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1 Indledning 

1.1 Præsentation af emnet 

Arkil A/S har med mere end 75 års erfaring, 1100 medarbejdere og en omsætning på 1,8 milliarder kroner1

etableret sig blandt de største anlægsentreprenører på det danske marked. 

Selskabet har over en 8-årig periode opnået en vækst i omsætningen på 125 %, men på trods heraf har 

selskabet de sidste to regnskabsperioder ikke formået at opretholde bundlinjen. I 2015 kom selskabet ud 

med den højeste omsætning nogensinde på 2,1 milliarder kroner, men med et underskud på 19 millioner 

kroner. Denne uheldige udvikling fortsatte Arkil A/S i 2016, og ikke blot kom de ud med et buldrende 

underskud på 59,5 millioner kroner, men deres omsætning faldt også til 1,8 milliarder kroner, hvilket svarer 

til et fald på 15 %. 

I 2016 fik Arkil A/S en kapitalforhøjelse på 50 mio. kr., samtidig med at virksomheden optog bankgæld for 65 

mio. kr. Dette vidner om en virksomhed, som foruden de driftsmæssige resultater også har haft svært ved at 

opretholde likviditeten. 

Ud over selskabets finansielle økonomiske udfordringer står selskabet også overfor den realitet, at den 

danske stat ikke investerer i infrastrukturen i samme grad som tidligere, og på nuværende tidspunkt ser det 

ud som om, de årlige investeringer fra staten vil falde yderligere de kommende år.2 Dette ses som et problem, 

da mellem 80-90 % af en anlægsentreprenørs projekter kommer fra offentlige udbydere. 

Med baggrund heri vil opgaven fokusere på, hvorvidt Arkil A/S’ risikoprofil er stærk nok til at imødegå de 

problemstillinger, der er på markedet, og herunder hvordan denne profil ser ud i forhold til sine 

konkurrenter. I den forbindelse vil der i opgaven være fokus på den risikoprofil, der dannes for en virksomhed 

ud fra sammensætningen af de forretningsmæssige og ikke forretningsmæssige risici. 

For et selskab afleder igangværende arbejder regnskabsposterne omsætningen, produktionsomkostninger 

samt tilgodehavender fra salg, som efter vores vurdering er de væsentligste regnskabsposter hos en 

anlægsentreprenør. Det vurderes derfor essentielt at vide, hvordan igangværende arbejder indregnes, og 

hvilke skøn der ligger til grund herfor. Dertil vurderer vi det relevant at se på, hvordan Arkil A/S’ valg af 

anlægsprojekter påvirker deres risikoprofil. 

Opgaven vil forsøge at forstå, hvordan udfordringerne på markedet påvirker Arkil A/S, men ligeledes hvilke 

muligheder i markedet de skal fokusere på. For at vi kan vurdere, hvad Arkil A/S skal fokusere på, er det 

nødvendigt at vide, hvilke stærke og svage sider Arkil A/S har. 

Herudover vurderer vi det nødvendigt at analysere, hvordan Arkil A/S’ rentabilitet og likviditet har udviklet 

sig i forhold til deres tætteste konkurrenter. Analysen heraf vil tage udgangspunkt i nøgletal, som ligeledes 

ligger til grund for en kreditvurdering i banken. På baggrund heraf vil vi konkludere på, hvorvidt Arkil A/S’ 

risikoprofil er stærk nok til at imødekomme de udfordringer, der i øjeblikket er på markedet. 

1 Årsrapport 2016 Arkil A/S 
2 https://www.danskbyggeri.dk/media/31140/anlaegsanalyse-2017.pdf



5 

1.2 Problemstilling 

Arbejdet på vores infrastruktur og vejnet har altid haft stor bevågenhed fra både borgere, politikere og 

virksomheder rundt omkring i Danmark og resten af Europa. Siden finanskrisen i 2008 har regeringen lanceret 

flere nødpakker, hvilket har medført store investeringer i den danske infrastruktur, som 

anlægsentreprenører har nydt godt af siden. 

Særligt har anlægsbranchen i høj grad været præget af såkaldte ’megaprojekter’, som er projekter udliciteret 

af det offentlige, og som politisk blev sat i verden for at sætte gang i de økonomiske hjul og derved få 

Danmark ud af krisen. Blandt megaprojekterne kan nævnes Helsingørmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen, 

Ringstedbanen, Aarhus Letbane, Vestjysk Motorvej, Djurslandsmotorvejen og mange flere. Disse store 

projekter fik for alvor sat gang i væksten hos nogle af de mellemstore entreprenørvirksomheder som Arkil 

A/S og dets tætteste konkurrenter Barslund A/S og M.J. Eriksson, som gennemsnitligt har forøget deres 

omsætning med 206 % over de sidste 9 år. 

Af Arkil A/S’ årsrapport for 2016 fremgår det, at 99 % af selskabets omsætning genereres på det danske 

marked. Selv når vi kigger på koncernniveau, udgør selskabets udenlandske aktiviteter for 2016 kun 28 % af 

den samlede omsætning og er fordelt på henholdsvis det svenske, tyske og irske anlægsmarked. Arkil er altså 

umiddelbart afhængig af det danske marked, som følge af den lille geografiske spredning. De har herudover 

også valgt kun at specialisere sig inden for anlægsbranchen. De har altså ikke foretaget en risikospredning 

ved også at operere i eksempelvis byggebranchen, som ikke nødvendigvis følger den samme 

udviklingstendens som anlægsbranchen. 

Arkil A/S står derfor over for den udfordring, at det danske anlægsmarked fortsat er en betydelig del af 

selskabets eksistensgrundlag og derfor med stor sandsynlig vil blive udfordret kraftigt af, at de offentlige 

myndigheder de kommende år har afsat færre midler til at investere i infrastrukturen. 

Arkil A/S var i 2016 nødsaget til at optage banklån for 65 mio. kr. samt få en kapitalforhøjelse på 50 mio. kr. 

for at kunne betale sine forpligtelser. En af hovedårsagerne til den dårlige likviditet skyldes nedskrivninger af 

3 af deres store broprojekter. Dette leder os frem til vores problemstilling, som er, om Arkil har formået at 

sammensætte en stærk nok risikoprofil til at imødekomme den skærpende konkurrence på markedet, som 

følge af hvad færre investeringer fra det offentlige vil medføre?

1.3 Problemformulering 

Er Arkil A/S’ risikoprofil stærk nok til at imødegå udfordringerne på det danske marked for 

anlægsentreprenører?

For at kunne besvare vores problemformulering har vi opstillet følgende undersøgelsesspørgsmål. 

Undersøgelsesspørgsmål 

U1: Hvilken betydning har igangværende arbejder for en anlægsentreprenør og hvordan påvirkes 

likviditeten?

U2: Hvilke forhold vurderer en bankrådgiver en anlægsentreprenørs risikoprofil ud fra? 

U3: Hvilke strategiske faktorer påvirker Arkil A/S’ risikoprofil på det danske marked for anlægsentreprenører? 
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U4: Hvordan har Arkil A/S’ finansielle forhold udviklet sig i forhold til sine konkurrenter på markedet? 

U5: Hvordan ser Arkil A/S’ risikoprofil ud i forhold til sine konkurrenter på det danske marked for 

anlægsentreprenører? 

Ved besvarelse af disse undersøgelsesspørgsmål søges besvarelsen af problemformuleringen. Vi vil i afsnit 2 

redegøre for, hvordan vi har bygget opgaven op. 

1.4 Afgrænsning 

1.4.1 Segmentering 

Vi har valgt at afgrænse opgaven til udelukkende at fokusere på de aktiviteter, Arkil har inden for 

anlægsbranchen, som følge af at Arkil selv definerer deres forretningsområder som bro og betonprojekter, 

forureningsoprensning, vejservice, vandbygning og fundering, piping og tunneleringsarbejder3 og dermed 

ikke byggeentrepriser. Herudover ses det ifølge CVR.dk, at Arkil har angivet sin egen branchekode som 

421100 Anlæg af veje og motorveje.4 Vi har derfor så vidt muligt holdt data omkring byggebranchen ude af 

de anvendte kilder og udtalelser, da byggebranchen har udviklet sig og fortsat udvikler sig anderledes end 

anlægsbranchen5 og derfor vil kunne give et forvrænget syn på markedets tilstand for anlægsentreprenører. 

Det har dog i enkelte tilfælde været svært at adskille tingene, fordi fageksperter, når de udtaler sig, ofte 

betragter anlæg- og byggebranchen som en helhed. Der er dog adskillige forskelle mellem de to brancher, 

ikke mindst er det forskellige typer opgaver, men det er også forskellige medarbejdere med forskellige slags 

uddannelser og kompetencer. Den væsentligste forskel vurderes dog at være, at byggebranchens kunder 

både er privat personer, virksomheder og de offentlige myndigheder, hvor anlægsbranchens kunder 

hovedsagligt er det offentlige, og derfor også i højere grad er afhængig af offentlighedens investeringer i 

infrastrukturen i forhold til byggebranchen. 

1.4.2 Geografisk 

Vi har valgt at afgrænse opgaven til det danske marked. Dette fordi anlægsbranchen er en branche, som er 

underlagt politiske reformer og aftaler, som regulerer de offentlige infrastrukturelle investeringer, hvor der 

kan være stor forskel imellem markederne på trods af den næsten ikke eksisterende geografiske afstand 

mellem for eksempel det danske, tyske og svenske marked.6 Samtidig er der det faktum, at det danske 

marked udgør 99,96 % af Arkil A/S’ samlede omsætning,7 hvorfor vi ikke vurderer, at de øvrige markeder kan 

have en væsentlig betydning for Arkil A/S’ risikoprofil på det danske marked, og derfor ikke har fundet det 

relevant at inddrage disse markeder i vores analyser. 

1.4.3 Analyseperiode 

I vores analyser, har vi taget udgangspunkt i perioden 2008-2016. Årsagen hertil skyldes, at vi gerne vil kunne 

belyse, hvordan de offentlige investeringer i infrastrukturen påvirker anlægsbranchen, hvilket kun er muligt 

3 Årsrapport Arkil A/S for 2016, side 4 
4 https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15070544&soeg=Arkil+A%2Fs&type=Alle 
5 https://www.danskbyggeri.dk/media/30278/dansk-byggeris-konjunkturanalyse-oktober-2017.pdf 
6 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10233275/ny-nedtur-i-sigte-boelgegang-koster-
entreprenoerer-dyrt 
7 Årsrapport Arkil A/S for 2016, side 39
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at belyse, hvis vi ser tallene henover en årrække, hvor konjunkturen ændrer sig. Konjunkturcyklussen har 

historisk været omkring 7-10 år. Dette skyldes, at når der er lav konjunktur vil staten som udgangspunkt 

forsøge at føre en ekspansiv finanspolitik, og omvendt når der er høj konjunktur vil de søge at føre en 

kontraktiv finanspolitik. Det er herudfra vores vurdering, at en periode på 5 år eller herunder ikke vil være 

en lang nok periode til at kunne se en markant udvikling i den politik, regeringen har ført og derved en 

ændring i de offentlige investeringer. 

I den ideelle analyse ville 2017 tallene blive inddraget, men årsrapporten for Arkil A/S er endnu ikke blevet 

offentliggjort ved udarbejdelsen af opgaven. Dog er koncernregnskabet for Arkil Holding A/S blevet 

offentliggjort, og vi kunne have valgt at udlede nogle tal herfra på baggrund af nogle opstillede 

forudsætninger, men da flere af konkurrenterne ligeledes ikke har offentliggjort deres årsrapporter, vil det 

ikke være muligt at lave en sammenligning med konkurrenterne, hvorfor vi har valgt ikke at inddrage tallene 

fra 2017. 

1.4.4 Lovmæssige bestemmelser 

I forbindelse med vores gennemgang af de lovmæssige bestemmelser omkring indregningen af 

igangværende arbejder har vi valgt udelukkende at gennemgå den lovmæssige begrebsramme, der omfatter 

produktionsmetoden. Afgrænsningen skyldes, at Arkil A/S aflægger deres årsregnskab efter regnskabsklasse 

C (stor), hvor det er et krav, at de igangværende arbejder indregnes efter produktionsmetoden. Vi vil derfor 

ikke på noget tidspunkt komme nærmere ind på, hvordan igangværende arbejder indregnes ved brug af 

salgsmetoden. Ligeledes vil vi hellere ikke gennemgå salgskontrakter, som ikke opfylder definitionen på en 

entreprisekontrakt, jf. IAS 11. 

Ydermere har vi afgrænset os til ikke at involvere IFRS 15, da Arkil A/S aflægger årsregnskabet efter reglerne 

i ÅRL og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne i IFRS 15.8

1.5 Definitioner 

Vi vil her definere de væsentligste begreber, som anvendes gennem hele opgaven. 

Arkil: Når Arkil nævnes i opgaven, er der tale om det selskab i Arkil-koncernen, der hedder Arkil A/S og har 

følgende CVR-nr. 15 07 05 44. Der er altså ikke tale om koncernen som helhed, med mindre der positivt er 

nævnt andet. Når vi i opgaven skriver Arkil, skal det derfor kun forstås som dette selskab. 

Det offentlige: I opgaven benævnes det offentlige kundesegment, hvilket består af alle offentlige instanser, 

herunder staten, regioner, kommuner og forsyningsselskaber. Herunder også de danske ministerier, som 

har indflydelse på branchen samt Vejdirektoratet og Bane Danmark, som er statsstyret af de danske 

ministerier.

Anlægsentreprenør: Når vi i opgaven benævner en anlægsentreprenør, menes der en virksomhed, som 

opererer inden for alle typer anlægsopgaver, som produktion af vej, broer, fundering, vejservice mv., men 

der er her ikke tale om hverken en byggeentreprenør eller en asfaltentreprenør. 

8 Arkil A/S Årsrapport 2016 - Note 1 
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Markedet: Når der i opgaven tales om markedet, henvises der til det danske marked for 

anlægsentreprenører. 

Risikoprofil: Vi vil i hele opgaven forsøge at belyse, hvilke faktorer der påvirker Arkils risikoprofil. Når vi 

taler om Arkils risikoprofil, så skal det forstås som den profil, der dannes af de forretningsmæssige samt 

ikke forretningsmæssige risici, som Arkil enten er underlagt qua deres eksistens på markedet, men også de 

risici virksomheden selv påtager sig i forbindelse med valg af ordrer og projekter.
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2 Metode og modelvalg 
For at give læseren det nødvendige overblik har vi i det følgende afsnit redegjort for den anvendte 

opgavestruktur samt beskrevet vores valg af modeller og metoder, herunder hvilke overvejelser som ligger 

til grund herfor. 

For at synliggøre opgavestrukturen har vi udarbejdet nedenstående oversigt: 

2.1 Paradigmevalg 

Formålet med opgaven er at redegøre for de underliggende elementer, som påvirker Arkils risikoprofil, og 

hvorledes denne er set i forhold til konkurrenterne på markedet. I forbindelse med vores analyser vil vi som 

udgangspunkt bevæge os i det interpretivistiske paradigme samt det postpositivistiske paradigme. 

I del 5 ønsker vi at forstå de mekanismer og forhold, der påvirker Arkils styrkeprofil, herunder deres interne 

og eksterne forhold. I den forbindelse vil sandheden være påvirket af både tid og rum, som vil være alt 

afgørende for fortolkningen og vægtningen af, hvilke forhold der har en væsentlig indflydelse på Arkils 
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risikoprofil. Som følge heraf vil vi hovedsageligt i dette afsnit bevæge os i det interpretivistiske paradigme, 

hvor opfattelsen er, at der ikke findes én umiddelbar sandhed. 

Til gengæld vil vi hovedsageligt i delafsnit 3, 4, 6 og 7 bevæge os i det post-positivisme paradigme, da vi søger 

at forklare og analysere det undersøgte, ved at komme frem til en sandhed, men som i en virkeligheds 

kontekst kun vil kunne være tilnærmelsesvis, og at denne sandhed vil være baseret på de valg, som vi tager 

gennem hele opgaven. 

Som følge af dette vil vores dataindsamling derfor både gå på den deduktive metode, som går på, at tage 

udgangspunkt i teorien, hvorefter vi vil teste teorien ved efterfølgende at teste antagelser på forskellige 

observationer, men herudover også den induktive metode, som går på, at tage udgangspunkt i teorien, og 

herfra forsøge at udlede tendenser, sammenhænge og mønstre. 

2.2 Undersøgelsesdesign 

2.2.1 Del 1 - Indledning 

Opgaven er bygget op med indledning som det første, hvilket har til formål at give et overblik over emnet 

samt den problemstilling, som søges belyst i opgaven. Herudover er det også indledningens formål at 

forklare, hvorfor problemstillingen er både aktuel og relevant. 

Ud over at skulle give overblikket over emnet, er der i indledningen et underafsnit, der forklarer 

problemstillingens udfordringer, hvilken danner grundlaget for den udfærdigede problemformulering samt 

undersøgelsesspørgsmålene. Hertil er der indarbejdet en afgræsning, som afgrænser problemformuleringen 

i forhold til segment, geografi, analyseperiode samt lovmæssige bestemmelser. Sidst men ikke mindst er de 

begreber, der er afgørende for forståelsen af essentielle vurderinger i opgaven, defineret for at undgå, at 

eventuelle misfortolkninger opstår. 

2.2.2 Del 2 - Metode og modelvalg 

Dette afsnit består af fire underafsnit. Først og fremmest er der et afsnit med vores paradigmevalg og hvilke 

konsekvenser valget har for opgaven. Herudover vil vi forklare vores undersøgelsesdesign og i den 

forbindelse give et overblik over de udarbejdede delafsnit og deres formål i forhold til den samlede 

problemstilling. 

Ydermere kommer vi ind på, hvilke typer kilder vi har anvendt, og hvilke konsekvenser vores valg har for 

opgaven. Sidst men ikke mindst vil vi gennemgå, hvilke overvejelser vi har gjort os i forbindelse med vores 

valg af kilder og herunder komme med vores kritik heraf. 

Opgavens to første afsnit vil tage udgangspunkt i den teoretiske tilgang fra bogen ”Den Skinbarlige 

Virkelighed – Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”.9

2.2.3 Del 3- Igangværende arbejder og den finansielle påvirkning 

Vi vurderer at igangværende arbejder, nærmere defineret entreprisekontrakter, er den væsentligste 

regnskabspost hos en anlægsentreprenør, idet styringen heraf påvirker produktionsomkostningerne i 

9 Den Skinbarlige Virkelighed – Vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne” af Ib Andersen, 5. udgave 
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virksomheden. Herudover afleder denne regnskabspost både omsætningen og tilgodehavender fra salg, 

hvilke som regel er de største regnskabsposter og hertil kan tilføjes en hel del ledelsesmæssige skøn. 

For at forstå en anlægsentreprenørs processer og risici vurderer vi det nødvendigt at foretage en teoretisk 

gennemgang af, hvordan entreprisekontrakter behandles regnskabsmæssigt, samt hvordan 

entreprisekontrakter bliver indregnet som igangværende arbejde for en anlægsentreprenør. Formålet med 

afsnittet er at opnå en forståelse af den påvirkning og store betydning, de igangværende arbejder har for en 

anlægsentreprenørs forretningsmæssige og ikke forretningsmæssige risici. 

Idet indregningen af igangværende arbejder er en kompleks regnskabspost, har vi for forståelsen valgt at 

opstille et eksempel, som viser, hvordan en virksomheds finansielle situation påvirkes, når vi ændrer i 

forudsætningerne for projektet. Formålet med eksemplet er at illustrere de udfordringer, 

anlægsentreprenører møder i deres dagligdag, når de opgør deres igangværende arbejder. 

Vi vil i vores gennemgang anvende en række lovbestemmelser i form af Årsregnskabsloven samt de 

internationale regnskabsstandarder for entreprisekontrakter, IAS 11. Vi har desuden anvendt vores 

semistrukturede interview med Thomas Frommelt. Vi har i vores regnskabseksempel anvendt fiktive tal, som 

følge af, at præcise tal fra anlægsprojekterne ikke er offentligt tilgængelige. Vi har dog foretaget en 

informationssøgning hos Arkil for at opnå et realistisk billede af den opstillede entreprise.  

2.2.4 Del 4 - Bankernes kreditvurdering af anlægsentreprenører 

Vi vil i dette afsnit kigge på, hvilke finansielle og organisatoriske faktorer bankerne vægter højest, når de 

foretager kreditvurderinger af deres kunder. Det er helt essentielt for problemstillingen og vurderingen af 

Arkils risikoprofil, at vi i vores opgave får foretaget en analyse af de faktiske forhold, som långivere vurderer 

på, når de skal oprette et kreditforhold. Dette er helt essentielt, da opretholdelsen af en virksomheds 

likviditet er altafgørende for dennes fremtidig eksistens. 

