% 1,10% 3,19% 2,81%

OG produktion ‐0,65% 0,86% 6,51% 7,61% 6,32%

Fald skyldes primært 
hensættelser på igangværende 
samt afsluttede projekter i 2011 
og 2012 jf. årsrapporter. 

OG salg ‐1,30% ‐1,45% ‐2,00% ‐1,58% ‐1,20%
OG administration ‐3,26% ‐2,98% ‐3,39% ‐2,84% ‐2,30%
WCR 953,85        1.056,77    866,63       613,17      731,01      
WCR/Nettoomsætning 10% 11% 10% 7% 7%

NDA 1.058,35    1.392,17    1.363,93   876,37      1.040,71   
AOH 9,20            6,69            6,09           10,37        10,73         
1/AOH  0,031          0,040          0,045         0,035        0,025         
ROIC ‐49% ‐25% 7% 33% 30%

ROE ‐67% ‐22% 4% 14% 18%

NFF 287,55        103,07        ‐254,47     ‐733,23    ‐401,09     
NFO 5,80            4,50            ‐61,10       ‐17,00      ‐45,10       

Gns. Effektiv rente 3,00% 3,60% 3,60% 4,20% 4,70%

jf. noteoplysninger til 
rentebærende forpligtelser i 
årsrapporterne

Soliditet 17% 23% 34% 29% 27%

NLF 266,30        714,40        930,80       907,80      782,20      
Gældsandel ift. EK 0,70            0,32            0,13           0,08          0,09           



Deb. Oms. Hast.  5,23            4,06            5,26           4,18          5,03                                                             4,75 
Dage tilgode 69,77          89,94          69,37         87,22        72,55                                                        77,77 

Værdireg. Sikring + 
valutakurs % oms ‐0,07% ‐0,20% ‐0,03% ‐0,05% 0,00%

Balancesum 4.432,90    5.653,80    4.697,50   5.504,30  5.276,40   



= operationelle aktiver
= operationelle passiver

mio. kr.  2012 2011 2010 2009 Kommentar:

Nettoomsætning 2.882,00     2.755,00    2.252,00  2.390,00 
Produktionsomkostninge

r ‐2.601,00     ‐2.491,00   ‐2.071,00   ‐2.155,00  
Salgsomkostninger ‐                ‐             ‐            ‐           
Administrationsomkostni

nger ‐130,00        ‐122,00      ‐115,00      ‐156,00     
Inkluderer salgs‐ og 
tilbudsomkostninger

Finansielle indtægter 11,00            10,00         5,00          20,00       

Finansielle omkostninger ‐1,00             ‐1,00           ‐1,00           ‐8,00          

Anden tatalindkomst

Valutakursreg. Kap. And. ‐                ‐              ‐              ‐             
Andel af tot. Indk. 
Associerede ‐                ‐              ‐              ‐             
Værdireg. 
Sikringsinstrumenter ‐                ‐              ‐              ‐             

EBIT 151,00          142,00        66,00          79,00         

Svarer til resultat af primær drift 
jf. regnskab (nettoomsætning + 
produktions‐, salgs‐ og 
administrationsomkostninger)

EBIT (totalomkostninger) 151,00          142,00        66,00          79,00         
Inkl. dirty‐surplus poster fra 
egenkapitalopgørelsen

EAT 117,00          110,00       66,00        67,00        jf. regnskab

EAT (totalindkomst) 117,00          110,00        66,00          67,00         
Inkl. dirty‐surplus poster fra 
egenkapitalopgørelsen

Kernedriftsaktiver

Driftslikviditet 28,82            27,55          22,52          23,90         

Beregnet som 1 % af årets 
nettoomsætning jf. samme 
metode som for reformulering 
af Pihl & Søns regnskab

Goodwill 38,00            47,00         57,00        66,00       
Andre immaterielle 
aktiver 8,00              10,00          2,00            4,00           
Grunde og bygninger 1,00              5,00           5,00          8,00         
Produktionsanlæg og 
maskiner 23,00            29,00          21,00          25,00         
Andre anlæg mv. ‐                ‐             1,00          2,00         
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Indretning lejede lokaler 10,00            3,00            4,00            9,00           
Råvarer og 
hjælpematerialer 4,00              3,00            9,00            8,00           

Tilgodehavender salg mv. 443,00          465,00        388,00        438,00       
IGA 29,00            56,00         114,00      65,00       
Deposita ‐                ‐             17,00        15,00       
Selskabsskat 29,00            ‐             6,00          ‐           