Afsnittet er baseret på et semistruktureret interview med erhvervsrådgiveren Kim Wander fra Sparkassen 

Kronjyllands afdeling i København City, som især tager udgangspunkt i de bestanddele, som bankerne lægger 

til grund ved kreditvurdering af en virksomhed. 

Afsnittet vil være en del af grundlaget for den senere analyse af Arkils strategiske og finansielle situation samt 

vurderingen af deres risikoprofil. 

2.2.5 Del 5 - Analyse af den strategiske situation 

Med udgangspunkt i de identificerede forhold fra afsnit 3 og 4 vil vi foretage en analyse af Arkils strategiske 

situation bestående af en analyse af Arkils interne og eksterne forhold. Formålet hermed er at kunne 

redegøre for, hvilke interne stærke og svage sider Arkil har i forhold til at skulle imødekomme de muligheder 

og trusler, Arkil står over for på markedet. 

Vi vil i analysen anvende en række relevante modeller, der anses som frameworks til at analysere de interne 

og eksterne forhold, for til sidst at kunne opsummere vores vurderinger og konklusioner i en samlet SWOT 

analyse, der analysere netop på de væsentligste interne forhold i form af Arkils stærke og svage sider samt 

de eksterne forhold i form af muligheder og trusler. 
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Til analysen vil vi hovedsageligt foretage vores informationssøgning gennem Arkils offentliggjorte 

årsrapporter, men også søge information på virksomhedens hjemmeside. Ydermere vil vi i høj grad anvende 

anerkendte internetkilder, herunder både Licitationen, Business, Finansministeriet og Børsen m.fl. Sidst men 

ikke mindst har vi anvendt vores semistrukturede interview med den branchespecialiserede revisor Thomas 

Frommelt, som har arbejdet med anlægsentreprenører i over 20 år og derfor har et indgående kendskab til 

anlægsentreprenøres processer og samtidig også til anlægsmarkedet. 

2.2.6 Del 6 - Analyse af Arkils finansielle situation i forhold til konkurrenterne 

I dette afsnit vil vi foretage en analyse af Arkils rentabilitet samt kapitaltilpasningsevne. I analysen vil vi 

løbende foretage en sammenligning med selskabets tætteste konkurrenter, for at vi senere kan vurdere, hvor 

de står i forhold til deres konkurrenter ved udgangen af 2016. 

Vores rentabilitetsanalyse vil tage udgangspunkt i den teoretiske DuPont-model, som fra niveau til niveau 

dekomponerer nøgletallet afkastningsgrad. Vi vil ud fra analysen vurdere, hvilke resultatmæssige 

regnskabsposter der påvirker Arkils risikoprofil på markedet. 

Vores analyse af kapitaltilpasningsevnen vil tage udgangspunkt i de nøgletal, som bankrådgivere anvender til 

at foretage en kreditvurdering af virksomheder. 

Dette afsnit er hovedsagligt skrevet på baggrund af sekundære kvantitative data i form af reviderede 

årsrapporter samt offentlig tilgængelig data fra Danmarks Statistik. 

2.2.7 Del 7 - Vurdering af Arkils risikoprofil i forhold til konkurrenterne 

Ud over at en effektiv risikostyring og intern kontrol er med til at reducere virksomhedens 

forretningsmæssige risici, så er det faktisk et lovkrav ifølge selskabslovens § 115, at bestyrelsen i en 

virksomhed forholder sig til virksomhedens risikostyring.10

Vi vil i dette afsnit først og fremmest redegøre for, hvilke risici vi ud fra de tidligere afsnit mener påvirker 

Arkils risikoprofil. Hernæst vil vi ud fra vores foretagne analyser i de tidligere afsnit vurdere, hvor Arkils 

risikoprofil ligger i forhold til deres konkurrenter og herudfra vurdere, hvorvidt Arkils risikoprofil er stærk nok 

til at konkurrere på markedet. 

Dette afsnit baserer sig derfor hovedsageligt på de analyser og de data, der er opnået fra de tidligere afsnit. 

Der vil altså være tale om både sekundære kvantitative og kvalitative data i form af henholdsvis offentlige 

registre og diverse skrevne artikler, men også primære kvalitative data i form af interviews. 

2.2.8 Del 8 - Konklusion 

I dette afsnit vil vi udarbejde en opsummering af opgaven, som vil tage udgangspunkt i vores udarbejdede, 

analyser og vurderinger fra de tidligere delkonklusioner. Dette har til formål at give opgaven en samlet 

opsummering af de væsentligste forhold samt en besvarelse på problemstillingen om, hvorvidt Arkils 

risikoprofil er stærk nok til at overleve på det danske marked. 

10 http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/1901/risikoidentifikation_er_blevet_et_must_for_bestyrelsen.html 
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2.2.9 Del 9 - Perspektivering 

I vores perspektivering redegøres der for relevante forhold, som er opstået efter opgavens afslutning, som 

vil kunne påvirke vores konklusion.

2.3 Dataindsamling 

Vi vil i forbindelse med vores dataindsamling foretage metodetriangulering ved at kombinere flere 

undersøgelsesteknikker for at sikre både validiteten og realibiliteten af vores data. Vores 

metodetriangulering er blandt andet brugt i forbindelse med undersøgelsen af Arkils strategiske situation, 

hvor vi både anvender sekundære kvalitative dataindsamlingsteknikker, men ligeledes primære kvalitative 

og kvantitative dataindsamlingsteknikker. Vi vil heri gennemgå opgavens brug af både primære og 

sekundære data indsamlingsteknikker. 

2.3.1 Primære kilder 

Opgavens primære kilder består udelukkende af stimulidata i form af to semistrukturede interviews med 

henholdsvis erhvervsrådgiveren Kim Wander fra Sparkassen Kronjyllands afdeling i København City, som har 

mange års erfaring indenfor kreditvurderinger af virksomheder. Kim er dog ikke specialiseret indenfor præcis 

kreditvurderinger af anlægsentreprenører, men han har erfaring med kreditvurdering af virksomheder med 

igangværende arbejder. I interviewet med Kim Wander lægges der vægt på de metoder, bankerne anvender, 

når de skal foretage en kreditvurdering af anlægsentreprenører. I den forbindelse for at forstå, hvilke 

kvalitative og kvantitative data bankerne indsamler, og hvordan de vægter de forskellige data. 

Den anden respondent er den branchespecialiserede revisor Thomas Frommelt fra Deloitte København. 

Thomas Frommelt har gennem hans 20 år som revisor, specialiseret sig inden for revision af anlægs- og bygge 

virksomheder, hvorved han har et indgående kendskab til de forretningsmæssige og ikke forretningsmæssige 

risici, som en anlægsentreprenør arbejder med. I interviewet med Thomas Frommelt lægges der vægt på de 

tendenser, han ser i markedet, og hvordan han gennem tiden har set, hvordan de offentlige investeringer 

har påvirket anlægsentreprenørerne. Herudover at give os en mere dybdegående indsigt til den generelle 

branche og dennes udfordringer og muligheder. 

Vi har valgt at strukturere begge interviews som to semistrukturerede interview, hvor vi i forvejen har haft 

sendt respondenten de udvalgte emner, og hvor respondenten har forholdt sig til disse inden interviewet, 

for på den måde at håbe på, at få nogle mere uddybende og gennemtænkte svar i stedet for improviserede 

og mindre sammenhængende svar. Det semistrukturede interview er anvendt for at få belyst samt 

understøtte vores egen viden omkring specifikke forhold i relation til vores problemstilling. Fordelen ved, at 

vi har valgt det semistrukturede interview, er at det tillader, at respondenten tilføjer dennes synspunkter og 

perspektiver til de forhold, der drøftes. Vi har i bilag 1 og 2 vedlagt vores transskriberede interviews samt 

tilhørende interviewguides. 

I forbindelse med valg af respondenter har vi overvejet at indhente et interview fra Arkil for at få indgående 

kendskab til deres processer, men som følge af at virksomhedens moderselskab er børsnoteret og derfor er 

underlagt strenge fortrolighedsregler, er det vurderet, at et interview ikke ville kunne give yderligere 

oplysninger, end dem vi i forvejen vil kunne frembringe gennem virksomhedens årsrapport, hjemmeside 

samt eksterne artikler om virksomheden. 
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2.3.2 Sekundære kilder 

Opgavens sekundære kilder består dels af kvalitative datakilder i form af artikler og nyhedsinformation samt 

udleverede dokumenter i form af kreditvurderingsskemaer mv. Ydermere erhvervsøkonomiske lærebøger 

fra HD 1. del og HD (R). Bøgerne er blevet anvendt i undervisningen og er en del af pensum, hvorfor det 

vurderes, at dataene herfra vurderes at være pålidelig.

Ud over de kvalitative datakilder har vi også anvendt sekundære kvantitative datakilder i form af reviderede 

årsrapporter, tal fra Danmarks Statistik og øvrige offentlige databaser. 

Information fra de reviderede årsrapporter vurderes at være retvisende og er aflagt efter årsregnskabsloven 

og internationale standard og er påført en erklæring om revision fra en uafhængig statsautoriseret revisor, 

hvilket både gør årsrapporterne sammenlignelige og dataene troværdige. 

2.4 Kilder og kildekritik 

2.4.1 Mulige fejlkilder og kildekritik 

I forbindelse med udarbejdelsen af enhver opgave vil der altid være mulige fejlkilder og ligeledes vil der altid 

kunne kritisere på frembringelsen og valget af data. 

Specifikt for denne opgaver ser vi følgende mulige fejlkilder: 

• Der er risiko for, at Kim Wanders kompetencer indenfor specielt kreditvurdering af 

anlægsentreprenører ikke er gode nok, som følge af at han ikke er specialiseret her indenfor. 

Herudover også, at det er hans egne, såvel bankens synspunkter og holdninger, som kommer til 

udtryk igennem interviewet og ikke en objektiv eksperts erfaringer. Det er dog vores vurdering, at 

hans manglende erfaring indenfor kreditvurdering af anlægsentreprenører opvejes af hans erfaring 

med kreditvurdering af andre typer virksomheder med igangværende arbejder, samt at metoden for 

bankens kreditvurderingsproces ikke er anderledes fra virksomhed til virksomhed. 

• Der eksisterer en arbejdsrelation mellem os og Thomas Frommelt, men vi vurderer ikke, at denne 

arbejdsrelation har nogen betydning i relation til opgaven som følge af, at de forhold der drøftes, er 

generelle tendenser, som vi ikke anser for sandsynligt at en anden revisor fra et andet 

revisionsvirksomhed skulle tegne et andet billede af. 

• Opgavens kilder i form af artikler og nyhedsinformationer kan risikere at have et præg af forfatterens 

subjektive mening eller politiske holdning. Vi har for alle vores artikler forholdt os kritisk til de 

undertoner, der anvendes, samt den holdning der kommer til udtryk i den tekst, som er forfattet, og 

forsøgt at undgå at inddrage de politiske holdninger i opgaven.
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3 Igangværende arbejder og den finansielle påvirkning 
Arkil er en anlægsentreprenør, som indregner omsætningen ud fra regnskabsprincippet 

produktionsmetoden, hvilket vil sige, at omsætningen indregnes i takt med, at arbejdet udføres.

Idet Arkils omsætning sker på baggrund af denne metode, finder vi det relevant at kigge på, hvordan de 

igangværende arbejder indregnes i årsregnskabet og ligeledes hvordan disse påvirker en anlægsentreprenørs 

finansielle nøgletal. Igangværende arbejder indregnes på baggrund af store ledelsesmæssige skøn, og en 

ændring i disse skøn kan påvirke selskabets finansielle nøgletal i sådan en grad, at ændringen kan have 

betydning for regnskabslæsers syn på regnskabet. 

Indregningen og styringen af de igangværende arbejder har derfor en stor betydning for en 

anlægsentreprenørs eksistensgrundlag. For alle anlægsentreprenører påvirkes virksomhedens risici af, 

hvordan virksomheden foretager risiko- og projektstyring af deres igangværende arbejder. 

For at forstå, hvordan de regnskabsmæssige tal bliver påvirket, finder vi det nødvendigt at gennemgå den 

teori, der regulerer indregningen af de igangværende arbejder. 

Vi vil i dette afsnit gennemgå, hvordan entreprisekontrakter skal indregnes. Hvorefter vi ved hjælp af 

opstillede fiktive, men realistiske, taleksempler vil forsøge at give et billede af, hvordan en ændring af de 

skønsmæssige forhold omkring indregningen af igangværende arbejder påvirker resultatet og herunder 

virksomhedens nøgletal. 

3.1 Definition af igangværende arbejder/entreprisekontrakter 

Regnskabsposten igangværende arbejder opstår af en salgsaftale og kan indregnes som en 

entreprisekontrakt, såfremt den opfylder definitionen på en entreprisekontrakt i henhold til IAS 11. 

En entreprisekontrakt ifølge IAS 11 kan defineres som følgende: 

“En individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller flere aktiver, som er 

nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi og funktion eller deres 

endelige formål eller anvendelse. 

Eksempler på entreprisekontrakter kan være en kontrakt, der er indgået om opførelse af et anlæg eller 

bygning af et enkelt aktivt, eksempelvis en bro, en bygning, dæmning, rørledning, vej, skib eller en tunnel. 

Yderligere kan en entreprisekontrakt også være en kontrakt om tjenesteydelser, som er direkte forbundet 

med opførelsen af et aktiv, eksempelvis ydelser leveret af projektledere og arkitekter, og kontrakter om 

nedtagning eller genoprettelse af aktiver og genoprettelse af miljøet efter nedtagning af aktiver. 

Typisk er kendetegnet ved en entreprisekontrakt efter IAS 11, at de vedrører et aktiv eller en ydelse med høj 

grad af kompleksitet.”11

11 EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 515 og IAS 11 
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Årsregnskabslovens bestemmelser siger, at alle indtægter skal indregnes, i takt med at de indtjenes. Dog kan 

virksomheder, som anvender produktionsmetoden, undlade dette og i stedet indregne indtægter i takt med 

arbejdets udførsel.12

Entreprisekontrakter kan regnskabsmæssigt indregnes efter to principper 1) salgsmetoden (også kaldet 

faktureringsmetoden) eller 2) produktionsmetoden. 

Selskaber i regnskabsklasse B har mulighed for at vælge en af de to metoder, under forudsætningen af at 

metoden bedst afspejler, at årsregnskabet giver et retvisende billede. 

Selskaber i regnskabsklasse C og derover er altid forpligtet til at indregne entreprisekontrakter i henhold til 

produktionsmetoden.13 Arkil har altså ikke noget valg, de skal indregne efter produktionsmetoden. 

Erhvervsstyrelsen lancerede i februar 2008 et fortolkningsbidrag til anvendelsen af til IAS 11’s 

bestemmelserne under ÅRL. Fortolkningen tydeliggjorde, at produktionsmetoden alene kunne benyttes for 

entreprisekontrakter, som netop opfylder kravene i IAS 11. Kravene, som blev præciseret fra 

Erhvervsstyrelsen, var følgende fire punkter.14

● Individuel forhandling under hensyntagen til kundens specifikke krav til aktivet 

● Bindende kontrakt inden fremstilling er påbegyndt 

● Produktet udvikles, designes og fremstilles specifikt til kunden 

● Entreprisekontrakten bliver håndhævet 

Når alle ovenstående kriterier bliver opfyldt, skal en entreprisekontrakt således indregnes efter 

produktionsmetoden, og i takt med arbejdet udføres.

Individuel forhandling under hensyntagen til kundens specifikke krav til aktivet 

Et af kriterierne for, at der er tale om en entreprisekontrakt, er at det er en forudsætning, at aktivet er 

tilpasset til kundens specifikke behov, og at der ikke er tale om standardprodukter eller -komponenter. Det 

vil det fra sælgers side stadigvæk være muligt at udarbejde forslag til modifikationer af aktivet, hvorved 

kunden herefter skal tage stilling til det modificerede aktiv og derfor stadigvæk har en mulighed, og ret, til at 

foretage væsentlige ændringer på aktivet. Før aktivet kan blive indregnet som en entreprisekontrakt, kræves 

det derfor, at det er blevet individuelt forhandlet. I Arkils tilfælde vurderer vi ikke, at der er nogen tvivl om, 

at når de indgår en entreprisekontrakt, så er der tale om en helt specifik opgave. En motorvej kan eksempelvis 

ikke flyttes, og den vil ikke kunne sælges til en anden kunde. 

Bindende kontrakt inden fremstilling er påbegyndt 

Fra sælgerens side er det almindelige sund fornuft, i forhold til et forretningsmæssigt perspektiv, at binde 

køberen retsligt, før fremstillingen af et skræddersyet aktiv påbegynder, og derfor vil der udarbejdes en aftale 

i form af en kontrakt. Samtidig kan sælgeren sikre sig, at der løbende kan ske betaling i takt med, arbejdet 

udføres. Det kræver blot, at dette bliver anført i kontrakten. En kontrakt skal være godkendt og underskrevet 

12 ÅRL § 49 
13 ÅRL § 83 b 
14 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/andevendelse_produktionsmetode_aarsregnskabsloven.pdf
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af begge parter, før denne er bindende. Hermed vil det sikres, at begge parter er enige i kontraktens indhold 

før arbejdets påbegyndelse. 

Produktet udvikles, designes og fremstilles specifikt til kunden 

Som tidligere nævnt, kan et aktiv til kunden, som produceres af standardkomponenter, som udgangspunkt 

have svært ved at opfylde kriterierne til at blive indregnet som en entreprisekontrakt. Der skal dog altid 

foretages en konkret vurdering, som bør indeholde en vægtning af: 

● Om aktivet er fremstillet efter kundens specifikke behov og krav 

● Om et givent aktiv med standardkomponenter er meget forskelligt fra andre aktiver udarbejdet med 

de samme standardkomponenter og dermed i passende omfang tilpasset den enkelte kundes behov. 

● Om det færdige aktiv ville have en lavere salgsværdi for andre kunder, idet det er specifik fremstillet 

til kundens konkrete behov. 

Entreprisekontrakten bliver håndhævet 

Den indgåede kontrakt bør for begge parter omhandle klare retningslinjer for konsekvenserne af 

misligholdelse af de aftalte handlinger i kontrakten. Dette kunne indeholde alt fra sælgerens misligholdelse 

af de aftalte leveringsbetingelserne eller køberens misligholdelse af opstillede betalingsbetingelser og 

betaling i henhold til arbejdets udførsel. 

3.1.1 Indregning af entreprisekontrakter 

For at give det mest retvisende billede i årsregnskabet kan det være nødvendigt at adskille en 

entreprisekontrakt i flere ‘kontrakter’. Det modsatte kan også være tilfældet, og det kan være nødvendigt at 

samle og behandle flere kontrakter under en, idet det vil give årsregnskabet et mere retvisende billede. Af 

figur 1 illustreres de forhold, som der bør overvejes i ens vurdering af, hvorledes kontrakterne bør behandles 

samlet eller særskilt. I praksis vil der på anlægsprojekter typisk være en sondring mellem ekstraarbejder og 

hovedkontrakten, herunder om de skal behandles samlet eller særskilt, hertil kan figuren ligeledes finde 

anvendelse. 

Figur 1: 15 Eksempel på fremgangsmåde til vurdering af behandling af entreprisekontrakter 

15 EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 518 
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Indtægter 

Indtægter vedrørende entreprisekontrakter henfører sig til det aftalte vederlag i den oprindeligt indgåede 

kontrakt. Hvis der er indtægter fra ekstra arbejde, udført ud over de aftalte arbejdshandlinger, sket 

ændringer i de kontraktbundne arbejdshandlinger, eller hvis der er sket bonusudbetalinger, som vil ændre 

den samlede indtægt af kontrakten, skal disse ligeledes indregnes for den pågældende kontrakt, så længe 

ændringen af kontrakten kan måles pålideligt.16

Det er hertil vigtigt, om ændringen i indtægten kan påvirke kontrakten i sådan en grad, at der reelt bliver tale 

om flere kontrakter. I relation hertil bør der igen foretages sondringen om adskillelse af en kontrakt, som vi 

har gennemgået i figur 1. 

Så længe udfaldet af en entreprisekontrakt kan måles pålideligt, bliver indtægter opgjort og indregnet efter 

færdiggørelsesgraden. Det vil sige, at i takt med at færdiggørelsesgraden på entreprisekontrakten løbende 

bliver reguleret, vil salgsværdien af det udførte arbejde blive indregnet i resultatopgørelsen sideløbende. 