Andre tilgodehavender 26,00            33,00          13,00          10,00         
Forudbetaling 
leverandører ‐                ‐              ‐              ‐             
Periodeafgrænsningspost

er 28,00            23,00          33,00          41,00         

Udskudte skatteaktiver ‐                ‐              ‐              ‐             
DA i alt 667,82          701,55       692,52      714,90     

Ikke‐kernedriftsaktiver

Kap. And. Tilknyttede 1,00              1,00           1,00          301,00     
Tilgodehavender 
tilknyttede 53,00            107,00        80,00          91,00         
IKDA i alt 54,00            108,00       81,00        392,00     

Driftsforpligtelser

IGA 434,00          425,00       396,00      374,00     
Modtagne 
forudbetalinger ‐                ‐              ‐              2,00           
Leverandører af varer 
mv. 305,00          224,00        199,00        153,00       
Gæld til tilknyttede 15,00            28,00         11,00        13,00       
Selskabsskat ‐                44,00         ‐            ‐           
Anden gæld 238,00          291,00       200,00      300,00     
Udskudte 
skatteforpligtelser 68,00            51,00          65,00          55,00         
Andre hensatte forpl. 
(lang) 217,00          152,00        150,00        155,00       
Andre hensatte forpl. 
(kort) ‐                ‐              ‐              ‐             
DF i alt 1.277,00     1.215,00    1.021,00  1.052,00 

Finansielle aktiver

Likvide midler 739,18          632,45       464,48      346,10     
FA i alt 739,18          632,45       464,48      346,10     

Finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter ‐                ‐             ‐            ‐           



Kortfristet del af 
langfristet ‐                ‐              ‐              ‐             
Kreditinstitutter mv. ‐                ‐             ‐            ‐           
FF i alt ‐                ‐             ‐            ‐           

Egenkapital

Egenkapital 184,00          227,00       217,00      401,00     
EK i alt 184,00          227,00       217,00      401,00     

Kontrol

Aktiver i alt 1.461,00     1.442,00    1.238,00  1.453,00 
Kontrol ‐                ‐             ‐            ‐            Ingen afvigelser ‐ OK
Passiver i alt 1.461,00     1.442,00    1.238,00  1.453,00 
Kontrol ‐                ‐             ‐            ‐            Ingen afvigelser ‐ OK

OG 5,24% 5,15% 2,93% 3,31%

OG produktion 9,75% 9,58% 8,04% 9,83%

OG salg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OG administration ‐4,51% ‐4,43% ‐5,11% ‐6,53%
WCR ‐206,18        ‐74,45       ‐28,48      46,90       

WCR/Nettoomsætning ‐7% ‐3% ‐1% 2%

NDA ‐555,18        ‐405,45      ‐247,48    54,90       
AOH ‐5,19             ‐6,79          ‐9,10         43,53       

1/AOH entreprenørmatr.  0,008            0,011          0,009          0,010         
ROIC ‐27% ‐35% ‐27% 144%

ROE 64% 48% 30% 17%

NFF ‐739,18        ‐632,45      ‐464,48    ‐346,10   
NFO ‐10,00          ‐9,00          ‐4,00         ‐12,00     
Soliditet 13% 16% 18% 28%

NLF 150,00          190,00       186,00      357,00     
Gældsandel ift. EK ‐                ‐             ‐            ‐           

Deb. Oms. Hast.  6,51              5,92           5,80          5,46                                                           5,92 
Dage tilgode 56,11            61,61         62,89        66,89                                                      61,87 
Balancesum 1.461,00     1.442,00    1.238,00  1.453,00 



MTH 2008 2009 2010 2011 2012

OG 2,81% 3,19% 1,10% ‐3,76% ‐5,28%
OG produktion 6,32% 7,61% 6,51% 0,86% ‐0,65%
OG salg ‐1,20% ‐1,58% ‐2,00% ‐1,45% ‐1,30%
OG administration ‐2,30% ‐2,84% ‐3,39% ‐2,98% ‐3,26%
WCR 731,01      613,17      866,63    1.056,77 953,85        
WCR/Nettoomsætning 7% 7% 10% 11% 10%

NDA 1.040,71   876,37      1.363,93 1.392,17 1.058,35    
AOH 10,73       10,37        6,09         6,69         9,20            
1/AOH entreprenørmatr.  0,025       0,035        0,045       0,040       0,031          
ROIC 30% 33% 7% ‐25% ‐49%
ROE 18% 14% 4% ‐22% ‐67%
NFF ‐401,09     ‐733,23     ‐254,47   103,07    287,55        
NFO ‐45,10       ‐17,00       ‐61,10     4,50         5,80            

Gns. Effektiv rente 4,70% 4,20% 3,60% 3,60% 3,00%

jf. noteoplysninger til 
rentebærende forpligtelser i 
årsrapporterne

Soliditet 27% 29% 34% 23% 17%

NLF 782,20      907,80      930,80    714,40    266,30        
Gældsandel ift. EK 0,09         0,08          0,13         0,32         0,70            
Balancesum 5276,4 5504,3 4697,5 5653,8 4.432,90    

NCC 2009 2010 2011 2012

OG 3,31% 2,93% 5,15% 5,24%

OG produktion 9,83% 8,04% 9,58% 9,75%

OG salg 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

dOG administration ‐6,53% ‐5,11% ‐4,43% ‐4,51%
WCR 46,90        ‐28,48     ‐74,45     ‐206,18      
WCR/Nettoomsætning 2% ‐1% ‐3% ‐7%
NDA 54,90        ‐247,48   ‐405,45   ‐555,18      
AOH 43,53        ‐9,10       ‐6,79       ‐5,19           
1/AOH entreprenørmatr.  0,010        0,009       0,011       0,008          
ROIC 144% ‐27% ‐35% ‐27%
ROE 17% 30% 48% 64%

NFF ‐346,10     ‐464,48   ‐632,45   ‐739,18      
NFO ‐12,00       ‐4,00       ‐9,00       ‐10,00         
Soliditet 28% 18% 16% 13%

NLF 357,00      186,00    190,00    150,00        
Gældsandel ift. EK ‐            ‐           ‐           ‐              
Balancesum 1.453,00   1.238,00 1.442,00 1.461,00    

Pihl & Søn

Nøgletal 2008 2009 2010 2011 2012

Lønsomhed

OG‐drivere (%)
OG(administration) ‐1,92% ‐2,31% ‐2,59% ‐2,40% ‐2,66%
OG(salg) ‐0,55% ‐1,21% ‐1,68% ‐0,92% ‐0,86%
OG(omvurdering) 1,73% ‐0,19% 0,00% 0,00% 0,00%

OG(produktion ekskl. 
nedskrivning) 4,81% 5,00% 6,22% 5,06% 4,92%
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OG(nedskrivning) 0,00% 0,00% 0,00% ‐5,96% ‐9,61%
OG(produktion inkl. 
nedskrivning) 4,81% 5,00% 6,22% ‐0,90% ‐4,69%
OG(kerneaktiviteter) 4,07% 1,30% 1,95% ‐4,21% ‐8,21%

OG(ikke‐kerneaktiviteter) ‐2,33% 0,21% 0,71% ‐0,29% ‐0,35%
OG(før skat) 1,74% 1,50% 2,66% ‐4,50% ‐8,55%

AOG‐drivere (inverse)
Entreprenørmateriel 0,06         0,07          0,07         0,06         0,04            
Øvrige materielle 0,03         0,04          0,05         0,04         0,03            
Materielle anlægsaktiver 0,10         0,11          0,12         0,10         0,07            
Varebeholdninger 0,03         0,04          0,04         0,03         0,03            
Entreprisedebitorer 0,13         0,17          0,19         0,26         0,16            
IGA, aktiver 0,11         0,03          0,09         0,06         0,06            
Øvrige kernedriftsaktiver 0,10         0,22          0,22         0,12         0,10            
Kerne driftsaktiver i alt 0,47         0,57          0,66         0,56         0,42            

IGA, passiver ‐0,11        ‐0,10         ‐0,07       ‐0,09       ‐0,09           
Forskudsbetalinger ‐0,04        ‐0,04         ‐0,04       ‐0,02       ‐0,01           
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser ‐0,09         ‐0,09         ‐0,13         ‐0,16         ‐0,11             
Øvrige driftsforpligtelser ‐0,07        ‐0,08         ‐0,08       ‐0,09       ‐0,11           
Driftsforpligtelser i alt ‐0,30        ‐0,32         ‐0,32       ‐0,36       ‐0,33           
Kerne netto driftsaktiver 0,17         0,26          0,34         0,20         0,09            

kk k d f kIkke‐kerne netto driftsaktiver 0,01         0,01          0,02         0,00         0,00            
1/AOH 0,18         0,27          0,35         0,21         0,09            
AOH 5,57         3,71          2,84         4,82         10,96          
ROIC (før skat) 10% 6% 8% ‐22% ‐94%

Kapitalforhold:

Kapitaliseringsgrad (NDA/EK)
Finansielle omk. Grad 
(EBT/EBIT)

Effekten af lån (kap. Grad x 
finans. Omk. Grad) ‐0,35         1,93          1,13           3,21           3,71              

WCR 469.398    198.739    503.379  577.901  301.282      
WCR/nettoomsætning 7% 4% 10% 11% 6%