Avancer resultatføres således forholdsmæssigt, i takt med at produktionen udføres, hvorved 

nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde. For at opstille et praktisk eksempel vil 

det sige, at når et projekt har en samlet salgsværdi af kontrakten på 1 mio. kr., bliver der indregnet 100 t.kr. 

på det tidspunkt, hvor projektet er 10 % færdiggjort. Hvis der i forbindelse med indregningen af de 

igangværende arbejder forventes en samlet tabsgivende kontrakt, så skal tabet resultatføres straks og ikke 

forholdsmæssigt ud over kontraktens løbetid. 

For at måle udfaldet af en kontrakt pålideligt er det nødvendigt at udarbejde et estimat af den totale 

omsætning fra kontrakten, færdiggørelsesgraden af projektet på indregningstidspunktet og de forventede 

omkostninger til at fuldføre projektet.17

Hvis udfaldet ikke kan måles pålideligt, skal salgsværdien/omsætningen i stedet kun måles og indregnes i 

forhold til den del af de medgåede omkostninger, som det forventes sandsynligt at genindvinde. De faktiske 

afholdte omkostninger bliver indregnet i resultatopgørelsen, i takt med at de forbruges. Der sker således 

ingen indregning af fortjenesten/avancen på det udførte arbejde, når fortjenesten/avancen ikke kan måles 

pålideligt. 

Når udfaldet på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, kan det skyldes følgende forhold: 

● Entreprisekontraktens gyldighed kan drages i tvivl. 

● Omfanget og udførelsen af det resterende arbejde afhænger af pågående tvister og/eller retssager. 

● Kunden eller leverandøren ikke forventes at overholde den indgåede entreprisekontrakt. 

Når usikkerheden ved kontrakten igen forsvinder, bliver avancen, herunder omsætningen og omkostninger, 

indregnet efter produktionsmetoden, som vi kender den.18

16 IAS 11 [11.11] 
17 IAS 11 [11.23-11.24] 
18 IAS 11 [11.32] og EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 520 



19 

Omkostninger 

Omkostninger vedrørende entreprisekontrakter henfører sig til omkostninger, som direkte vedrører den 

enkelte kontrakt, omkostninger som ifølge den aftalte kontrakt skal dækkes af kunden eller andre målbare 

omkostninger, der vedrører anden aktivitet som med rimelighed kan allokeres direkte til den enkelte 

entreprisekontrakt.19

Entrepriseomkostninger vedrører således alle omkostninger fra kontraktens indgåelse, og indtil arbejdet er 

udført, og entreprenørens forpligtelser til kontrakten er fuldt indfriet. Omkostninger hertil kan være løn, 

materialer og fragt samt afskrivninger og vedligeholdelse på anvendte maskiner og produktionsapparat 

anvendt til den specifikke kontrakt. 

Omkostninger, som er forbrugt til at opnå entreprisekontrakten, kan godt indgå i entrepriseomkostningerne, 

dog først fra det tidspunkt, hvor det er sandsynligt, at den pågældende kontrakt vil blive indgået, og det 

kræver desuden, at omkostningerne kan identificeres og måles pålideligt, før der kan allokere til den enkelte 

kontrakt. 

I praksis gør det typisk, at omkostninger til salgsarbejde, tilbudsarbejde mv. ikke indgår i 

entrepriseomkostninger, som følge af at det kan være vanskeligt at identificere og opgøre disse for hver 

enkelt kontrakt pålideligt. Omkostninger til disse aktiviteter føres derfor typisk direkte i resultatopgørelsen, 

i takt med at de forbruges.20

Omkostninger til anden entreprise aktivitet kan være IPO’er (indirekte produktionsomkostninger), som kan 

bestå af afskrivninger, forsikringsomkostninger eller omkostninger til design eller teknisk assistance, som ikke 

deles ud på en enkelt konkret kontrakt. Når IPO er opgjort og målt pålideligt, kan disse omkostninger 

systematisk fordeles ud på de enkelte kontrakter på baggrund af konsistente fordelingsnøgler, som tager 

udgangspunkt i en normal produktions situation. 

Så snart der er identificeret en sandsynlighed for, at de fremtidige omkostninger af en entreprisekontrakt vil 

overgå de fremtidige indtægter, skal det forventede tab indregnes som en udgift i resultatopgørelsen. Det 

forventede tab skal herefter indregnes som en hensat forpligtelse på balancen, indtil tabet er fuldt ud 

realiseret.21 Det vil sige, at modsat indtægter, som indregnes, i takt med at arbejdet udføres, så bliver det 

forventede tab straks indregnet, så snart det kan identificere, at tabet er sandsynligt.

3.1.2 Opgørelse af færdiggørelsesgraden - Produktionsmetoden 

Færdiggørelsesgraden definerer den andel af entreprisekontrakten, som bliver indregnet i regnskabsåret. 

Hermed styres den indregnede avance eller tab i form af de medgåede indtægter og omkostninger, som 

påvirker resultatopgørelsen og balancen ned på kontraktniveau. Ligeledes medvirker færdiggørelsesgraden 

til værdiansættelsen af den enkelte kontrakt. Hvis der er indkøbt varer til en konkret entreprisekontrakt, men 

som endnu ikke er anvendt på entreprisen, skal denne indregnes og måles til kostpris i balancen enten under 

varebeholdninger eller på den enkelte entreprisekontrakt uden en tillagt avance.22

19 IAS 11 [11.16]
20 EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 519 
21 IAS 11 [11.22 og 11.36] 
22 EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 522 



20 

Når færdiggørelsesgraden skal opgøres, skal der ses bort fra materialer, som endnu ikke er anvendt på sagen 

og fra betalinger, som er foretaget til underleverandører, så længe der endnu ikke er udført arbejde fra 

underleverandørens side. Færdiggørelsesgraden skal opgøres særskilt for hver entreprisekontrakt og hermed 

også indregnes selvstændigt i forhold til tidligere nævnt omtale. 

IAS 11 benævner tre mulige metoder til at opgøre færdiggørelsesgraden:23

● Forholdet mellem de afholdte omkostninger til dato og de totale kalkulerede omkostninger for 

kontrakten 

● Undersøgelse af stadiet for det udførte arbejde 

● Fysisk færdiggjort del af entreprisen (enheder af udført arbejde) 

Færdiggørelsesgraden skal for hver enkelt entreprise opgøres efter den metode, som afspejler aktiviteten og 

den pågældende entreprise bedst. I praksis kan alle tre ovenstående metoder dog godt kombineres, således 

at disse supplerer hinanden. Det vigtigste hertil er, at metodevalget bedst illustrerer, hvor langt den samlede 

andel af arbejdet er nået og igen, giver det retvisende billede af den pågældende entreprise. 

I anlægsbranchen bliver den 1. metode oftest anvendt, da den vurderes at give det mest retvisende billede 

af anlægsentreprenørens igangværende arbejder, som følge af at projekternes færdiggørelsesgrad måles i 

forhold til de forbrugte omkostninger, som typisk relaterer sig til løn og materialer. 

Afholdte omkostninger mod kalkulerede omkostninger 

Når forholdet mellem afholdte omkostninger og kalkulerede omkostninger anvendes, skal det seneste 

beregnede omkostningsestimat bruges på opgørelsestidspunktet. Dette sikrer, at der tages hensyn fra 

arbejdets begyndelse og frem til tidspunktet, hvor opgørelsen er udarbejdet, herunder også om de reelle 

omkostninger er højere eller lavere end det oprindelige budgetterede. Hvis der ikke løbende bliver reguleret 

på omkostningsestimatet, f.eks. som følge af øget materialeforbrug eller højere pris, betyder det, at 

færdiggørelsesgraden ikke vil blive retvisende, og der kan således være usikkerhed og skøn involveret ved 

vurderingen af entreprisen. 

Stadiet af udført arbejde 

En vurdering til undersøgelse af stadiet for det udførte arbejde kan foretages på baggrund af opsatte 

‘milestones’, som angiver, hvor langt projekter er, når en delaktivitet er færdiggjort på projekter. Det stiller 

dog store krav til entreprisekontraktens udformning, som skal have defineret disse ‘milestones’ inden 

projektets start. Metoden er dog bygget på en høj grad af skøn og usikkerheder, idet der kan mangle det 

sidste finish på et par delaktiviteter, men som faktisk kan være 90 % færdige uden at blive indregnet korrekt 

i entreprisen. 

Fysisk færdiggjort del af entreprisen (enheder af udført arbejde) 

En fysisk undersøgelse af det udførte arbejde bliver brugt i entrepriser, som anvender enheder. Metoden 

henvender sig typisk til meget specifikke brancher, hvor timer er den mest anvendte måleenhed. Derfor 

kaldes metoden også “enheder af udført arbejde”. Metoden minder en del om forholdet mellem afholdte og 

23 IAS 11 [11.30]
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kalkulerede omkostninger, hvor der kalkuleres, hvor mange timer som projekter kræver og til hvilken 

timesats, herunder forskellen i f.eks. lærlinge eller projektledere. 

Herefter indregnes entreprisen, i takt med at timerne bliver forbrugt, og det gør det overskueligt at beregne 

færdiggørelsesgraden. Man skal dog være opmærksom på, at det kræver en god kultur i organisationen 

omkring b.la. timeregistreringen, idet fejlregistreringer af timer får færdiggørelsesgraden til at fremstå 

forkert. Ligeledes kræver det disciplin og medarbejdererfaring, når der skal foretages en opdeling af, hvilken 

del af arbejdet der er en del af det aftalte kontraktarbejde, og hvilken del af arbejdet der er ekstraarbejde. 

3.1.3 Præsentation i regnskabet 

I årsregnskabet skal der præsenteres de anvendte metoder, som danner grundlag for de indregnede 

indtægter fra entreprisekontrakter, samt de metoder, som bliver anvendt til at bestemme 

færdiggørelsesgraden. Metoden skal beskrives under afsnittet omkring anvendt regnskabspraksis.24

I regnskabsskemaerne eksisterer der ikke en særskilt post til entreprisekontrakter, ligesom der gør med 

varebeholdninger. Derfor præsenteres entreprisekontrakter i praksis under omsætningsaktiver, hvorunder 

entreprisekontrakter typisk præsenteres som igangværende arbejder for fremmed regning eller 

entreprisekontrakter, idet regnskabsposten giver udtryk for et tilgodehavende fra arbejde, som er udført, 

men endnu ikke er blevet faktureret til kunden. Regnskabsposten bliver præsenteret særskilt, idet denne 

typisk er behæftet med væsentlig større risici i forhold til de øvrige tilgodehavender.25

På entreprisekontrakter skal der modregnes værdien af de acontofaktureringer, som er foretaget til kunden. 

Modregningen skal ske for hver enkelt kontrakt. Denne indregningsmetode er en undtagelse til ÅRL § 13, stk. 

1, nr. 8, som ellers definerer, at aktiver og forpligtelser skal indregnes efter bruttoprincippet. 

Det vil sige, at hvis salgsværdien af en entreprisekontrakt er større end de foretagne acontofaktureringer, 

skal denne kontrakt præsenteres som et nettobeløb under ‘tilgodehavender’. Er det modsatte tilfældet, 

således at acontofaktureringer overstiger salgsværdien af det udførte arbejde på entreprisekontrakten, skal 

denne kontrakt præsenteres som en nettoforpligtelse under gældsforpligtelser.26 I praksis bevirker dette, at 

virksomhederne typisk både har indregnet entreprisekontrakter/igangværende arbejder under aktiver og 

forpligtelser. 

3.2 Den praktiske styringsproces 

Den faktiske styringsproces af en anlægsentreprise er den vigtigste del i hele opgørelsen af igangværende 

arbejde og hermed også indregningen i årsregnskabet. Denne styringsproces danner grundlag for enhver 

anlægsentreprenørs eksistensgrundlag. 

Som tidligere nævnt, udgør de igangværende arbejder hos en anlægsentreprenør reelt set 

forretningsgrundlaget, da omsætningen bliver indregnet ud fra opgørelsen af de igangværende arbejder. Vi 

vil i det efterfølgende komme ind på nogle af de metoder og dagligdagseksempler, som anlægsentreprenører 

anvender i deres projekthåndtering og sagsstyring af projekterne for at imødegå, at igangværende arbejder 

24 IAS 11 [11.39] 
25 EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 523 
26 EY indsigt i årsregnskabsloven 2017-18 - Side 523
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bliver opgjort så pålideligt som muligt, og at hver enkelt sag vil give det mest retvisende billede i relation til 

sagens udvikling og aktuelle forhold. 

Registrering af timer og materialer 

Langt de fleste af anlægsentreprenørerne håndterer produktionstimerne gennem et elektronisk 

timesagssystem, hvor medarbejderne både fra computer og applikation på telefonen kan foretage 

timeregistrering på de enkelte projekter, som medarbejderen har arbejdet på. Ligeledes når 

anlægsentreprenører modtager fakturaer fra underleverandører, så registreres disse også på sagerne. På den 

måde kan den sagsansvarlige løbende bevare et overblik over omkostningerne. Idet håndteringen sker 

elektronisk, minimeres risikoen for, at arbejdstimer ikke bliver registreret korrekt. 

Som nævnt er det den sagsansvarlige, som i entreprenørsprog bliver kaldt en formand eller projektleder, som 

forestår godkendelsen af ugesedler samt materialeforbruget, hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at de 

ved hvem og hvad der bliver brugt på projektet. Samtidig kan personen hele tiden styre, at 

materialeomkostninger ikke løber løbsk på projekterne, idet projektlederen løbende kan følge med i den 

løbende udvikling på projektet. På de helt store sager kan det dog være svært for den sagsansvarlige at styre 

omkostningerne, idet han selvfølgelig ikke kan være på pladsen hele tiden. Risikoen består derfor typisk i, at 

der bliver registreret for mange timer, eller at medarbejderne ikke får produceret det, de skal, i forhold til 

den tid der er estimeret med ved tilbudsafgivelsen. 

Det er klart, at den øgede fokus på korrekte registreringer medvirker til, at opgørelserne af igangværende 

arbejder bliver mere retvisende, men også bliver nemmere at opgøre, ligesom det sikrer en tydeligere 

skillevæg i forhold til, hvad der er arbejde, indeholdt i kontrakten, og hvad der reelt set er ekstraarbejde. 

Information, som i fremtiden kan vise sig nyttig, hvis eventuelle voldgiftssager eller retssager vil opstå. 

Faktureringsperioden samt ekstraarbejder 

I branchen er faktureringsperioden ofte meget lang, som følge af at anlægsentreprenører typisk ifølge 

kontrakterne med kommunerne ikke må fakturere, før arbejdet er endeligt udført samt godkendt af 

byggelederen.27 Likviditeten kommer derfor på prøve, da anlægsentreprenøren ikke kan undlade at udbetale 

lønninger og betale deres underleverandører. Som regel er det også sådan, at jo større projektet er, jo større 

er beløbet, der skal finansieres. 

Det skal hertil nævnes, at det som sådan ikke påvirker resultatet fra det igangværende arbejde, men alligevel 

påvirker regnskabet, idet pengene vil stå bundet i igangværende arbejder i stedet for tilgodehavender, eller 

som man ønsker, at pengene står i banken som likvider. Dog i de tilfælde, hvor der går lang tid, før man bliver 

enige med byggeleder, vil der som oftest også være tale om en uoverensstemmelse, som vil kunne påvirke 

resultatet. 

Det kan være svært at se det enkelte selskabs pengebinding, som opstår direkte ud fra de igangværende 

arbejder, når der kigges i årsrapporterne. Igangværende arbejder er reelt set det arbejde, som er udført, men 

ej blevet faktureret endnu. Når likviditeten derfor skal vurderes for et selskab, så bør der medtages 

debitorerne under regnskabsposten tilgodehavende fra salg. Tilgodehavende fra salg er et udtryk for 

fakturaer, som er sendt til kunderne, men endnu ikke er blevet betalt. Hertil skal nævnes, at fordi kunderne 

har modtaget en faktura, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er enige i, at den pågældende 

27 Interview med Thomas Frommelt - Side 1 
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fakturering er korrekt. Der kan således stadigvæk være tale om tvister eller verserende sager, som kan 

“gemme” sig i denne regnskabspost. Det gør det svært for en ekstern regnskabslæser at vurdere den 

likviditetsmæssige situation for selskabet. 

Herudover må det nævnes, at det typisk ikke vil være selve kontrakten, der er tvist om, da dette arbejde jo 

er kontraktbundet mellem anlægsentreprenøren og bygherren, men at tvister derfor opstår ved de 

ekstraarbejder, der er udført. Det er et faktum for anlægsentreprenøren, at de nogle gange er nødsaget til 

at foretage ekstraarbejder, for at komme videre med det arbejde, der reelt er indeholdt i kontrakten. Det er 

også derfor altafgørende, at anlægsentreprenørerne får godkendt deres ekstraarbejder i et tidligt stadie for 

ikke at skulle bruge for mange ressourcer på at finansiere deres ekstraarbejder og i værste tilfælde tabe 

pengene på det udførte ekstraarbejde. 

3.3 Et eksempel fra hverdagen 

For at give et indblik og tydeliggøre den påvirkning, indregningen af igangværende arbejder har for både 

indtjeningen, men også likviditeten, har vi opstillet et eksempel med realistiske tal set i forhold til Arkils 

størrelse. Vi ønsker derfor illustrere den effekt, det har på tallene ud fra et par givne forudsætninger. Vores 

mål med dette er at bevise, hvor lidt der faktisk skal til, før tallene begynder at rykke sig med et beløb, der 

vil ændre regnskabsbrugers syn på regnskabet. Ligeledes kan vi med dette eksempel bevise den effekt, 

fejlkalkulationer i færdiggørelsesgraden har på både avancen og likviditetsforskydningen af projektet. 

Det følgende eksempel har derfor ikke til formål at forklare, hvordan vi i praksis indregner en 

entreprisekontrakt, men fokuserer udelukkende på effekten af ændring i færdiggørelsesgraden. 

Vi har valgt, at de anvendte tal skal kunne afspejle sig i en realistisk sag, og omkostninger, acontofakturering 

mv. og er derfor opsat ud fra den størrelse sager, som Arkil anvender. Det har dog ikke været muligt at få 

præcise tal fra Arkil, men med neskrivninger på op til 94 mio. kr. på 3 sager, har vi antaget, at der er tale om 

sager i et leje af 780 mio. kr. 

Forudsætninger 

En stor dansk entreprenør har indgået en totalentreprisekontrakt om udvidelse af en større strækning på en 

dansk motorvej, som forventes at tage 4 år. Kontraktsummen beløber sig til i alt 780 mio. kr. Arbejdet på 

strækning forventes at starte i 2013 og afsluttet i 2016. 

Budgettet er opsat på baggrund af erfaringer fra tidligere lignende projekter og kendskabet til branchen og 

kunden. 

Anlægsentreprenøren anvender metoden “afholdte omkostninger mod kalkulerede omkostninger” til 

opgørelsen af færdiggørelsesgraden på de igangværende arbejder, som er gennemgået i afsnit 3.1.2. 
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3.3.1 År 1 - Ingen ændring i færdiggørelsesgraden 

Tabel 1: Budgetopstilling for entreprisen 

Avance 

Efter det første år foretager projektlederen på sagen en fuld sagsopgørelse vedrørende det udførte arbejde 

på entreprisen i 2013. Projektlederen har gennemgået længden af det udførte arbejde i relation til de 

fastsatte forventninger samt gennemgået de anvendte omkostninger. Det vurderes således i sagsopgørelsen, 

at projektet holder sig inden for det opstillede budget. Dette medvirker også til, at den forventede 

færdiggørelsesgrad bliver fastholdt, idet det som sagt er vurderet, at længden af arbejdet på projektet er 

realiseret i forhold til budgettet. Der sker således ikke yderligere reguleringer af igangværende arbejde i 

forhold til det budgetterede. 

Likviditetsforskydning 

Ligesom det var gældende med omkostninger og færdiggørelsesgraden, så har de budgetterede 

acontofaktureringer også fulgt med budgettet, og der er således ingen afvigelser i forhold til dette. 

Som det ses af tabel 1, så er den budgetterede likviditet generelt positiv for projektet. Hvis vi dykker længere 

ned i årene, så kan vi se, at i projektperioden på 4 år sker der et udsving i likviditeten i år 2. Likviditetsmanglen 

opstår som følge af manglende faktureringer og kan ses af de akk. acontofaktureringerne. Likviditetseffekten 

opstår, idet der ikke forventes at få faktureret så meget, og derfor er de faktiske omkostninger højere end 

de indbetalinger, der modtages, samt det likviditetsoverskud, der er opbygget fra 1. år af projektet. 
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Som regel vil den manglende likviditet kunne dækkes ind ved, at der genereres overskudslikviditet i samme 

periode fra andre projekter. Alternativt vil anlægsentreprenøren være nødsaget til at låne penge fra eksterne 

finansieringskilder, som f.eks. banken.