NLF (Netto langfristet 
finansiering) 317.710    446.191    546.805    128.688    ‐17.918        
Likviditetsratio 0,68         2,25          1,09         0,22         ‐0,06           
NFO/NFF ‐23,06% ‐1,68% ‐6,86% ‐8,43% ‐8,33%
Soliditet 17,20% 18,61% 20,85% 13,56% 5,89%

Balancesum 3.418,14   3.391,16   3.356,80 3.226,24 2.427,30    

Investeringsafkast



Skatteeffekt 
(skattemultiplikator) 2,84          0,63          1,15           0,86           1,02              

ROE ‐10% 7% 10% ‐60% ‐353%

OG (før skat) 1,7% 1,5% 2,7% ‐4,5% ‐8,6%
AOH 5,57         3,71          2,84         4,82         10,96          
Kapitaliseringsgrad 1,98         2,33          2,44         2,59         3,49            

Finansiel omkostningsgrad ‐0,18         0,83          0,46           1,24           1,06              
Skatteeffekt 2,84         0,63          1,15         0,86         1,02            
ROE ‐10% 7% 10% ‐60% ‐353%

OG (før skat)

Pihl & Søn 1,74% 1,50% 2,66% ‐4,50% ‐8,55%
MTH 2,81% 3,19% 1,10% ‐3,76% ‐5,28%
NCC Construction 3,31% 2,93% 5,15% 5,24%

OG Produktion

Pihl & Søn 4,81% 5,00% 6,22% ‐0,90% ‐4,69%
MTH 6,32% 7,61% 6,51% 0,86% ‐0,65%
NCC Construction 9,83% 8,04% 9,58% 9,75%

OG administration og salg

Pihl & Søn ‐2,47% ‐3,51% ‐4,26% ‐3,31% ‐3,52%
MTH ‐3,51% ‐4,42% ‐5,38% ‐4,43% ‐4,56%
NCC Construction ‐6,53% ‐5,11% ‐4,43% ‐4,51%

Nettoomsætning 2008 2009 2010 2011 2012

Pihl & Søn 119            100            89            100          100             
MTH 123            100            91            102          107             
NCC Construction ‐            100            94            115          121             

Salgsomkostninger

Pihl & Søn 100            185            228          140          132             
MTH 100            107            124          100          94                

1/AOH entreprenørmateriel

Pihl & Søn 0,06         0,07          0,07         0,06         0,04            
MTH 0,025       0,035        0,045       0,040       0,031          
NCC Construction 0,010       0,009        0,011       0,008       ‐              

WCR/nettoomsætning

Pihl & Søn 7% 4% 10% 11% 6%

MTH 7% 7% 10% 11% 10%

NCC Construction 0% 2% ‐1% ‐3% ‐7%

(2009 = 100) 2008 2009 2010 2011 2012



WCR

Pihl & Søn 236            100            253          291          152             
MTH 119            100            141          172          156             
NCC Construction 100            ‐61           ‐159         ‐440            

Nettoomsætning

Pihl & Søn 119            100            89            100          100             
MTH 123            100            91            102          107             
NCC Construction 100            94            115          121             

t.DKK 2008 2009 2010 2011 2012

NLF

Pihl & Søn 318            446            547          129          ‐18              
MTH 782            908            931          714          266             
NCC Construction 357            186          190          150             

Soliditet

Pihl & Søn 17% 19% 21% 14% 6%

MTH 27% 29% 34% 23% 17%

NCC Construction 28% 18% 16% 13%

NFF 2008 2009 2010 2011 2012

Pihl & Søn 355,37      695,25      1.006,97 839,62    575,05        
MTH ‐401,09     ‐733,23     ‐254,47   103,07    287,55        
NCC Construction ‐ ‐346,10     ‐464,48   ‐632,45   ‐739,18      

/ lNFF/Balancesum 2008 2009 2010 2011 2012

Pihl & Søn 10% 21% 30% 26% 24%

MTH ‐8% ‐13% ‐5% 2% 6%

NCC Construction ‐24% ‐38% ‐44% ‐51%



 

 

Kilde: http://research-methodology.net/ansoff-growth-matrix/  

http://research-methodology.net/ansoff-growth-matrix/
http://research-methodology.net/wp-content/uploads/2013/02/Ansoff-Growth-Matrix.png
mwied
Typewritten Text
Bilag 15 - Ansoffs vækstmatrice



  Interview gennemført 1. april 2014 

1 

Stuktur, risiko og teknik i den danske byggebranche 

Interview med Flemming Correll Frank, Civilingeniør og afdelingsleder i 

Bascon A/S (rådgivende ingeniører).  