Ud fra de givne forudsætninger er der således ikke som sådan nogle indikationer på, at der skulle indtræffe 

større likviditetsmæssige problemer over projektets løbetid. 

3.3.2 År 2 - Ændring i færdiggørelsesgraden 

Igennem 2014 har projektlederen haft enormt travlt med flere projekter end tidligere år og har derfor ikke 

været nok til stede på projektet. Det har medvirket, at der kun har været tid til at følge de omkostninger, der 

er blevet registreret, men ikke hvor langt projektet er nået i forhold til budgettet. 

Ved udarbejdelsen af sagsopgørelsen for 2014 har projektlederen været sagen igennem og konstateret, at 

sagen reelt set ikke er nået så langt, som de havde budgetteret med. Dette på trods af, at de realiserede 

omkostningerne ikke afviger i forhold til budgettet. Derfor har de været nødsaget til at ændre opgørelse for 

entreprisen til de nye forudsætninger. 

Tabel 2: Budgetopstilling for entreprisen med ændring i færdiggørelsesgrad. 

Avance 

Som det ses af tabel 2, er der foretaget ændringer i færdiggørelsesgraden, idet der blev konstateret, at 

projektet kun havde realiseret en færdiggørelsesgrad på 49,74 %, mod den forventede færdiggørelsesgrad 

på 51,98 %. 
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Der er derfor sket en ændring fra det oprindelige budget og til den nye skønnede færdiggørelsesgrad på 2,24 

procentpoint. 

Som følge af at omkostningerne har fulgt budgettet, men at projektet ikke er nået så langt som forventet, så 

er der i den nye sagsopgørelse blevet tilskrevet projektet yderligere 32.902 t.kr. i forventede omkostninger. 

Dette påvirker, at avancen er ændret fra 48.906 t.kr, til 16.004 t.kr. Således sker der en negativ 

resultatpåvirkning på 32.902 t.kr. De ekstra omkostninger er tilskrevet projektet over de næste 2 år, og som 

det ses af tabel 2, så forventes størstedelen af omkostningerne at blive anvendt i 2015. De ekstra 

omkostninger i år 3 og 4 er tilskrevet på projektet, som følge af at det manglende arbejde skal indhentes i 

disse år, og derfor kommer udgifterne, i takt med at projekter skrider fremad. 

Ud fra eksemplet kan vi med tydelighed se, hvad der sker, når nogle faktiske forhold påvirker 

budgetforudsætningerne og hermed ændrer færdiggørelsesgraden. Når vi taler om entrepriser på denne 

størrelse, så er selv små procentmæssige ændringer med til at forværre sagen med flere mio. kr. 

Likviditetsforskydning 

Som det ses i tabel 2, har det grundet en lavere omkostningseffektivitet ændret færdiggørelsesgraden på 

projektet med 2,24 procentpoint. Dette har, ud over de allerede beskrevne ændringer, medført, at der ikke 

er acontofaktureret helt, som der var budgetteret med. Således kan vi i år 2 allerede få en fornemmelse af 

den udfordrende likviditet, som presser sig på projektet efter ændringen af færdiggørelsesgraden. 

Når vi kigger på likviditetsforskydning, som ændringen har givet, så ses det, at projektet fra år 2 og frem til 

afslutningen faktisk skal finansieres andetsteds fra. Hermed ses det også, at når projektet er afsluttet i år 4, 

så står der 31.200 t.kr. i tilgodehavende fra salg tilbage, og det er reelt set først, når disse penge er indbetalt, 

at der fremkommer den forventede overskudslikviditet fra projektet. Til fortsat at finansiere projektet kan 

der anvendes de muligheder, som bliver beskrevet i afsnit 3.3.1, men banken kan have en anderledes 

holdning, nu hvor likviditetsforskydning er væsentlig større end det tidligere scenarie. 

For at imødekomme udfordringen kan selskabet arbejde på, at ens acontofaktureringer hele tiden er så 

akkurate som mulig i forhold til salgsværdien af det udførte arbejde. 

Som tidligere nævnt viser erfaringerne fra branchen, at offentlige projekter kan blive et længere tovtrækkeri, 

som oftest medvirker til, at der går en væsentlig længere periode, før faktureringen rent faktisk blive 

godkendt fra begge parter og sendt af sted til kunden, og det er oftest denne langsommelige proces, som 

gør, at likviditetsforskydning fra igangværende arbejder bliver høj. 

3.3 Delkonklusion

Vi har hermed fastlagt og defineret, hvad der skal til for at karakterisere en salgsaftale som en 

entreprisekontrakt og de dertil hørende indregningsmetoder og kriterier for en entreprisekontrakt, herunder 

de forhold for kontrakten, som gør sig gældende i henhold til IAS 11: 

● Individuel forhandlet under hensyntagen til kundens specifikke krav 

● Bindende kontrakt inden produktionen er påbegyndt 

● Produktet udvikles, designes og fremstilles specifikt til kunden 

● Entreprisekontrakten bliver håndhævet 
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Endvidere har vi gennemgået de 2 metoder, entreprisekontrakter kan opgøres ud fra, faktureringsmetoden 

og produktionsmetoden. Entreprisekontrakter for regnskabsklasse C og større er altid forpligtet til at blive 

indregnet i henhold til produktionsmetoden. 

Ved produktionsmetoden bliver indregning af entreprisen styret af færdiggørelsesgraden, som skal opgøres 

for hver enkelt entreprisekontrakt. Ifølge IAS 11 er der 3 forskellige metoder, som man kan opgøre 

færdiggørelsesgraden ud fra, og metodevalget er betinget af, at entreprisekontrakten giver det mest 

retvisende billede. 

Størrelse af indtjeningen på entreprisesager er påvirket af, hvordan projektlederne styrer 

entreprisekontrakterne, som er en komplet proces og kræver både gode lederegenskaber, såvel som en 

indarbejdet disciplineret kultur i organisationen. 

Vi har hermed gennemgået den betydning, som de igangværende arbejder har for en anlægsentreprenør, 

som efter vores vurdering er alfa-omega i relation til den fortsatte eksistens på et presset dansk 

anlægsmarked. 

Vi har i vores eksempel af en entreprise opnået at illustrere, hvordan en forholdsvis lille procentmæssig 

ændring i færdiggørelsesgraden kan påvirke både avancen og de likviditetsmæssige forskydninger fra sagen. 

Vi ønskede med afsnittet af vise, hvordan anlægsentreprenører bliver presset på deres likviditet, som typisk 

opstår pga. de svære betingelser i branchen kombineret med en for dårlig projektstyring, hvor der til tider 

ikke altid er samme fokus på likviditeten fra projektlederen i forhold til fra selskabets ledelse. 

Samtidig er en faldende omkostningseffektivitet medvirkende til, at visse entreprisesager ender med at 

udvikle sig knap så rentable, som der ellers er budgetteret med ved tilbuddets afgivelse, hvilket ender med 

at være endnu en faktor, som påvirker selskabets finansielle stilling. 
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4 Bankernes kreditvurdering af anlægsentreprenører 
Som vi så i forrige afsnit, kan anlægsprojekterne varer i flere år og det kan derfor være nødvendigt for 

anlægsentreprenører, at de kan skaffe den nødvendige kapital til at finansiere anlægsprojekternes løbetid, 

og ligeledes at de kan stille de nødvendige bankgarantier, som er et krav for, at de kan byde på de offentlige 

udbud. 

Den mest anvendte finansieringsform er banklån. Vi ønsker derfor at kortlægge de faktorer, bankerne 

vurderer en anlægsentreprenør på, når de foretager en kreditvurdering af deres finansielle forhold. Bankens 

kreditvurdering er den, der i sidste ende bestemmer, hvorvidt banken har lyst til at låne penge og dermed 

være med til at finansiere virksomhedens projekter. 

Vi vil foretage en gennemgang af de organisatoriske og finansielle forhold, der gør sig gældende i bankernes 

kreditvurdering. Vores data kommer fra et interview med Kim Wander, som er erhvervsrådgiver hos 

Sparkassen Kronjyllands afdeling i København City. Der henvises yderligere til bilag 2, hvor interviewet med 

Kim Wander er transskriberet. 

4.1 Kreditvurderingens bestanddele 

Når bankerne foretager en kreditvurdering af deres erhvervskunder, består kreditvurderingen af to dele. En 

analyse af virksomhedens styrkeprofil og en analyse af virksomhedens solvens i form af gennemgang af deres 

finansielle forhold. 

4.1.1 Virksomhedens styrkeprofil 

Styrkeprofilen består af en gennemgribende analyse af organisationen og de forhold, der påvirker en 

bankrådgivers mavefornemmelsen af, om virksomhedens ledelse har viljen og evnen til at tilbagebetale de 

lånte penge. 

Vi har af Kim Wander modtaget Sparkassens Kronjyllands analyseværktøj, som anvendes til at foretage 

kreditvurderinger af deres erhvervskunder. Skemaet er vedlagt i bilag 3. 

Af Arkils årsrapport fremgår det ikke, hvilke bankforbindelser de anvender. Antageligt anvender de en eller 

flere af de større banker. Det er dog vores vurdering, at valget af bank ikke har nogen betydning for, om der 

foretages en kreditvurdering af virksomhedens styrkeprofil eller ej, idet alle banker er underlagt 

Finanstilsynets lovkrav om drift af finansiel virksomhed, og den finansielle virksomhed vil være underlagt 

strenge nøgletalskrav. Såfremt den finansielle virksomhed taber penge på sine udlån, påvirker det den 

finansielle virksomheds solvens, 28  hvorfor en hver anden bank antages at ville foretage en analyse af 

virksomhedens styrkeprofil eller en tilsvarende analyse. 

Af det udleverede kreditvurderingsskema ses det, at Sparkassen Kronjylland foretager en analyse af 

forretningsmodellen, som virksomheden søger finansiering til, virksomhedens markedsposition og 

herudover foretager de en vurdering af virksomhedens ledelse samt koncernens stærke og svage sider. Vi vil 

nu komme ind på de fire forhold, banken analyserer. 

28 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193767#idf116f94a-9f2b-4ac8-9287-28eb2447dc22 - § 124 
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Forretningsmodellen 

Når bankerne skal låne et beløb til en hvilken som helst virksomhed, vil bankerne som det første spørge 

virksomheden om, hvad lånet skal bruges på, og hvad formålet med lånet er. Bankerne vil herefter søge at 

forstå, hvilke projekter de skal finansiere, og i den forbindelse hvorvidt projektet har et potentiale for 

indtjening og tilbagebetaling af lånet. Hertil undersøger banken selvfølgelig også, hvorvidt projektet og 

forretningsmodellen er en indtjeningsmulighed for banken. Når bankerne har fastlagt formålet, forsøger de 

at opnå et mere dybdegående kendskab til forretningen. For anlægsentreprenører ville det eksempelvis være 

at fastlægge de interne processer og kontroller, virksomhederne besidder for at sikre korrekt indregning af 

de igangværende arbejder samt sikre, at virksomheden tjener penge, og at likviditeten hænger sammen med 

produktionen af igangværende arbejde. I den forbindelse kigger bankerne også specifikt på, hvor store 

andele af entrepriserne, der er acontofaktureret, og ligeledes hvor store avancer, der er faktureret. Dette da 

forudfaktureringerne betyder, at virksomheden allerede har modtaget betalingen, hvorfor de igangværende 

arbejder i fremtiden ikke vil kunne bidrage med en positiv likviditet, hvilket selvfølgelig er en essentiel faktor 

for bankens vurdering af deres tilbagebetalingsevne. 

Markedspositionen 

Markedspositionen er ligeledes et af de forhold, bankerne kigger på, og i den forbindelse om markedet er 

ned- eller opadgående. Umiddelbart ville det altså være svære for en virksomhed på et nedadgående marked, 

at låne penge end for en virksomhed der operere på et opadgående marked. Ud fra denne antagelse kan vi 

forestille os, at den nedadgående aktivitet på anlægsmarkedet i Danmark vil kunne påvirke bankens 

kreditvillighed. Den nedadgående aktivitet vil ikke alene være nok til, at banken ikke ville udlåne til 

virksomheder som eksempelvis Arkil, men det vil selvfølgelig være med i overvejelserne. 

Af det udleverede kreditvurderingsskema ses det også, at bankerne faktisk også går ind og kigger på hvilke 

substituerende ydelser der er på marked, hvem der er de nærmeste konkurrenter, og hvor let det er for en 

potentiel indtrængere at starte en konkurrerende virksomhed. Herudover kigger banken også på markedets 

konjunktur forhold og om der er behov for fornyelse. 

Vurdering af ledelsen 

Kim Wander ligger i interviewet meget vægt på en god mavefornemmelse og tillid til kunden. Som han 

nævner har bankerne ikke nogen jordisk chance for at granske i alle virksomhedens forhold, men at de i 

stedet supplerer deres mavefornemmelse ved at foretage interviews af ledelsen samt være vidensbegærlige. 

Det giver bankerne en bedre og hurtigere opfattelse af kundens betalingsvilje og -evne. 

Når ledelsen skal vurderes, er det i høj grad den enkeltes erfaring og personlige kompetencer, der kommer i 

spil. Bankrådgiverne anvender deres erfaring til at trykprøve det, ledelsen fortæller dem. Hvis kunden 

forsøger at give et forvrænget billede af deres situation, eksempelvis hvis det viser sig, at kunden har 

tilbageholdt oplysninger, vidner det jo om en ledelse, som ikke er åben og ærlig. I sådanne situationer vil det 

resultere i, at bankerne ikke vil yde virksomheden kredit udelukkende på grund af mavefornemmelsen og 

den manglende tillid til kunden. Kim Wander fortæller yderligere, at han som bankrådgiver tester ledelsen 

på blandt andet de kompetencer, ledelsen besidder. For at få kendskab hertil gennemgår han CV’er eller 

LinkedIn-profiler. I tilfælde af at ledelsen ikke har dette, anvendes igen interviews til at spørge ind til deres 

kompetencer og ledelseserfaringer. Banken foretager også en vurdering af ledelsens handlekraft. Her kigges 

på ledelsens historik, i form af om de har været i stand til at tage de nødvendige beslutninger for at lede 
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virksomheden i den ønskede retning. Et sidste væsentligt forhold omkring ledelsen er, hvor afhængig 

virksomheden er af enkelte nøglepersoner. 

Koncernens stærke og svage sider 

Denne vurdering skal ses sammen med analysen af virksomhedens forretningsmodel. Bankerne går ind og 

vurderer, hvor virksomhedens stærke eller svage sider ligger for at se, hvor deres risiko ligger, og om denne 

risiko enten er for høj eller lav. I deres analyser søger de hele tiden at få belyst de negative ting, således at 

der tages højde herfor i kreditvurderingen af kunden. Af Arkils ledelsesberetning for 2016, fremgår det at 

afdelingen, Civil Works, havde været et af deres svage punkter. Vi kunne forestille os, at banken i forbindelse 

med en kreditvurdering ville dykke ned i præcist denne afdeling for at analysere, hvilke forhold og parametre 

der gør sig gældende for, at denne afdeling ikke er profitabel, og hvorfor de har valgt at lukke den. Det er 

også i denne forbindelse banken kigger på, om der er nogle faresignaler såsom overtræk, sygdomshistorik  

eller fratrædelser af nøglepersoner.

4.1.2 Virksomhedens nøgletal til brug for kreditvurderingen 

Ud over at banken gennemgår de “bløde værdier” i forbindelse med vurderingen af virksomhedens 

styrkeprofil, så kan de selvfølgelig ikke udelade en analyse af virksomhedens finansielle situation, selvom 

deres mavefornemmelse fortæller dem, at der er tale om en sund, fornuftig virksomhed med en kompetent 

ledelse. Vi skal huske på, at banker også altid stræber efter at få profitable kunder ind i deres forretning. 

Ifølge Kim Wander er de vigtigste nøgletal i forbindelse med en kreditvurdering, de nøgletal der siger noget 

om selskabets soliditet, likviditet og gældsgearing. 

Kims udtalelse understøttes af direktøren for Handelsbankens filial i Viborg Jens Rahbæks udtalelse om, at 

“Cash flow er kernen i den måde, vi tænker på”.29

Når bankerne kigger på soliditet, analyseres der især ud fra begrebet reel hæftende egenkapital. I opgørelsen 

af reel hæftende egenkapital trækkes aktiver som goodwill og installationer ud af egenkapitalen, da disse 

aktiver, fra et kreditvurderingssynspunkt, ikke vil kunne omsættes direkte til likvider. Typisk vil disse aktiver 

kun have en værdi i synergi med en bestemt aktivitet eller ledelse. Ligeledes vil regnskabsposter som gæld 

til aktionærer tillægges i opgørelsen af den reelle hæftende egenkapital. Reel hæftende egenkapital er 

således et af de vigtigste nøgletal i kreditvurderingen, da det siger noget om, hvorvidt virksomheden er 

solvent.

Herudover kigger bankerne også på, hvilke aktiver der egentlig ligger til grund for den reelle hæftende 

egenkapital. Anlægsentreprenører er kendetegnet ved, at deres aktiver i langt størstedelen af tilfældene 

hovedsageligt udgøres af materielle anlægsaktiver, tilgodehavender fra salg og igangværende arbejder.

Når banken gennemgår disse aktiver, er det med det formål at sikre, at de aktiver, der ligger til grund for den 

reelle hæftende egenkapital, også ville være mulige for banken at overtage og videresælge til 3. mand ved 

forholdsvis lave omkostninger for banken. 

29 http://www.smvportalen.dk/Styrk-bundlinjen/Styrk-bundlinjen/Nyheder-om-forretningsudvikling/2014-Nyheder-
om-forretningsudvikling/Banken--ser-foerst-paa-pengestroemmen 
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De materielle anlægsaktiver kan bankerne forholdsvis nemt finde markedspriser for, enten ved at slå op på 

internettet eller spørge forhandlere omkring genindvindingsværdien. 

Det kan til gengæld være vanskeligere med både regnskabsposterne tilgodehavender fra salg og 

igangværende arbejder, da disse regnskabsposter kan være behæftede med væsentlige ledelsesmæssige 

skøn eller uafklarede tvister eller retssager. 

I relation til gennemgangen vil bankerne forsøge at analysere, hvilke kunder virksomheden har samhandel 

med, og hvilken risiko der er forbundet hertil. 

I anlægsbranchen er der typisk tale om handel med offentlige kunder, og risikoen vil derfor ikke være i selve 

betalingsevnen, da det offentlige ikke ligefrem forbindes med betalingsvanskeligheder, men at risikoen 

derfor relaterer sig til betalingsviljen. Det handler altså mere om risikoen for, at tilgodehavenderne ikke er 

tilstede, og kunden derfor ikke vil betale for udestående, da de ikke mener de har fået udført det arbejde der 

var indeholdt i entreprisekontrakten. 

Bankerne vil i relation til vurderingen af tilgodehavende fra salg typisk indhente en aldersfordelt debitorliste 

fra selskabet for at sikre, at debitorerne ikke er overforfaldne. Hvis der er tale om overforfaldne debitorer, 

så forlanger bankerne en forklaring på, hvorfor overforfaldne debitorer ikke er betalt til tiden, ligesom de 

analyserer tidligere handels transaktioner med den samme debitor. De ønsker også at kigge på udviklingen i 

debitormassen hen over en 3-årig periode for at se, om der er nogle tendenser eller udsving, som fanger 

opmærksomheden. Dette kunne eksempelvis relatere sig til sæsonudsving, som kan være en faktor i mindre 

dele af året indenfor anlægsbranchen. 

De igangværende arbejder er straks sværere at teste, og de vil typisk gøre brug af den analyse, de har 

udarbejdet i forbindelse med vurderingen af virksomhedens styrkeprofil. For at kunne forstå og vurdere de 

igangværende arbejder må man forstå indregningen heraf og betydningen for regnskabet. Til gengæld kan 

bankerne bede om deciderede kontrakter på de større kunder samt se stadeopgørelser, der viser sagens 

status. 

Udover og kigge på balancen vil banken også være interesseret i driften. I den forbindelse sørger banken for 

at få spurgt ind til virksomhedens udvikling i omsætning, men også hvordan omsætningen fordeler sig på 

segmenter. Ligeledes undersøger de omkostningernes udvikling, herunder især nøgletallet dækningsgrad, 

men ligeledes også udviklingen i kapacitetsomkostninger og renteomkostninger. Dette selvfølgelig fordi en 

virksomhed der i en længere periode haft negative resultater, samt negative cash flows, i overvejende grad 

vil være i risiko for konkurs, hvilket tilsvarende vil øge risikoen for at banken vil lide tab på de udlånte penge. 

Et er selvfølgelig også de historiske data, som banken kigger på, men de går også ind og vurdere 

virksomhedens budgetter og kigger på hvor realistiske disse er, og om virksomheden tidligere har kunnet 

realisere deres budgetter. I relation hertil vil banken også gennemgå ledelsens procedure omkring 

udarbejdelse af budgettet samt den løbende budgetopfølgning. Igen er dette for at teste, hvorvidt ledelsen 

foretager kontrol med virksomheden. 
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4.2 Delkonklusion 

Det kan hermed konkluderes, at bankerne vægter både strategiske og finansielle forhold, når de foretager 

en kreditvurdering af en virksomhed. I den forbindelse foretager de en analyse af virksomhedens styrkeprofil, 

som indeholder en analyse af dels virksomhedens konkrete forretningsmodel, der skal lånes penge til, 

markedspositionen, ledelsen og til sidst en analyse af virksomhedens interne stærke og svage sider. Denne 

udarbejdes ud fra interviews af medarbejdere og ledelse, men ligeledes søges der informationer fra eksterne 

datakilder. 

Herudover kigger bankerne selvfølgelig også på virksomhedens finansielle præstationer, og i den forbindelse 

lægges der vægt på nøgletal, som siger noget om likviditeten, soliditeten og gearingen i virksomheden, men 

banken dykker også ned i resultatopgørelsen og kigger i stor grad på udviklingen i både omsætning og 

omkostninger. Yderligere vurderes der på ledelsens processer for udarbejdelse af budgetter samt 

budgetopfølgning, herunder også om ledelsen historisk set har kunnet realiseret budgetterne. 

Bankrådgiver Kim Wander fremhæver især ledelsen, som værende en afgørende faktor, da forretning er 

bygget på tillid, og ledelsen er den, der skal sørge for, at virksomheden kan tilbagebetale det lånte beløb. 

Vi ser altså, at i forbindelse med en långivning, vil en bankrådgiver foretage både en intern og ekstern analyse 

af virksomheden strategiske forhold, og dertil supplere med en finansiel analyse af virksomhedens historiske 

data. Med udgangspunkt heri, vil vi i de to efterfølgende afsnit foretage henholdsvis en strategisk analyse, 

samt en finansiel analyse af virksomhedens nøgletal. 
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5 Analyse af den strategiske situation 
Vil vi i dette afsnit foretage en analyse af Arkils intern og ekstern forhold. Der vil i dette afsnit også være 

fokus på de bestanddele der fremkommer af bankernes kreditvurdering, som fokusere på virksomhedens 

styrkeprofil. 

5.1 Interne forhold 

For at analysere de interne forhold vil vi gøre brug af teorien fra Michael Porters værdikæde og foretage en 

analyse af, hvilke kompetencer og unikke ressourcer Arkil besidder. Herudover vil vi analysere os frem til, 

hvilke af disse kompetencer og ressourcer der giver Arkil en konkurrencefordele i forhold til deres 

konkurrenter.  

5.1.1 Værdikæde 

Michael Porters værdikæde er bygget op omkring en produktionsvirksomhed, som producerer til et lager for 

efterfølgende at sælge varen videre som et fysisk produkt. Arkil er ikke en traditionel produktionsvirksomhed, 

som anvender en push produktionsstrategi, men i stedet en pull produktionsstrategi, hvor produktionen først 

starter, når Arkil har indgået en kontrakt med kunden. Vi har derfor valgt at modificere værdikæden, således 

at denne er tilpasset Arkils forretning. Vi mener, dette er nødvendigt for at kunne give det mest præcise og 

nuancerede billede af Arkil. 

Måden, hvorpå vi har valgt at bygge vores værdikæde analyse op, kan ses af figur 2. Heraf kan det ses, 

hvordan vi har defineret de primære aktiviteter, som er ændret i forhold til den klassiske Michael Porter 

værdikæde. 

Figur 2: Modificeret Michael Porters værdikæde 

Indgående logistik / Tilbudsfase 

Som det ses ovenfor definerer vi den indgående logistik som tilbudsfasen. Michael Porter definerede denne 

som den proces, hvor en virksomhed får tilført varer til produktionen, også kaldt for indgående logistik. For 

en anlægsentreprenør som Arkil indgår denne proces som en sammenhængende proces med 

produktionen. Dette ud fra den betragtning, at Arkils underleverandører hovedsageligt er andre 

anlægsentreprenører, som udfører en del af Arkils samlede entreprise.

Tilbudsprocessen i en anlægsentreprenørvirksomhed kan være afgørende for entreprisernes indtjening. Når 

der kigges på markedet inden for offentlige udbud, er der en lang række krav, som virksomhederne bliver 

nødt til at tage højde for ellers risikerer de at blive sorteret fra til fordel for deres konkurrenter. 
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Det er vigtigt, at Arkil får budt på de entrepriseprojekter, som er i overensstemmelse med Arkils egen strategi 

og indestår med den risikoprofil, Arkil ønsker at udføre sine projekter med. Det er helt essentielt for 

tilbudsprocessen og for Arkils indtjening, at de formår at byde og vinde de projekter, der har den rette 

risikoprofil, og hvor Arkil har de rigtige kompetencer til at udføre opgaven. 

Arkils strategiske plan går på at fokusere på vækst i indtjeningen frem for vækst i omsætningen.30 For at 

strategien skal lykkes kræver det, at de formår at have et stort ledelsesmæssigt fokus på behandlingen af det 

udvalgte udbudsmateriale. I den forbindelse skal Arkil beregne deres tilbud grundigt, og med en sådan 

nøjagtighed der sikre at vundne udbud kan matche selskabets forventninger til indtjeningen. I 

ledelsesberetningen for 2016 beskriver Arkils bestyrelse, hvordan de har etableret en risikostyring i 

virksomheden, som i væsentlig grad målretter sig mod deres forretningsproces, som de kalder projektstyring. 

Projektstyringen går helt fra udbuddet og til den reelle udførelse af projektet. Systematisk forsøger de at lave 

en nøje vurdering af den enkelte opgaves kompleksitet og omfang med henblik på at identificere de 

forskellige projektrisici i opgavens faser. Således inddrages hele organisationen på det tidspunkt, hvor det 

bliver nødvendigt i projektets fase. Hele risikostyringsprocessen skulle gerne være med til at sikre, at Arkil 

kun involverer sig i de projekter, som har den risikoprofil, som afspejler sig i den føromtalte strategi samt at 

det udbudte projekt er inden for de kompetencer, Arkil besidder. Dette indikerer en virksomhed, som er 

opmærksom på de risici, der er til stede, når en anlægsentreprise skal udføres. 

Er det så lykkedes for Arkil? I 2015 og 2016 nedskrev Arkil 3 store infrastrukturopgaver med samlet over 100 

mio. kr. En nedskrivning i denne størrelsesorden må alt andet lige være et udtryk for, at de har fået budt på 

nogle opgaver, som i bund og grund ikke passer til virksomhedens kompetencer eller på opgaver, som 

simpelthen har en for høj risiko. Vi vil derfor komme med den betragtning, at Civil Works, som er afdelingen, 

hvori projekterne har ligget og som primært beskæftiger sig med opførsel af broer og betonprojekter, 

generelt har været en svaghed for virksomheden. Arkil har allerede forsøgt at forbedre bedre sig til 

håndteringen af de store projekter og ændret sig i forhold til at imødegå de risici, som opstår i denne størrelse 

projekter. De har derfor valgt at stramme op i hele deres kalkulations-, tilbuds,- og planlægningsprocesser i 

et forsøg på ikke at komme i lignende tabsgivende situationer i fremtiden.31 Udover at de har at det vedrører 

opstramninger i kalkulations,- tilbuds,- og planlægningsprocessen har ikke været muligt at finde ud af, hvad 

der specifikt er gjort, og om disse opstramninger har haft nogen effekt efterfølgende. 

Når Arkil deltager i større anlægsarbejder som broer og motorveje, sker dette typisk i forening med 

konkurrenter gennem konsortieaftaler, hvormed risici på projekterne reduceres. Konsortier medhjælper til, 

at der er mulighed for at overholde de høje garantikrav, som stilles i forbindelse med større udbud, idet man 

som konsortier deler garantisummen, og hermed også risikoen, imellem de deltagende parter. 

Garantisummer er således altafgørende for, om du som virksomhed overhovedet har mulighed for at byde 

på opgaverne eller ej.32

Tilbudsfasen er den afgørende faktor for den efterfølgende proces for projektet, idet der her opstilles 

arbejdsplaner, pris og forventninger til det kommende projekt. Ligesom der her vurderes og allokeres de 

nødvendige ressourcer til projektet. Det er vigtigt, at Arkil er dygtige til at planlægge projekternes forløb, da 

30 Arkil A/S årsrapport 2016 – ledelsesberetning  
31 Arkil A/S årsrapport 2016 - ledelsesberetning 
32 Interview med Thomas Frommelt - Side 4 
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projekterne er store og hurtigt kan forekomme uoverskuelige. Ifølge MT Højgaards analyse af, hvilke faktorer 

der er vigtige i praksis, nævnes det, at en god planlægning og projekt/-procesgranskning er den vigtigste 

delproces.33 Herunder gør de opmærksom på at sætte tid nok af til delprocesserne og samtidig at byggeleder 

får gennemgået den indgåede kontrakt ned til punkt og prikke. En dårlig tilbuds- og projektfase vil med 

overvejende sandsynlighed være gældende for, om den enkelte sag ender med et underskud. 

Produktion 

Produktionen af projektet er direkte udledt af den indgåede kontrakt, som er opsat på baggrund af de vilkår, 

der er medtaget i det afgivne tilbud. Kontrakterne stiller typisk store krav til projektstyringen af opgaven for, 

at virksomheden kan komme i mål inden for de fastsatte rammer.

De føromtalte nedskrevne projekter begrundes, ud over dårlig risikostyring, også med forøgede 

produktionsomkostninger i virksomhedens ledelsesberetning for 2016. Dette kan supportere begrundelsen 

om en fejlkalkulation i tilbudsberegningerne, men det kan også være et udtryk for, at effektiviteten i 

produktionen ikke har været høj nok. Der kan i denne forbindelse både være tale om forlænget 

produktionstid eller udført arbejde, som ikke har været tilfredsstillende i forhold til de opsatte forventninger. 

Ligesom omkostninger til underleverandører kan være forøgede, som både kan relatere sig til prisstigninger 

siden kontraktens indgåelse eller en lavere effektivitet fra underleverandørens side. Et tredje forhold kan 

også være uoverensstemmelser mellem parterne omkring den indgåede kontrakt. Herunder forhold, der 

karakteriseres som ekstraarbejde, og forhold, som indgår i kontrakten. Er kontrakten ikke udført entydigt, 

kan parterne opfatte det planlagte arbejde forskelligt, hvilket kan føre til uoverensstemmelser, tvister og i 

yderste konsekvens retssager mellem parterne. 

Det er vores vurdering, at Arkil har været for dårlige til at styre sagerne, men at de også har været for dårlige 

til at præcisere, hvilke ydelser der var med i tilbuddet, og hvilke der ikke var. Herudover har de i deres 

forhandlingssituationer ikke formået at vurderer deres forhandlingsevne overfor debitorer. Måske har de 

haft de forkerte medarbejdere til at forhandle med kunden og fra et ledelsesmæssigt synspunkt ikke fulgt 

forhandlingerne tæt nok. 

Til gengæld ses det af virksomhedens regnskaber, samt hjemmeside, at Arkil kan producere nærmest hver 

en ydelse inden for anlæg, hvilket viser, at de har en dybdegående servicelinje.34 Til gengæld er servicelinjen 

forholdsvis smal, da de udelukkende opererer inden for anlæg og eksempelvis ikke har haft aktiviteter inden 

for byggeri. Den dybdegående produktportefølje har indtil nu været en stærk kompetence, men på et 

anlægsmarked som mindskes som følge af færre udbud, kan den smalle servicelinje gå hen at blive en 

svaghed for Arkil. 

Når der er tale om projekter med behov for ekspertise inden for flere fagområder af branchen, står Arkil godt 

rustet, som følge af deres markedsposition, hvor de historisk har leveret både små og store projekter for 

primært det offentlige. Arkil har desuden tidligere bevist, at de har de nødvendige kompetencer og robusthed 

til at kunne udføre større infrastrukturprojekter, på trods af nedskrivningerne de seneste år på de føromtalte 

projekter, hvilket selvfølgelig også er grunden til deres fortsatte eksistens på markedet. 

33 https://www.bfa-ba.dk/media/2351120/God-praksis-i-MTH.pdf
34 https://www.arkil.dk/kompetencer/kompetencer 
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Udgående logistik 

Den udgående logistik relaterer sig til de processer, der sker både simultant og efter et projekt er 

færdigproduceret. Afleveringsfasen for en anlægsentreprenør sker som en løbende proces, da de afleverer 

delprojekter af entreprisen. Der er dermed hele tiden fokus på at levere den aftalte kvalitet samt at overholde 

de forventninger og aftaler, der er opsat for projekter og som er oplistet i kontrakten. 

Det er i denne fase, at der tages stilling til, hvordan det udførte ekstraarbejde skal behandles. Ekstraarbejde 

opstår typisk, når der er uenigheder i forhold til det, af kontrakten oplyste arbejdsomfang. Da alle udførende 

medarbejdere ikke har et indgående kendskab til kontraktens omfang, kan den enkelte medarbejder hurtigt 

få udført arbejde, som ikke er en del af kontrakten. Ligeledes kan det modsatte være tilfældet og der kan 

være en klar forventning om, at det pågældende naturligt er ekstraarbejder fra anlægsentreprenørens side 

af. Det er som regel også derfor, der opstår forhandlinger og tvister mellem parterne. 

I denne fase er det vigtigt, at Arkil løbende får afklaret ekstraarbejder og får forventningsafstemt kontraktens 

indhold med køber, da der ellers hurtigt kan opstå tvister. Tvisterne skal behandles med udgangspunkt i de 

enkelte forhold i projektet. Kringlede tvister ender typisk ud i voldgiftssager/retssager med væsentlig 

aktivitet fra en advokat og de omkostninger, som nu er forbundet hertil. Arkil kan drage en fordel af deres 

kendskab til både tidligere kunder og tidligere erfaringen til, hvordan en mulig tvist skal løses problemfrit. 

Det er meget normalt inden for anlægsbranchen, at der jævnligt opstår tvister. Sagerne kan trække ud, og 

hvis vi bare kigger på Arkils seneste regnskaber, så har deres tvister vedrørende deres 3 store broprojekter 

varet over 2 år og hertil følger de massive sagsomkostninger til den advokat, som har ført sagerne i 

voldgiftretten. 

Marketing og salg 

Arkil er ikke væsentlig afhængig af marketing og reklame som følge af, at deres indtjening primært består af 

salgsværdien af den produktion, der stammer fra entreprisekontrakter, typisk kontrakter som bliver udbudt 

af det offentlige, hvorfor en marketingindsats ikke ville give nogen større værdi. 

Værdien for Arkil skal således i stedet findes i deres omtale i branchen, som opstår af dels de løste 

entrepriseprojekter samt de kompetencer, som Arkil besidder. Herunder hvordan de som anlægsentreprenør 

får fremvist ens kompetence i de fagområder, man har specialiseret sig.  

Figur 3: Ordregivers valg af udvælgelseskriterier35

35 https://www.kfst.dk/media/2884/20161216-konsortier-og-udbud.pdf 
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Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har udarbejdet en rapport omkring ‘Kortlægning af ordregiveres valg af 

egnetheds- og udvælgelseskriterier’. Rapporten er udarbejdet for at kortlægge omfanget af vægtning i 

ordregivers brug af egnetheds- og udvælgelseskriterier i begrænsede udbud. I rapporten er der udarbejdet 

en analyse med ordregiverens (typisk kommuner, regioner eller statslige myndigheder) valg af 

udvælgelseskriterier i forbindelse med et udbud. Det fremgår således af figur 3, at i 77 % af tilfældene lægger 

ordregiveren vægt på, at virksomhedens referencer, som et af de væsentligste udvælgelseskriterier. 

Referencer er ligeledes det kriterium, som bliver anvendt oftest, samt tillægges den højeste vægtning i 

forbindelse med den udvælgelsesproces, som afgør hvilke tilbudsgiver, som bliver prækvalificeret til en given 

opgave. 

Arkils brandingstyrke bør således findes i de referencer fra tidligere udførte opgaver. I den forbindelse 

forestiller vi os, at de serviceaftaler, Arkil har indgået med kommuner og regioner, alt andet end lige, må 

skabe omtale hos de offentlige instanser. Arkil har således en unik position på denne del af markedet, idet 

denne ydelse kan sidestilles med en “passiv marketing”. 

Service efter salg 

Arkil har mulighed for at udnytte flere af deres kompetencer til at skabe merværdi for deres kunder og 

hermed skabe en øget indtjening i selskabet gennem deres forskellige arbejdsområder. Et af 

arbejdsområderne hos Arkil er deres vejservice, som servicerer veje og grønne områder, typisk på de 

offentlige veje og som udføres for kommunerne. Arkil har indgået flere serviceaftaler med flere offentlige 

kunder blandt andet Greve og Tønder kommune og Vejdirektoratet.36

Som tidligere nævnt, er størstedelen af Arkils anlægsprojekter udbudte opgaver fra det offentlige og da de 

allerede ved det oprindelige anlægsarbejder har opnået den fornødne viden omkring, hvordan og hvornår 

behovet for at servicere projekterne efterfølgende opstår, giver servicedelen en oplagt driftsmulighed. 

Når de allerede har opnået den nødvendige viden til at servicere opgaverne så struktureret og effektivt så 

muligt, kan det give Arkil betydelig synergieffekt, som bidrager til en positiv økonomisk fordel og hermed 

også en større indtjening. Det giver potentiale til, at omkostninger til research bliver væsentlige minimeret, 

som følge af at de ikke længere skal bruge den samme mængde ressourcer som andre konkurrenter, da den 

nødvendige viden allerede er erhvervet ved projektets oprindelige udførsel. 

Indtjeningen er betinget af, at Arkils interne vidensdeling i forretningen fungerer optimalt, da den 

oparbejdede viden ellers blot vil gå tabt og de ville derfor miste synergieffekterne og igen skulle anvende 

ressourcer på at få kendskab til den givne opgaves forhold. Det kræver en struktureret og effektiv 

projektstyring af sagerne, samt at få indarbejdet en åben kultur i organisationen for at det skal give en 

konkurrencefordel, som Arkil bagefter kan høste indtjeningen af. 

Indkøb 

For at kunne øge indtjeningen i selskabet er der behov for gode aftaler med leverandører for at minimere 

risikoen for, at både materiale og underleverandører bliver indkøbt for dyrt i forhold til eksempelvis det 

beregnede tilbud. Fra processen, hvor Arkil sender et tilbud, til projektet står klart, kan tage flere år. Hermed 

vil priserne hurtigt kunne afvige fra den anvendte pris i den oprindelige kalkulation som følge af normale 

prisstigninger. Det kan derfor være en fordel for Arkil at indgå faste aftaler med leverandører for at opnå 

36 https://www.arkil.dk/kompetencer/vejservice
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fordelagtige og gennemskuelige priser. Arkil har, qua deres størrelse, en fordelagtig position til at kunne 

forhandle aftaler hjem med leverandører og underentreprenører sammenlignet med mindre aktører. 

Bonusser og rabataftaler hos leverandører bliver ofte forhandlet ud fra en forudsætning omkring mængden 

af det købte materiale mv. og her vurderer, vi at Arkils volumen må være en fordel i forhandlingen med 

leverandøren, men ligeledes også i forhold til Arkils konkurrenter. 

Produkt- og teknologiudvikling 

Arkil udvikler som sådan ikke produkter, men ejer 4 asfaltfabrikker placeret i Danmark, som servicerer de 

eksisterende funktioner i koncernen med asfalt. Heraf ligger fabrikkerne inde med i alt 3 asfaltlaboratorier, 

som arbejder med at forbedre de eksisterende asfaltprodukter samt udvikler nye typer af asfalt og andre 

belægninger, som skal anvendes i den fremtidige drift på nye projekter. 37  Asfaltfabrikkerne giver et 

indgående kendskab til materialet, og de har derfor allerede en viden, som de kan anvende på kommende 

projekter og samtidig sælge til samarbejdspartnere eller anvende i egne projekter. 

Vi forestiller os, at Arkil det seneste årti har fået mere teknologi ind i hverdagen. Der er eksempelvis kommet 

flere former for digital timeregistrering, der gør det nemmere for medarbejderne at registrere timerne med 

det sammen, højst sandsynlig også mere fleksibelt og korrekt.38  Ligeledes er der også kommet digitale 

platforme til kvalitetssikring. Det har umiddelbart ikke været muligt at finde ud af, hvor meget Arkil har 

anvendt, men generelt går branchen også igennem en digitaliseringsproces, hvor flere processer bliver mere 

og mere digitale.