Q: Hvilke faser findes der i et byggeri/anlægsprojekt? 

A: Idefase, forprojekt (bygherre/rådgiver analysedelen og behovsafdækning, vælger 

hvilken entrepriseform der benyttes), projektering (bygherre, myndigheder, rådgiver, 

fysiske forhold, begrænsninger mv.), udbud (EU udbudslovgivning, beløbsgrænser - 

licitation), kontraheringsfase (kontrakter, forhandlinger af kontraktforhold og pris, 
ydelser), 1. spadestik, byggefase, driftsfase.  

Q: Kontraktjura - hvem er det normalt der bærer risikoen? 

A: Bygherres rådgiver udformer normalt entreprisekontrakt. Bygherrerisiko: forurening på 

jorden, rådgiverrisiko: faglige problemstillinger (projekteringfejl), entreprenørrisiko: 

garantiperioder (5 års regel, evt. forlængelse i kontrakt op til 10 år), forsikringforhold 

(sikkerhedstillelse afløftes løbende i takt med færdiggørelse, 1. og 5. års gennemgang, 

der kan tegnes all-risk forsikring), overgrad optimisme ift. beregning (misforståelse af 

opgaven)  

Q: Beskrivelse af forskellene i krav til byggematerialer og teknikker mellem lande?  

A: Insekter, forholdsregler for klimaforskelle, krav om andre materialer og 

konstruktionstyper, gældende for totalentrepriser, entreprenør står for materiale valg i 

stor udstrækning.  

Q: Hvilke store spillere er der på markedet, som er i størrelse med Pihl & Søn?  

A: NCC, Monberg og thorsen, enemærke og petersen,  

Q: Har P&S været særligt kendt for nogle typer af opgaver?  
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A: Meget kendt for totalentrepriser (kun beskrivelse af hvad bygningen skal kunne - 

entreprenør hyrer rådgiver mv., bygherre har lille inflydelse). Derudover kendt fra ikon-

byggerier .  

Q: Hvilke typer af entrepriser findes der? 

A: Hovedentreprise (bygherre vælger rådgiver mv.), fagentreprise (opdeles på enkelte 

faggrupper, der hver især byder ind) og totalentreprise (hvor entreprenøren overtaget en 

del af projekteringsarbejdet fra bygherrens rådgiver).  

Q: Hvordan foregår risikostyring i udbudsformen? 

A: Tildelingskriterier: pris, organisering, referencer (3 oftest anvendte), soliditet og 

nøgletal. Bøje Nielsen konkurs kan nævnes som et eksempel på hvordan en konkurs 

endte med at give "overskud" for kreditorerne.  

Q: Er det entreprenøren, der bibringer de særlige evner til at kunne løse opgaverne, eller 

er det den rådgivende ingeniør?  

A: Nej, det er primært den rådgivende ingeniør, bygherrens rådgiver der står for denne 

del.  

Q: Hvilke primære tekniske forbedringer har der været i de sidste 20 år? N 

A: CC bruger meget tid på at "tænke smart" i forbindelse med udførelse (relativt mange 

ingeniørtimer) i forbindelse med optimering af arbejdsbeskrivelser. Forskelle til NCC: 

NCC mere kendte for at bruge funktionærer til at optimere processer, hvor Pihl mere er 

kendt for blot at "Samle" (den gammeldags entreprenør). kulturel forskel. mere fleksible 

materialer så der kan bygges hele året,  

Q: Hvordan er byggeriets sæson i DK?  

A: Mindre og mindre betydende (blandt andet er der stillet nye krav om 

totaloverdækninger i forbindelse med gennemførsel af tagrenoveringer mv.), udvikling 

fra materialeproducenters side så der kan bygges en større del af året, entreprenør 
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kompenseres af bygherre for vinterforanstaltninger (nogle entreprenører spiller bevidst 

på dette). 

Q: Hvor ligger risikoen i byggeriet?  

A: Rateudbetalinger: Pihl var kendt for at hæve raterne for at tilføre likviditet 

(byggepladsindretning forfalder først og "pumpes" derfor i forhold til andre dele af 

byggeriet), det er ofte bygherres rådgiver der vurderer om milestone er opfyldt, risiko for 

dagbøder ift. forsinkelse af milestones skubber ofte til opnåelse af andre milestones.  

Q: Hvordan har man set, at miljø-kravene har ændret sig med tiden?  

A: Sikkerheds- og sundhedsvurderinger i forbindelse med større projekter, bortskaffelse 

af miljøfarligt affald er en betydelig omkostning - omkostning der belastes bygherre.  
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