Menneskelige ressourcer 

Arkil-koncernen udarbejder en CSR-rapport i forbindelse med udgivelsen af årsrapporten. Vi har antaget, at 

koncernens CSR-rapport ligeledes afspejler Arkils CSR-strategi fordi at Arkil er det selskab i koncernen med 

den største medarbejder stab, aktivitet og omsætning mv., hvorfor vi mener at Arkils CSR-strategi i alt 

væsentligt omfang må påvirker koncernens CSR-strategi. 

CSR-rapporten understreger selskabets fokus på at videreuddanne medarbejdere og deres kompetencer til 

at blive en fordel for selskabet og som de selv benævner: “Medarbejdernes vidensniveau og deres evne til 

fortsat at kunne omsætte den viden, så den skaber værdi for vores kunders projekter, repræsenterer en 

væsentlig konkurrencemæssig fordel, som Arkil investerer store uddannelsesmæssige ressourcer i at sikre og 

udbygge.”39

Der bliver altså investeret i uddannelse til både nye og eksisterende medarbejdere. Dette ses som en 

investering i fremtiden, hvor medarbejderne har mulighed for at videreuddanne sig til specialister og 

samtidig er der fokus på, at eleverne får mulighed for at fortsætte i selskabet efter deres elevtid. Det vil for 

Arkil være omkostningseffektivt, hvis de kan fastholde de medarbejdere, som allerede er blevet en integreret 

del af kulturen og organisationen. Da det selvfølgelig kræver ressourcer at lære nye medarbejdere op i 

arbejdsprocesser og forretningsprocedurer. 

37 https://www.arkil.dk/kompetencer/asfalt
38 http://erhvervssektionen.dk/derfor-tidsregistrering-vigtigt/ 
39

http://www.arkil.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fARKILHOLDING_CSRrapport2016.pdf
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Virksomhedens infrastruktur 

Arkil står stærkt på det danske marked med en geografisk tilstedeværelse i hele Danmark. Selskabet har 

lokale kontorer spredt ud over hele Danmark, hvilket medvirker til at de kan deltage i anlægsopgaver i hele 

landet og derfor ikke er geografisk hæmmet i forhold til mulige arbejdsopgaver. 

I gennem samarbejdsaftaler med regioner, kommuner, spildevandsforsyninger mv. fastholder Arkil den gode 

kontakt og opbygger referencer til udbyderne af de fremtidige arbejdsopgaver som skulle indtræffe. 

Samarbejdsaftalerne giver Arkil mulighed for at stå som en fast bestanddel af markedet med en fod inde i 

lejren til fremtidige ordreindgange, som skulle opstå i markedet. Ligeledes har Arkil gennem disse 

samarbejdsaftaler opnået gode relationer og erfaringer til de fremtidige projekter. 

Arkil er en af de største danske anlægsentreprenører på markedet med en dyb produktportefølje. Det giver 

dem mulighed for at trække på en stor mængde af ressourcer fra flere af virksomhedens specialiserede 

afdelinger, og de kan således stå stærkere end deres konkurrenter på markedet, som har færre ressourcer 

og specialer end Arkil. 

Opsummering af værdikæde 

For kort at opsummere, hvad vi vurderer der er hovedelementerne i Arkils styrkeprofil, så kan det i hovedtræk 

relatere sig til den erfaring og det brand de har skabt sig i branchen. Arkil er en stor organisation, som opnår 

synergi effekter på tværs af afdelingerne og kombineret med deres dybe produktportefølje styrker det 

virksomhedens styrkeprofil. Merværdien for Arkil ligger i det kendskab og referencer som de har opbygget 

til deres kunder og i markedet. Ydermere er der den store medarbejder investering som Arkil fokusere på, og 

så længe dekan fastholde medarbejdere, så kan det give en klar merværdi som de senere kan profitere af. 

5.2 Eksterne forhold 

Vi vil foretage en analyse af de faktorer, der påvirker en anlægsentreprenør på markedet. Analysen består af 

modellerne PESTEL-modellen og en Porters Five Forces. 

Analysen er bygget op således, at vi vil starte med en analyse af de makroøkonomiske forhold. Til dette vil vi 

bruge PESTEL modellen. Modellen, som kan ses i figur 4, danner frameworken af analysen og er tilrettelagt 

således, at den belyser de makroøkonomiske faktorer, vi vurderer påvirker en anlægsentreprenørs 

risikoprofil på nuværende tidspunkt, men samtidig hvilke der i fremtiden vil gøre sig gældende. 

Figur 4: PESTEL modellen 

Herefter vil vi ved brug af Porters Five Forces, som kan ses i figur 5 foretage en analyse af, hvilke trusler og 

muligheder anlægsentreprenørerne står over for fra deres kunder, leverandører, substituerende produkter 

og potentielle nye udbydere. Herudover vil vi foretage en analyse af konkurrencesituationen på markedet. 
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Figur 5: Porters Five Forces 

Hele analysen vil tage udgangspunkt i det danske marked, hvor de store anlægsentreprenører udfører store 

anlægsprojekter. Dette som følge af, at dette vurderes at være det marked, hvor Arkil A/S befinder sig på 

nuværende tidspunkt. 

5.2.1 PESTEL 

Politiske forhold 

I Danmark er 99,94 % af det 74.559 km lange vejnettet ejet kommunalt eller statsligt. 40  Udbuddet af 

anlægsentrepriser på markedet er derfor i høj grad reguleret af de offentlige instanser. Anlægsprojekterne 

fastsættes ud fra en anlægslov eller finansloven. Den politik, som bliver ført af regeringen på Christiansborg, 

vurderes derfor at have en afgørende betydning for anlægentreprenørernes kundegrundlag. Eksempelvis 

ville en stram finanspolitik derfor også typisk påvirke udbuddet af anlægsentrepriser negativt, da politikerne 

ville være mere tilbøjelig til under en stram finanspolitik at skære anlægsprojekter fra. Ligeledes ville en 

lempelig finanspolitik oftest føre til en positiv effekt på udbuddet. Vi vurderer derfor ikke, at der er nogen 

tvivl om, at de politiske holdninger, tiltag og aftaler har en stor betydning for anlægsentreprenørerne. Som 

vi ser det, er der derfor specielt 3 forhold, vi mener påvirker, hvordan anlægsentreprenører skal agere på 

markedet. 

1. Det offentlige investeringsniveau 

2. Tidshorisonten for anlægsprojekterne 

3. Procedurer hos det offentlige 

40 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp 
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Det offentlige investeringsniveau 

Af de tidligere finanslove samt øvrige politiske aftaler, der er blevet vedtaget siden 2008, ses en 

gennemgribende prioritering af de offentlige investeringer i infrastrukturen i de vedtagne finanslove for 

årene 2009-2011. I denne periode var det den blå blok, der havde regeringsmagten. Den blå regering vedtog 

i 2009 en aftale om en grøn transportpolitik,41  som væsentligst for anlægsentreprenørerne indeholdte 

stiftelsen af en infrastrukturfond med 94 mia. kr. til kommende infrastrukturprojekter. I forbindelse med 

aftalen vedtog man, at en del af disse midler blandt andet skulle gå til nedenstående megaprojekter: 

● Udbygning af jernbanekapaciteten mellem København-Ringsted 10 mia. kr. 

● Udbygning af motorvejen på Vestfyn  4,5 mia. kr. 

● Udbygning af Køge Bugt Motorvejen  2,5 mia. kr. 

● Udbygning af Helsingørmotorvejen 2,5 mia. kr. 

I den efterfølgende periode, hvor den røde blok havde regeringsmagten, ser vi slet ikke samme prioritering 

og investering i infrastrukturen i finanslovene, og vi er derfor også være tilbøjelig til at sige, at der er en 

parallel sammenhæng mellem, hvem der har regeringsmagten og de offentlige investeringer, der bliver 

foretaget. Dog må tager vi i denne vurdering højde for, at den blå regering havde regeringsmagten lige efter 

finanskrisen, hvorfor vi forestiller os, at deres politik og prioritering af investeringer i infrastrukturen kunne 

være drevet af, at der var et akut behov for at øge væksten i samfundet gennem en ekspansiv finanspolitik 

og de afledte dynamiske effekter heraf. 

Alt andet lige må det dog konkluderes, at anlægsbranchen har den udfordring, at der kan være stor forskel 

på investeringsvilligheden mellem regeringerne. 

Tidshorisonten for projekterne 

Finansloven fastsætter, hvordan statens midler skal fordeles for året. Det er derfor på årsbasis, at aftalerne 

fastsættes og ikke en plan for investeringerne i en længere periode. I Sverige fastlægges investeringerne ud 

i en 10 årig fremtidshorisont, hvilket gør, at de i anlægsbranchen i Sverige bedre kan planlægge og skalere 

deres virksomhed i forhold til, hvilke og hvornår de skal udføre anlægsarbejdet.42 De svenske myndigheder 

har altså gjort det lettere for virksomhederne i anlægsbranchen at skalere virksomheden løbende. Alt andet 

lige må det derfor også være sværere for de danske anlægsentreprenører at planlægge deres projekter langt 

ud i fremtiden, da politikerne vedtager projekterne løbende. 

Eksempelvis så ses det nu, at de store megaprojekter, som blev vedtaget i den grønne transportpolitik, stort 

set alle sammen står færdige i 2018. Disse megaprojekter er ikke på nuværende tidspunkt blevet erstattet af 

nye tilsvarende megaprojekter. Eneste megaprojekt i pipeline er “Femern”, som oprindeligt skulle have stået 

færdig i 2020, men projektet mangler fortsat en miljøgodkendelse fra den tyske stat, hvorfor der fortsat kan 

gå lang tid, før projektet for alvor kommer i gang. Ifølge Dansk Byggeris anlægsanalyse fra december 201743

kommer Femernforbindelsen til at udgøre en samlet investering på 51 mia. kr., men hvis vi ser bort fra dette 

41 https://www.trm.dk/-/media/files/publication/2009/en_groen_-transportpolitik.pdf 
42 https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10233275/ny-nedtur-i-sigte-boelgegang-koster-
entreprenoerer-dyrt 
43 https://www.danskbyggeri.dk/media/31140/anlaegsanalyse-2017.pdf 
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projekt, som planlægningsmæssigt først vil begynde i 2020, så er den danske stat gået fra at investere 94 

mia. kr. i 2009 til kun at investere 27 mia. kr. i 2018 frem mod 202544. Markedet står altså derfor over for den 

udfordring, at aktiviteten i anlægsbranchen i det sidste årti har været stødt stigende, men at vi nu går ind i 

en periode, hvor udbuddet vil blive mindre og dermed også en forventeligt lavere aktivitet, som følge af at 

mellem 80-90 % af anlægsentreprenørernes aktiviteter kommer fra de offentlige investeringer. 

Procedurer 

I forbindelse med opførelsen af en anlægsentreprise er der flere procedurer, der gør anlægsbranchen mere 

kompleks og risikofyldt end eksempelvis byggebranchen. Nedenfor har vi blot beskrevet de forhold, vi mener, 

øger kompleksiteten og risikoen på markedet mest. 

Anlægsentreprenører går igennem en benhård tilbudsproces, hvor de allerede inden de afgiver tilbuddet må 

tage højde for en lang række procedurekrav, som det offentlige stiller krav om, for at anlægsentreprenøren 

kan blive valgt. Det koster ressourcer at tilpasse tilbuddene, og det gør også tilbuddene mere komplekse at 

håndtere i forhold til at beregne prisen på opgaven. 

Det offentlige stiller i tilbudsprocessen krav til økonomiske nøgletal, men samtidig også at de kan stille en 

garanti for anlægsprojektet, i tilfælde af at anlægsentreprenøren skulle gå konkurs. Disse garantisummer er 

for de store megaprojekter i nogle tilfælde helt oppe i milliardbeløb, hvilket for nogle typer opgaver gør, at 

anlægsentreprenørerne går sammen i konsortier for at kunne stille en samlet garanti. 

Ved opgaver, der udføres for Vejdirektoratet, er det et krav, at anlægsentreprenøren ikke må stoppe 

arbejdet på trods af en tvist. Dette øger kravene til den likviditetsmæssige situation, da 

anlægsentreprenørerne kan komme ud for at skulle finansiere arbejde, som de i forvejen ved, de er i tvist 

om, og måske aldrig kommer til at se pengene af. 

Ovenstående leder til næste punkt, som er, at anlægsentreprenørerne typisk ikke må fakturere de offentlige 

kunder, før den offentlige instans har godkendt fakturaen, hvilket påvirke kravet til likviditeten i 

virksomheden. 

Det offentlige har lange betalingsbetingelser og de forlanger dagsbøder, hvis arbejdet ikke står færdigt 

præcist på en pågældende dato. 

De nævnte forhold kan altså opsummeres til følgende procedurer, der gør anlægsmarkedet mere komplekst 

og risikofyldt end lignende brancher, da forholdene især stiller øget krav til tilbudsproces, 

udførelsesprocessen, men ligeledes også likviditet og finansiering heraf. 

1. Benhård tilbudsproces 

2. Garantistillelser 

3. Krav om at fortsætte arbejdet på trods af tvister 

4. Godkendelse af fakturaer, før de må udstedes 

5. Lange betalingsbetingelser 

6. Dagbøder 

44 https://www.fm.dk/publikationer/2016/helhedsplan-for-et-staerkere-danmark
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Økonomiske forhold 

Konjunkturen i det danske samfund karakteriseres som en periode med opsving, som meget vel kunne 

udmunde i en højkonjunktur fase.45 Af figur 6 ser vi Ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for 

anlægsbranchen, at konjunkturbarometeret er det højeste siden 2008. Ligeledes ses det, at produktionen for 

anlæg er det højeste siden 2010. 

Figur 6: Konjunkturbarometeret for anlægsbranchen og indekstal over produktionen indenfor anlæg 

Vi vurderer derfor, at der er en sammenhæng mellem konjunkturen i samfundet og efterspørgslen på 

markedet. 

Renteniveauet er ifølge figur 7 på nuværende tidspunkt historisk lav i forhold til konjunkturen i samfundet. 

Dette gælder både på private lån, men også på erhvervslån. 

Figur 7: Bankernes rente på nye udlån til danske erhvervsvirksomheder46

45 https://www.danskbyggeri.dk/presse-politik/nyheder/2018/vaekst-over-to-procent-for-foerste-gang-i-11-aar/ 
46 http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2017/Historisk-lav-rente-paa-smaa-
erhvervslaan.aspx
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Den historiske lave rente gør det historisk billigt at investere i anlægsmaskiner og ligeledes billigere at 

finansiere de udeståender på igangværende arbejder og tilgodehavender fra salg, virksomhederne har. 

Renten må alt andet lige minimere omkostningerne i forhold til tidligere, hvor renten var langt højere. 

Socio-kulturelle forhold 

Generelt står anlægs- og byggebranchen over for den socio-kulturelle udfordring, at færre og færre søger ind 

på en erhvervsuddannelse. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af elever, der fuldfører en 

erhvervsuddannelse, er faldet fra 3.484 i 2013 til 3.159 i 2017, hvilket svarer til et fald på 9 %. 

Dette gør sig ligeledes gældende for antallet af elever, der fuldfører en brolægger- eller struktøruddannelse 

eller andre bygge- og anlægsuddannelser, som alle tre vurderes at være uddannelser, som ville relatere sig 

til arbejde i anlægsbranchen. Ifølge Danmarks Statistik er disse tre faggrupper samlet set faldet fra i 2013 at 

uddanne 385 til kun at uddanne 352 i 2017, hvilket er et fald på 9 %. 

Figur 8: Indekstal fra Danmarks Statistik over fuldførte uddannelser indenfor 3 de faggrupper  

Hvis vi så kigger på udviklingen i antal beskæftigede for samme årrække ses det af ovenfor, at antal 

beskæftigede medarbejder i anlægsbranchen er steget med 22 %. Det er derfor problematisk, hvis branchen 

har brug for flere medarbejdere, end der er, og at efterspørgslen efter en uddannelse i denne branche falder. 

Der vil derfor være en øgede konkurrence på markedet til at fastholde medarbejdere, samt tiltrække nye 

dygtige entreprenører. 

Teknologiske forhold 

Der er ikke nogen tvivl om, at teknologi er relevant for stort set alle brancher, og anlægsbranchen er ingen 

undtagelse. Anlægsentrepriser er typisk meget forskellige fra entreprise til entreprise i forhold til eksempelvis 

en byggeentreprise, hvor store dele af entreprisen godt kan være standardiseret. Branchen begynder dog så 

småt at få øjnene op for de effektiviseringsmuligheder der ligger i digitaliseringen og dermed også 

teknologien. Eksempelvis som tidligere nævnt er digitale ugerapporter i dag en del af dagligdagen for ansatte 

i anlægsbranchen, hvor dette indtil bare for fem år siden fortsat blev foretaget manuelt ved aflevering af 

fysiske ugerapporter. 

Der er heller ikke nogen tvivl om, at den teknologiske udvikling inden for robotteknologi nok vil komme 

nærmere på anlægsbranchen og gøre produktionen af entrepriserne nemmere i fremtiden. Måden, hvorpå 
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virksomhederne i branchen formår at udnytte den teknologiske udvikling til at effektivisere forretningen, vil 

helt sikkert blive en mulighed for optimering og derved forøget indtjening for disse virksomheder, men 

samtidig også en stor udfordring for de virksomheder, som ikke formår at følge med som følge af manglende 

kapital eller for langsom beslutningsproces. 

Miljømæssige forhold 

Produktionen af en anlægsentreprise er afhængig af de vejr- og jordforhold, der er, der hvor entreprisen skal 

udføres. Hvis virksomhederne ikke får taget ordentlig højde herfor i deres tilbudsmateriale, kan det have 

fatale konsekvenser for entreprisens lønsomhed. 

Når Vejdirektoratet eller kommunerne udliciterer opgaver, er der helt specifikke krav til den virksomhed, 

som skal have opgaven, herunder forskellige miljømæssige krav, såsom krav til miljømærket på de maskiner 

der skal anvendes til at udføre arbejdet og lignende. 

Herudover er det et decideret lovkrav for større infrastrukturanlæg, at bygherre modtager en VVM-

godkendelse for selve projektet. 47  Dette sker ved, at bygherre skal indsende en anmeldelse til VVM-

myndigheden, som så sørger for, at der bliver foretaget en VVM-undersøgelse af projektet. Undersøgelsen 

er med til at fastlægge, hvilken påvirkning anlægget vil have for miljøet, og såfremt myndigheden ikke 

vurderer, at anlægget lever op til de miljømæssige krav vil anmeldelsen blive afvist, og bygherre vil i sådan 

et tilfælde ikke kunne få lov til at begynde på projektet. Bygherre vil derfor være nødsaget til at finde 

alternative løsninger, der opfylder kravene. 

Herudover er branchen underlagt en række krav til håndtering af eksempelvis affaldsstoffer, krav til hvilke 

tidspunkter produktionen kan foretages af hensyn til støjgener for naboerne og lignende. 

Lovmæssige forhold 

Branchen er underlagt en række love, som entreprenørerne på markedet er nødsaget til at tage højde for i 

deres daglige styring af forretningen. 

● Miljølove 

● Finansloven 

● Anlægsloven 

● AB92/AB18 

● Kommunernes anlægsloft 

Virksomhederne i branchen er underlagt flere forskellige miljølove, men særligt påvirker 

jordforureningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Disse love må alt andet lige påvirke virksomhedernes arbejdsprocesser og dermed også 

effektiviteten.

Finansloven er den lov, der blandt andet fastsætter, hvor stor en del af det offentlige statsbudget, der skal 

gå til transportministeriet og dermed til investeringer i infrastrukturen. Denne lov er derfor helt essentiel for 

markedet, da det reelt set er den lov, der langt hen ad vejen regulerer efterspørgslen på markedet.

47 http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/hvad-er-vvm/  
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Anlægsloven er den lov, der fastsætter de enkelte statslige projekter, som eksempelvis Helsingørmotorvejen, 

Køge-bugt motorvejen samt Ringstedbanen, hvilke projekter har en sådan størrelse, at de skal vedtages af 

Folketinget. Herudover skal der i finansloven afsættes penge til den helt specifikke anlægslov, forinden der 

kan komme en anlægslov. Anlægslovene er derfor de love, der decideret bestemmer anlæggelsen af en ny 

statslig vej.48

Når virksomhederne i branchen indgår en entreprise med en bygherre, bliver de automatisk underlagt AB92,

som er de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsbranchen,49 medmindre 

bygherre og entreprenør har indgået særskilt kontrakt med hinanden om eventuelle andre forhold. I 2018 

har Trafik- Bygge og Boligstyrelsen sendt udkast til nye betingelser i form af AB18 og ABR18, som forventes 

at blive vedtaget efter høringsfristen. I den nye AB18 indføres der en ny bestemmelse om, at 

entreprisesummen kun kan være fast i 12 måneder fra tilbudsdagen, hvorefter entreprisesummerne skal 

revurderes, medmindre parterne har indgået aftale om at afvige herfra. Dette er til fordel for entreprenøren, 

da han sikres mod store tab, hvis eksempelvis materialer stiger i pris i perioden under opførelsen. For især 

entreprenørerne er det til gavn, da deres entrepriser kan tage flere år.50 Ligeledes giver den nye AB18 

entreprenørerne mulighed for at foretage 2 aconto faktureringer månedligt mod det nuværende antal på 1 

gang, hvilket vil påvirke likviditeten positivt. De generelle bestemmelser har derved en stor påvirkning på 

entreprenørens vilkår over for bygherre i branchen og må derfor ses som værende en betydelig faktor. 

Kommunernes anlægsloft fastlægges årligt i gennem forhandling mellem Kommunernes Landsforening (KL) 

og regeringen.51 Anlægsloftet fastlægger blandt andet, hvor stort et forbrug kommunerne må have og i den 

forbindelse også, hvor mange penge de må bruge på anlægsarbejder fra år til år. 

Opsummering af PESTEL 

Ud fra vores PESTEL analyse vurderer vi, at følgende forhold er dem der påvirker Arkils styrkeprofil mest. 

Figur 9: PESTEL modellen med identificerede forhold

5.2.2 Porters Five Forces 

Vi har i afsnit 5.2.1 set på, hvilke makroøkonomiske faktorer der påvirker anlægsentreprenøres styrkeprofil, 

og vi vil nu ved brug af Porters Five Forces foretage en analyse af konkurrencesituationen. Dette for at komme 

nærmere de muligheder og trusler, Arkil står over for på markedet, samt hvilke der påvirker Arkils 

styrkeprofil. 

48 http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statens-veje/en-vej-bliver-til/Sider/default.aspx 
49 http://www.byggerietsregler.dk/regler/ab-92/ 
50 https://tvc.dk/nyheder/2018/ab-92-bliver-til-ab-18/# 
51 http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Okonomiforhandlinger/
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Potentielle indtrængere 

Truslen fra nye udbydere på et marked afhænger af, hvor høje indtrængningsbarrierer en 

ny virksomhed på markedet skal overvinde for at etablere sig på markedet. Når vi kigger 

på mulige indtrængere på det danske marked, ser vi tre forskellige typer: 

1. Nystartede udbydere (NY) 

2. Mindre eksisterende anlægsentreprenører (EK) 

3. Udenlandske anlægsentreprenører (UL) 

De væsentligste indtrængningsbarriererne for de tre typer vurderer vi at være: 

● Stordriftsfordele/differentieringsmuligheder 

● Vækstpotentialet for markedet 

● Kapitalkrav til at trænge ind på markedet 

● Antallet af konsortier/samarbejdsaftaler 

Stordriftsfordele 

Anlægsprojekterne er meget forskellige fra projekt til projekt, idet der kan være tale om alt fra et projekt 

med et mindre fortov til en stor motorvej. Herudover er en motorvej i Jylland ikke den samme som på 

Sjælland som følge af forskellige jordtyper og landskaber.52 Det kan derfor være svært for entreprenørerne 

at lave et standardiseret produkt og derved opnå stordriftsfordele. Der kan dog være nogle stordriftsfordele 

i udnyttelse af kapaciteten af maskinerne, da de store entreprenører på markedet i højere grad vil kunne 

flytte maskiner rundt på projekterne. Ligeledes bør udvikling og investering af medarbejdere ses som en 

stordriftsfordel, da det skaber øgede faglighed og kvalitet på projekterne hvilket alt andet end lige skulle 

medføre en bedre indtjening. 

Vækstpotentialet for markedet 

Markedet har siden finanskrisen været i vækst, men står til at gå en tid i møde med færre offentlige 

licitationer53 og dermed også et lavere vækstpotentiale, hvilket gør markedet for en ny udbyder mindre 

attraktivt.

Kommunerne og staten er dog begyndt på at udbyde licitationerne i større puljer, så i stedet for at dele en 

motorvej op i tre udbud bliver der kun udbudt en. Dette må gør markedet mere attraktivt for særligt de 

udenlandske aktører, som måske som udgangspunkt ikke har lyst til at gå ind i det danske marked, men som 

følge af de store projekter bliver tiltrukket alligevel. 

Kapitalkravet 

For at etablere sig i den danske anlægsbranche er den nye udbyder nødsaget til at skaffe sig 

produktionsmaskiner, som dog kan købes brugte, men selv brugte er disse maskiner ikke billige. Ud over 

52

http://denstoredanske.dk/Naturen_i_Danmark/Skovene/Naturen,_mennesket_og_skovene/Skovenes_naturgivne_ra
mmer/Jordbunden 
53 https://www.danskbyggeri.dk/media/31140/anlaegsanalyse-2017.pdf
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finansiering af maskiner til at udføre arbejdet skal den nye udbyder også kunne finansiere selve 

produktionsomkostningerne i form af materialer samt lønninger. 

Den dag i dag er der flere måder at få finansieret købet af produktionsmaskiner på. Eksempelvis er det muligt 

at indgå en leasingaftale, som giver entreprenørerne den fordel, at de kan “leje” produktionsmaskinen for 

en periode, hvorved de slipper for en høj up-front betaling. Entreprenøren er ikke forpligtet til at betale hele 

produktionmaskinens kostpris, hvilket sænker kapitalkravet for at komme ind i branchen. 

Til gengæld vil der især ved offentlige udbud være et højt kapitalkrav. Som omtalte tidligere stiller det 

offentlige høje krav til bankgarantier, faktureringsbetingelser og derudover er de offentlige udbud store 

anlægsentrepriser, hvor lønninger og materialer skal finansieres i store dele af projektets løbetid. 

Kapitalkravet vurderes derfor på trods af leasingmulighederne at være høje, da det er nødvendigt for 

entreprenøren at finansiere både produktionsmaskiner, men også materialer og lønninger til udførelsen af 

entreprisekontrakten. Dette vil dog som udgangspunkt være den største udfordring for helt nye udbydere på 

markedet, men også for de mellemstore udbydere, der gerne vil ind på markedet for de store udbud. 

Konsortier/samarbejdsaftaler 

For at løse de høje kapitalkrav ses det ofte, at de mellemstore virksomheder indgår i konsortier for at komme 

ind på markedet for de store udbud. Konsortierne giver den fordel, at virksomhederne i fællesskab kan løse 

større opgaver.54 De mellemstore udbyder kan derfor på specifikke projekter lige pludselig udgøre en trussel, 

da de gennem konsortiet får den størrelse, der giver dem ret til at byde på de offentlige projekter. 

Attraktivitet 

Hvis vi skulle prøve at opsummere de væsentligste forhold, der gør sig gældende for vurderingen af, om nye 

udbydere reelt udgør en trussel, må følgende være de helt essentielle forhold. 

Kapacitetsudnyttelse af maskiner kan være en fordel for de større anlægsentreprenører, men herudover er 

der ikke særlige stordriftsfordele. Vækstpotentialet for markedet går ind i en periode, hvor der vil være en 

nedgang i projekterne på det danske marked. Hertil bliver udbuddene større, men færre, hvilket vil øge 

konkurrenceintensiteten og dermed også attraktiviteten på markedet. Kapitalkravet er højt og kan være en 

stor indtrængningsbarriere, men ses i praksis løst ved, at entreprenørerne indgår i konsortier. Herudover må 

vi konkludere, at truslen fra nye udbydere ikke er entydig for de tre forskellige grupper. Vi har i figur 10 indsat 

vores vurdering af truslen fra de forskellige typer.

Figur 10: Vurdering af truslen fra nye udbydere 

54 http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/overvej-at-indga-i-et-konsortium/ 
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Kundernes forhandlingsstyrke 

Kunderne på markedet består af  

1. Offentlige kunder 

2. Private selskaber 

De offentlige kunder står for ca. 80-90 % af anlægentreprenørernes aktivitet ifølge revisor Thomas Frommelt, 

som har specialiseret sig i revision af anlægsvirksomheder.55 Dette understøttes af tal fra Danmarks Statistik, 

jf. afsnit 5.2.1, hvor det ses, at 99,94 % af hele vejnettet i Danmark er offentligt ejede enten af staten, 

kommunen eller gennem offentligt ejet selskaber.  

De private selskaber udgør derfor en klart mindre del af markedet. Hertil kan tilføjes, at de private selskaber, 

der ikke er ejet af det offentlige, typisk bestiller mindre projekter i form af reparation af en mindre villavej 

eller lignende. Vi har derfor valgt i vores analyse kun at gå i dybden med de offentlige kunder og 

forsyningsselskaberne, da de private selskaber ikke vurderes at være betydelige for de store 

anlægsentreprenører.

De offentlige kunder 

De offentlige kunder kan kategoriseres i følgende 4 kategorier: 

● Staten (Transport, Bygning og Boligministeriet) 

● Kommunerne 

● Statsejede selskaber 

● Offentligt ejet forsyningsselskaber 

For alle fire kategorier er der egentlige samme procedure i forhold til udbud og indgåelse af kontrakter, men 

der kan være forskelle i opgavetyperne. Der er lavet en fordeling mellem staten og kommunerne i forhold til 

hvem, der har pligt til at opføre og vedligeholde hvilke veje. Det er for eksempel Vejdirektoratet, som er en 

del af Transport, Bygning og Boligministeriet, der står for alle motortrafik- og motorveje.56 Alle resterende 

veje er som udgangspunkt kommunalt ejede, dog med undtagelse af en mindre andel, som udgøres af private 

fællesveje. Statsejede selskaber er som udgangspunkt broer, metro og toge, som staten har valgt at placere 

i isolerede selskaber til styring af projekterne. Forsyningsselskaberne står for vedligehold og udbredelse af 

fjernvarme, el, affald mv. og er som typisk også offentligt ejede. 

For alle kategorierne er der dog samme forhold, der indikerer, at kundegruppen “de offentlige kunder” har 

en høj forhandlingsstyrke og dermed udgør en stor trussel på markedet. 

1. De anlægsprojekter, der bliver udbudt på det danske anlægsmarked, bliver udbudt i gennem 

offentlige udbud. Markedet er derfor afhængig af de offentlige investeringer i markedet, hvorfor et 

fald eller stigning heri påvirker efterspørgslen på markedet, og dermed også 

konkurrenceintensiteten i den ene eller anden retning. 

55 Interview med Thomas Frommelt – Side 1 
56 http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statens-veje/hvem-ejer-vejene/Sider/default.aspx
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2. Ved licitationerne fra de offentlige kunder er det dem, der sætter dagsorden gennem fastsat 

udbudsmateriale, som sætter rammerne for projektet, herunder vilkår som betalingsbetingelser, 

tidsplaner, kvalitet mv., hvilket entreprenøren ikke kan afvige fra, da entreprenørerne i sådan et 

tilfælde vil blive fravalgt som entreprenør til fordel for en konkurrent.57

3. Det offentlige er som udgangspunkt interesseret i at vælge den entreprenør med den bedste kvalitet 

til den billigste pris. I den forbindelse vil den bedste kvalitet, dog typisk blive målt ud fra 

virksomhedens tidligere referencer, hvorved virksomheden kan skille sig ud. 

Som følge heraf vurderes truslen fra de offentlige kunder at være stor. Det kan dog diskutere, hvorvidt der 

er tale om en decideret trussel, eller der er tale om et makroøkonomisk forhold, som entreprenørerne på 

markedet bare er underlagt, idet forholdene ikke er til forhandling eller kan ændres på, og derfor er en fast 

del af det at være på markedet. 

Truslen fra substituerende produkter 

Anlægsentrepriser er helt specifikke projekter, hvor bygherre allerede har overvejet de 

alternativer, der ville være til projektet, før entreprenøren får muligheden for at være med 

i en udbudsrunde. Det er derfor ikke sådan, at når bygherre byder på en licitation, så kan 

de byde på at udarbejde en billigere motortrafikvej i stedet for en motorvej, da det allerede 

vil være politisk bestemt, at der skal bygges en motorvej. 

Der kan dog være nogle substitutionsmuligheder i de metoder og byggeprocesser, de enkelte aktører kan 

udbyde, men dette må mere være en differentieringsmulighed mellem entreprenørerne på markedet. 

Generelt vurderes truslen fra substituerende produkter og serviceydelser at være lav, hvilket øger 

attraktiviteten på markedet. 

Leverandørens forhandlingskraft 

Branchens leverandører består hovedsagligt af leverancer af handelsvarer, herunder 

materialer fra byggemarkeder, jord fra grusgraven mv. samt leverancer af fagentrepriser 

fra mindre eller konkurrerende entreprenører. 

Produktionsrelaterede tjenester og fagentrepriser

Produktionsrelaterede ydelser og fagentrepriser består af underleverandører, der leverer tjenester samt 

udfører dele af anlægsprojektet. Idet der er høje krav til entreprenørerne i forhold til kapital for at kunne 

byde på de store projekter, er de mindre entreprenører, der ikke har den nødvendige kapital, afhængige af 

at få opgaver fra de store anlægsentreprenører. 

Ved opslag på CVR.dk på søgeordet “anlæg” kommer der 2.400 virksomheder op, der hedder noget med 

anlæg. Der er altså mange muligheder for de store anlægsentreprenører at finde mindre entreprenører til at 

udføre dele af fagentrepriserne. Et projekt vil hurtigt kunne være af en betydelig størrelse for den mindre 

entreprenør, hvilket forbedrer de store anlægsentreprenøres forhandlingsmuligheder. Der kunne dog være 

57 http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/kend-reglerne-for-udbud/  
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anlægsentreprenører, der har specialiseret sig lige netop inden for kloak, vej eller lignende, der forøger deres 

forhandlingsstyrke, da deres ekspertise ikke vil kunne erstattes af en anden. 

Vi vurderer dog, at leverandørgruppens på trods af relativt høje andel af de samlede indkøb samt deres 

eventuelle specialiseringer har en lav forhandlingsstyrke og derved udgør en lav trussel mod markedet. 

Transportydelser 

Flere af de større anlægsentreprenører har deres eget værksted, hvor de selv servicerer deres maskiner og 

reparerer i det omfang, de kan. Til gengæld kan maskinerne være dyre for anlægsentreprenørerne at 

anskaffe, og der findes mange forskellige maskiner, som kan noget specielt i forhold til, hvilken type opgave 

der er tale om. I tilfælde af at anlægsentreprenøren er nødsaget til at leje en speciel maskine til udførelsen 

af et projekt, vil det øge leverandørens forhandlingskraft. 

Herudover anvender anlægsentreprenørerne typisk også transportvirksomheder til at få transporteret jord 

mv., men også på dette marked er der mange udbydere. 

Denne leverandørgruppe vurderes derfor ikke at have nogen stærk forhandlingskraft, som følge af at 

anlægsentreprenørerne har mange leverandører at vælge imellem, samtidig med at de i vist omfang også 

selv kan håndtere transporten og reparation af maskinerne.  

Leverandører svovl, jord- og stenarter, gips, kalk og cement 

Leverandører af svovl, jord- og stenarter, gips, kalk og cement vil typisk være en grusgrav eller byggemarked. 

Byggemarkederne har som hovedregel faste priser, men ved store køb forhandles der typisk rabataftaler. I 

den forbindelse har de store anlægsentreprenører den fordel i forhandlingerne, at de er store, og der er altid 

et andet byggemarked, der kunne tænke sig en aftale med de store spillere. 

Grusgrave sælger typisk i tonpris. Der er færre af disse, end der er byggemarkeder, og det kan også være 

strategisk at tage en dyrere pris, hvis grusgraven ligger tættere på projektet, da transportomkostningerne så 

vil være lavere.  

For at drage en endelig konklusion af leverandørernes forhandlingsstyrke med de store anlægsentreprenører 

må forhandlingsstyrken konkluderes at være lav, som følge af de mange udbydere på markedet samt 

størrelsen på anlægsentreprenørerne i forhold til leverandørerne målt på aktivitet. 

Konkurrencesituationen i branchen 

Vi vil nu kigge indad i branchen og kigge på de faktorer, der forøger eller formindsker 

konkurrenceintensiteten i branchen. I den forbindelse er der følgende forhold, der påvirker 

markedets konkurrenceintensitet: 

• Intern rivalisering 

• Differentieringsmuligheder 

• Prispres 

• Exit-barriere 
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Intern rivalisering 

For at en virksomhed kan være en konkurrent på markedet, må det være en forudsætning, at den 

pågældende virksomhed kan udfordre de eksisterende udbydere. Dette vurderer vi kun er muligt, hvis 

virksomheden har en sådan størrelse, at den kan byde med omkring de store offentlige udbud. Der er som 

udgangspunkt ikke nogen grænse for, hvor stor eller lille du skal være, men virksomhederne skal kunne stille 

en bankgaranti passende til det projekt, der bydes på. Som følge heraf mener vi, at de konkurrerende 

virksomheder som minimum må være i regnskabsklasse C. 

Dette udelukker en hel del mindre virksomheder. Ifølge licitationen var der i 2016 17 virksomheder, der 

opererede på det danske marked, og som er en klasse C virksomhed.58

Idet alle virksomheder ikke har aflagt regnskab endnu, har det ikke været muligt at få opdaterede tal fra alle 

virksomhederne. Vi vurderer dog ikke, at der vil være så store forskelle i tallene for 2017, at disse ville ændre 

nedenstående segmentering af konkurrenterne. 

De 17 virksomheder kan segmenteres i 6 hovedkategorier: 

1. MT Højgaard,59 NCC60 og Per Aarsleff61

De tre operatører på markedet har en omsætningen mellem 3-6 milliarder kroner på koncern niveau. 

De skiller sig ud fra de øvrige ved, at deres vifte af ydelser er alt inden for både anlæg, asfalt og byg. 

De opererer i overvejende grad på det globale marked og er derfor ikke i samme grad afhængig af 

det danske marked. 

2. Arkil,62 M.J. Eriksson63 og Barslund64

De tre operatører har en omsætning mellem 1-3 milliarder kroner på koncern niveau. De opererer 

hovedsagligt på det danske marked og hovedsageligt kun med anlægsarbejder. 

3. Hoffmann,65 Züblin66 og Lemmikäinen67

De tre operatører på markedet har en omsætning mellem 0,5-1,3 milliarder kroner og er ejet af 

udenlandske moderselskaber. 

58 https://www.licitationen.dk/article/view/545060/anlaegsentreprenorer_skifter_spor 
59 http://mth.dk/Vores-Projekter 
60 https://www.ncc.dk/projekter/ 
61 http://www.aarsleff.dk/aarsleff-world#
62https://www.arkil.dk/kompetencer/kompetencer 
63http://www.mjeriksson.dk/ 
64http://barslund.as/forside/ 
65http://hoffmann.dk/forretningsomrader/ 
66http://www.zueblin.dk/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=DK_ZUEBLIN.DK_projekte
r.html&men1=4&sid=400 
67https://www.yit.dk/ 
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4. Munck68 og Pankas69

De to operatører arbejder på det danske anlægsmarked, men deres speciale er inden for 

asfaltarbejder, hvorfor de på trods af en omsætning mellem 1-1,5 milliarder kroner er kategoriseret i 

deres eget segment. 

5. CG Jensen,70 Colas71 og Jorten72

De to operatører arbejder på det danske anlægsmarked, men har samtidig også væsentlige opgaver 

inden for byggebranchen, hvor processer og arbejdsgange adskiller sig fra anlægsbranchen. De tre 

virksomheder har en omsætning mellem 0,7-1,1 milliarder kroner. 

6. DanJord,73 Entreprenørfirmaet Ollerup74 og Petri & Haugsted75

De to operatører er mindre anlægsvirksomheder, som har en omsætning mellem 0,1-0,5 milliarder 

kroner. og vurderes derfor at være af så lille en størrelse, at de ikke byder med på samme opgaver 

som de øvrige operatører. Deres hovedfokus er som udgangspunkt fagentrepriser hos de øvrige 

konkurrenter. 

I og med at segmenterne alle sammen byder på de store anlægsprojekter på markedet, vurderes der at være 

tale om et marked, der kan karakteriseres som monopolistisk konkurrence, da kunderne alt andet lige skaber 

præferencer i form af pris, kvalitet og service, og der samtidig er mange udbydere. 

Antallet af mange store udbydere øger konkurrenceintensiteten, især når efterspørgslen på markedet faldet. 

Differentieringsmuligheder 

Som tidligere nævnt tidligere i opgaven er det størstedelen af markedets efterspørgsel, der kommer fra de 

offentlige kunder. I den forbindelse er det muligt at differentiere sig på kvalitet, pris og service.

Som udgangspunkt er det offentlige interesseret i den bedst mulige løsning til den laveste pris, på trods heraf 

så vi i afsnit 5.1.1 de differentieringspunkter, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har, hvor der oftest kigges 

på virksomhedens tidligere projekter og referencer. 

Det øger derfor også konkurrenceintensiteten, når der er flere af aktørerne, som er gamle virksomheder, der 

alle sammen har udført en masse forskellige projekter og derigennem har skabt referencer. 

Prispres 

Markedet er under pres som følge af de manglende offentlige vejinvesteringer i de kommende år.76 Dette 

presser prisen, da der bliver flere aktører om de, udbud der er. Herudover er kommunerne og staten begyndt 

at udlicitere større opgaver, men på bekostning af færre opgaver, hvilket ifølge branchespecialist Thomas 

68https://www.munck.dk/ 
69http://pankas.dk/ 
70 http://cgjensen.dk/forside 
71 https://www.colas.dk/ 
72 https://www.jorton.dk/projekter/ 
73 http://danjord.dk/ 
74 http://www.ollerup.com/Kompetencer.aspx 
75 http://www.petri-haugsted.dk/kompetencer
76 https://www.danskbyggeri.dk/media/30278/dansk-byggeris-konjunkturanalyse-oktober-2017.pdf 
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Frommelt ligeledes øger prispresset, da de enkelte virksomheder bliver mere afhængige af at vinde 

projekterne.

I flere af årsrapporterne for 2016 fremhæver anlægsentreprenørerne intensiveret konkurrence, hvilket 

Dansk Byggeris konjunkturanalyse fra oktober 2017 understøtter.77

Exit-barriere 

Der vurderes ikke at være særlig høje exit barriere som følge af, at virksomhedernes medarbejdere 

hovedsageligt udgøres af timelønnede, som kan opsiges inden for en kort tidsfrist. Herudover sælges der 

hyppigt brugte maskiner, hvorfor anlægsaktiverne i form af produktionsmateriel mv. er relativt hurtige at 

komme af med. Dette vil dog ikke kun ske uden omkostninger, men det er ikke sådan, at 

anlægsentreprenørerne ikke vil kunne sælge størstedelen af deres materiel.

5.3 SWOT analyse 

Vi har i afsnit 5.1 udført en analyse af Arkils interne forhold og i afsnit 5.2 udført en analyse af deres eksterne 

forhold. 

Vi har ud fra vores analyser udarbejdet en SWOT matrix i figur 11, som summerer de interne stærke og svage 

sider, samt de muligheder og trusler, vi ser i markedet, Arkil befinder sig på. SWOT analysen er derfor også 

et udtryk for den styrkeprofil, som Arkil besidder. 

Figur 11: SWOT modellen 

Stærke sider 

Arkil har et stærkt brand som følge af deres mangeårige eksistens. De har været med til at udbedre og 

vedligeholde det danske vejnet igennem mange år og har derfor skabt sig en masse referencer igennem 

udførelsen af deres projekter. Arkil har opbygget en organisation, som har en dyb produktportefølje inden 

for anlægsprojekter. I den forbindelse har de sørget for at etablere afdelinger, der har specialiseret sig i 

nicheopgaver, således at de altid har de fornødne kompetencer og bedre kan talentudvikle. 

77 https://www.danskbyggeri.dk/media/30278/dansk-byggeris-konjunkturanalyse-oktober-2017.pdf
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Svage sider 

Arkils styrke i form af at have specialiseret sig i anlægsprojekter kan være en svaghed, da de ikke kan 

kompensere for fald i markedsaktiviteten ved for eksempel byggeaktivitet. Arkil har indtil nu haft fokus på 

det danske marked, hvilket har gjort dem utroligt afhængige af markedets udvikling. Derudover må det 

konstateres, at Arkils tidligere forretningsområde Civil Works, som har håndteret virksomhedens store 

anlægsprojekter, har fejlet. Arkil vurderes derfor at være dårlige til at styre de store infrastrukturelle 

anlægsprojekter inden for større motorvejen og broer. 

Muligheder 

På nuværende tidspunkt går Arkil en tid i møde, hvor der vil være mindre aktivitet på det danske 

anlægsmarked, som følge af et fald i investeringsniveauet hos det offentlige. Til gengæld har det offentlige 

valgt at ændre strategi og er begyndt at udbyde større projekter, hvilket er en mulighed for Arkil i og med de 

kan opnå en større omsætning og større resultat. Herudover vil der højst sandsynligt komme 

Femernprojektet, som allerede på nuværende tidspunkt har givet aktivitet på markedet, men så snart den 

tyske miljøgodkendelse falder på plads, og projektet går i gang, vil der være store muligheder i at vinde dele 

af dette projekt. 

Trusler 

Som nævnt falder de offentlige investeringer, hvis vi ser bort fra Femernprojektet, som ikke er godkendt 

endnu. Dette øger konkurrenceintensiteten og vil højst sandsynligt kunne afspejles i øget priskonkurrence. 

Lige så vel som det kan være en mulighed, at de offentlige udbud bliver større, kan det også være en trussel, 

da dette også påvirker mængden af udbud. Herudover vil de offentlige langtidsvarende processer, love og 

regler fortsat være en trussel på markedet, som Arkil hele tiden bliver nødt til at være opdateret på. Hvis de 

ikke overholder licitationskravene, vil virksomheden blive fravalgt i udbudsrunden som det første. 

5.4 Delkonklusion 

Ud fra vores interne analyse kan vi konkludere, at Arkil har oparbejdet et stærkt brand gennem deres 

mangeårige eksistens og deres referencer til tidligere veludførte opgaver. Herudover at de har etableret en 

dybdegående servicelinje, der består af serviceydelser inden for alle typer af anlægsarbejder.

Selvom en dybdegående servicelinje øger kvaliteten af det arbejde, der udføres, og derfor også er en stærk 

side, så må dette alt andet lige også være en svag side for Arkil, da de med en mere dyb end bred servicelinje 

bliver mere afhængig af markedets efterspørgsel. Det er derfor vores vurdering, at det også er en svaghed 

for Arkil, at de ikke har valgt at operere i eksempelvis byggebranchen, idet denne branche historisk har haft 

andre konjunkturudsving end anlægsbranchen. 

Herudover så vi især i vores værdikædeanalyse, at virksomhedens afdeling Civil Works ikke har været 

velfungerende, og at denne afdeling har været en klods om benet for Arkils finansielle præstationer. 

Afdelingen er i 2016 blevet lukket, men Arkil skriver i deres årsrapport for 2016, at de fortsat har tvister 

omkring nogle af sagerne. Arkil fortsætter derfor med at operere med de store infrastrukturopgaver, hvorfor 

vi vurderer, at Arkils risikostyring omkring både tilbudsprocessen og produktionsprocessen fortsat er en 

svaghed. 
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Af vores eksterne analyser PESTEL og Porters Five Forces må vi konkludere, at anlægsmarkedet er et 

kompleks marked, hvor der er mange makroøkonomiske forhold, der gør sig gældende, og som påvirker 

anlægsentreprenørerne i mindre og større omfang. 

Først og fremmest har det vist sig, at konjunkturerne har en effekt på, hvilken finanspolitik der føres, hvilket 

påvirker de offentlige investeringer og dermed udbuddet på markedet. De offentlige investeringer vedtages 

med korte tidshorisonter, og der er ingen langsigtet planlægning af investeringerne, der tager højde for de 

forskellige projekter, da disse hovedsageligt vedtages uden hensyntagen til øvrige anlægsprojekter. Dette 

gør det svært for anlægsentreprenørerne at foretage en effektiv planlægning af projekterne og herudover 

vigtigst af alt at skalere virksomheden til. 

De offentlige procedurer omkring anlægsprojekterne sætter høje krav til anlægsentreprenørens likviditet og 

finansiering, og dertil kan tilføjes, at branchen er underlagt en række love, som løbende opdateres eller 

ændres, hvorfor anlægsentreprenørerne konstant skal være opmærksomme på de krav, de skal opfylde, når 

de udarbejder tilbud, men ligeledes når de udfører arbejdet. 

På trods af markedskrafterne vurdere vi, at Arkil befinder sig i en position, hvor de har skabt sig en stærk 

forhandlingskraft over for specielt leverandørerne som følge af leverandørernes relativt små størrelser i 

forhold til Arkil. Til gengæld er markedet blevet mere attraktivt for udbydere fra udlandet, som højst 

sandsynlig vil komme tættere på det danske marked, som følge af den offentlige strategi med at udbyde 

færre, men større projekter, hvilket også medfører, at Arkil i fremtiden vil være mere afhængig af de 

projekter, de vinder. 

De offentlige kunder har en stærk forhandlingsposition i branchen, da de udgør mellem 80-90 % af den 

samlede kundemasse. Konkurrenceintensiteten er forøget de sidste par år som følge af de mange udbydere, 

som alle kan byde på de store anlægsprojekter, samt faldet i de offentlige investeringer i infrastrukturen. 

Arkils tætteste konkurrenter er Barslund og M.J. Eriksson, der har samme aktivitetsniveau og samtidigt 

opererer på det danske marked inden for hovedsageligt anlægsprojekter. 

Det kan altså konkluderes at Arkils strategiske situation er, at de har opbygget et stærkt brand, men at de 

har haft en svaghed omkring projektstyringen af de større infrastrukturelle projekter. Herudover står de i den 

position, hvor intensiteten på markedet øges, som følge af færre offentlige investeringer og flere 

konkurrenter.
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6 Analyse af Arkils finansielle situation i forhold til konkurrenterne 
Vi vil foretage en analyse af Arkils finansielle situation. Denne skal ligge til grund for vores videreanalyse og 

vurdering af Arkils risikoprofil i forhold til deres konkurrenter. 

Analysens elementer er baseret på vores gennemgang i afsnit 4, hvor vi gennemgik de finansielle nøgletal, 

som bankerne ligger vægt på. Vores analyse vil derfor indeholde en analyse af Arkils rentabilitet samt en 

analyse af deres kapitaltilpasningsevne. Analysen vil være bygget op omkring Arkil, men løbende vil vi 

sammenligne deres præstationer med Barslund A/S og M.J. Eriksson, som vi i afsnit 5 konkluderede var 

virksomhedens nærmeste konkurrenter. 

Idet vi har en tese, om at en spredning af aktiviteterne forøger eller minimerer en anlægsentreprenørs 

risikoprofil, har vi valgt også at sammenligne Arkil med anlægs- og byggeentreprenøren CG Jensen A/S, da de 

operer på flere markeder. 

Det skal i forbindelse med analysen nævnes, at M.J. Eriksson har skævt regnskabsår, hvilket kan skævvride 

analysen. Denne skævvridning vurderes dog at minimeres over tid, hvorfor vi mener, effekten vil være 

minimal i en analyse, der strækker sig over 9 år. 

6.1 Rentabilitetsanalyse 

Vi vil foretage en rentabilitetsanalyse bygget op omkring DuPont pyramiden, som kan ses af figur 12.  

Figur 12: DuPont pyramiden 

6.1.1 Afkastningsgraden (AG) 

Afkastningsgraden er et nøgletal, der siger noget om, hvor meget aktionærerne har fået ud af de investerede 

aktiver. Nøgletallet kan derfor bruges til at sammenligne med den afkastprocent, en alternativ investering 

ville have givet aktionærerne. Afkastningsgraden er beregnet ved følgende metode: 

Afkastningsgrad = (Resultat af primær drift x 100 / gennemsnitlige aktiver) 

Af figur 13 ses det, at Arkils afkastningsgrad i perioden har været klart dårligere end konkurrenternes. En 

investering i de øvrige konkurrenter ville altså have været mere profitabel for en aktionær. 
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Figur 13: Afkastningsgraden 

Det at Arkil er dårligere end konkurrenterne, er som udgangspunkt ikke ensbetydende med, at vi kan 

konkludere, at de har klaret sig dårligt. Det kan nemlig betyde to ting. Enten har konkurrenterne klaret sig 

exceptionelt godt, eller også er det Arkil, der har klaret sig exceptionelt dårligt. Ifølge Deloittes 

brancheanalyse for 2016 ses det, at gennemsnittet for afkastet af den investerede kapital for virksomheder 

med over 100 ansatte i årene 2014-2016 har ligget i et interval på 15-30 %. Arkil har altså været klart dårligere 

end gennemsnittet. Herudover er det et faktum, at afkastningsgraden i perioder har været negativ, hvilket 

alt andet lige må være utilfredsstillende for en aktionær, da ingen aktionærer ønsker at tabe penge på sine 

investeringer. 

Ud over at Arkil har klaret sig dårligt, er det også bemærkelsesværdigt, at de fire konkurrenter generelt har 

lavere afkastningsgrader i 2010-2011. Dette på trods af at staten ved finansloven i 2009 vedtog en investering 

på 94 mia. kr., men før disse bliver brugt på reelle anlægsarbejder går der nogle år som følge af de lange 

processer omkring anlægsprojekterne. Nøgletallet viser altså, at nedgangen i investeringerne fra det 

offentlige tilbage i 2010-2011 havde en betydelig påvirkning på anlægsmarkedet. 

For at komme nærmere de faktorer der har påvirket udviklingen i afkastningsgraden vil vi i det efterfølgende 

se på de værdidrivere, der definere afkastningsgraden, som er overskudsgraden (lønsomheden) og 

aktivernes omsætningshastighed (kapitaltilpasningsevnen). 

6.1.2 Overskudsgraden (OG) 

Vi vil nu kigge nærmere på virksomhedens lønsomhed, som påvirker afkastet, ved en analyse af nøgletallet 

overskudsgraden. 

Overskudsgraden måler overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet. Overskudsgraden 

er beregnet ved følgende metode: 

Overskudsgrad = (Resultat af primær drift + andre driftsindtægter) / nettoomsætningen. 

I figur 14 ses det, hvordan overskudsgraden for de fire virksomheder har udviklet sig, samt hvordan 

gennemsnittet af de fire virksomheder fordeler sig. Det fremgår, at Arkil i forhold til konkurrenterne i 

perioden har haft en overskudsgrad, der har været væsentlig lavere. Værst ser det ud for Arkil i årene 2010, 

2011 samt i 2015 og 2016, hvor virksomheden har haft en negativ overskudsgrad og dermed har haft større 

omkostninger end omsætning. 



59 

Figur 14: Overskudsgraden 

Herudover er det bemærkelsesværdigt, at Arkil er gået fra at være blandt de bedste af konkurrenterne med 

en overskudsgrad på 5 % i 2008 til at have den dårligste overskudsgrad på -4 % i 2016. Dette især set i lyset 

af, at alle tre konkurrenter har forbedret deres overskudsgrad i samme periode, hvor Arkil er gået tilbage. 

Udviklingen i omsætningen 

Af figur 15 ses udvikling i omsætning i t.kr. sat i forhold til gennemsnittet og udviklingen i omsætning 

præsenteret i indekstal. 

Figur 15: Omsætning i t.kr. og indekstal for udvikling i omsætning 

Af figur 15 kan vi se, at de fire virksomheder i perioden 2008-2011 har haft svært ved at opretholde 

omsætningen, hvilket hænger sammen med finanskrisen. 

Det er også værd at lægge mærke til, at Arkil er klart den, der har vækstet mindst i omsætningen i %, og at 

M.J. Eriksson faktisk har vokset sig større end Arkil målt på omsætning i 2016. Arkil har altså været dårligere 

til at udnytte de investeringer, de offentlige instanser har foretaget i årene efter finanskrisen end sine 

konkurrenter. 

Det ses også, at Arkil i 2011 og 2012 havde en vækst i omsætningen, der var højere end konkurrenternes. 

Dette skyldes ifølge Arkils ledelsesberetning en generisk vækst, men herudover opkøbte de også en mindre 

koncern med to selskaber med virkning fra starten af 2011. Ved sammenligning af omsætningen i 2010 med 

omsætningen for 2010 i årsrapporten for 2011, kan det ses, at opkøbet gav et boost i omsætningen på 
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omkring 300 mio. kr. Såfremt denne tages ud af ligningen, ender Arkils vækst i 2011 på niveau med 

konkurrenterne Barslund A/S og M.J. Eriksson. 

Arkil har altså for 2008-2016 været klart dårligere end konkurrenterne til at udnytte de forøgede offentlige 

investeringer op gennem perioden. 

Udviklingen i driftsresultatet 

Af figur 16 ses det, at Arkil har haft store udsving i resultaterne i forhold til sine konkurrenter. Arkil er faktisk 

i perioden gået fra at have det bedste driftsresultat til at have det dårligste i perioden. Dette uden 

hensyntagen til aktivitetsniveauet, men selv hvis vi tager aktivitetsniveauet i betragtning, konstaterede vi i 

figur 15, at Arkils indekstal for omsætningen var gået fra at ligge i toppen i 2008 til at ligge i bunden i 2016. 

Figur 16: Driftsresultat i t.kr. 

Af Arkils ledelsesberetninger for årene er det faktisk udelukkende de år, hvor selskabet har haft et negativt 

resultat, hvor virksomhedens ledelse anser det som værende utilfredsstillende. I 2015 og 2016 forklarer 

ledelsen de dårlige resultater med nedskrivninger på projekter i virksomhedens afdeling Civil Works, som har 

håndteret virksomhedens store infrastruktur opgaver. Herudover benævner de specifikt 3 store sager, som 

har påvirket virksomhedens resultat med henholdsvis 65 mio. kr. i 2015 og hele 94 mio. kr. i 2016. 

Som nævnt under vores analyse af de lovgivningsmæssige forhold i afsnit 5.2.1, må anlægsentreprenørerne 

ikke stoppe arbejdet på trods af tvister omkring udført arbejde. De høje nedskrivninger kan derfor være et 

udtryk for, at de ikke har måtte stoppe arbejdet, og de så senere hen ikke har været dygtige nok til at 

fakturere og forhandle om arbejdet. Det kan som tidligere nævnt være et udtryk for dårlig tilbudsproces, 

hvor kontrakterne har været for dårligt udarbejdet. 

Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at årsrapporterne ville have set langt bedre ud, såfremt Arkil ikke 

havde været nødsaget til at nedskrive projekterne. Nedskrivningerne kan skyldes flere forhold. En af 

grundene kan være at Arkil efter finanskrisen har haft svært ved at vinde opgaver som følge af den 

intensiverede konkurrence, og at de derfor har fået underbudt deres store projekter. 

Hvis vi kigger på omsætningen pr. medarbejder i figur 17, ses det, at virksomhedens omsætning pr. 

medarbejder i perioden har været langt under konkurrenternes, hvilket indikerer at virksomheden har haft 

for mange medarbejdere, som kan være et udtryk for dårlig projektstyring og ledelse. 
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Figur 17: Omsætning pr. medarbejder 

Ud over de tidligere observationer er det også væsentligt at kigge på årsagerne til de negative resultater i 

2010 og 2011. Dette som følge af at der i denne periode var få udbud og dermed en lignende situation, som 

den branchen står i på nuværende tidspunkt. Af ledelsesberetningerne for både Arkil, Barslund, CG Jensen 

og M.J. Eriksson ses det for 2010, at de har haft et hårdt år med en lang vinter og en øget priskonkurrence 

som følge af manglende investeringer fra det offentlige. I 2011 ses dog ikke helt samme vægtning på vinteren 

og den øgede priskonkurrence, men flere af virksomhederne beskriver fortsat tilpasning af aktivitetsniveauet 

til markedet. 

De lave offentlige investeringer i 2010-2011 understøttes af figur 6 fra afsnit 5.2.1, hvoraf det fremgår, at 

produktionen inden for anlæg i perioden var lavest i 2010 og ligeledes, at konjunkturbarometeret fra 

Danmarks statistik var laveste i 2010. Vi kan altså konkludere, at der tidligere har været en sammenhæng 

mellem konjunkturerne og de resultater, som anlægsentreprenørerne har præsteret i branchen. 

Udviklingen i omkostningerne 

Vi har set, hvordan Arkil ikke har formået at udnytte markedets muligheder i form af mindre vækst i 

omsætning end de øvrige konkurrenter. Herudover, at virksomheden har været ramt af større 

nedskrivninger, hvilket har påvirket Arkils resultater med væsentlige beløb. Det er dog interessant om Arkils 

dårlige resultater udelukkende skyldes nedskrivningerne, eller om virksomheden generelt er blevet dårligere 

til projektstyring. Derfor har vi i figur 18 foretaget en dekomponering af overskudsgraden. 

OG Produktion = Viser overskuddet i % efter fratrukket produktionsomkostninger 

OG Produktion - nedskrivninger = Viser overskuddet i % efter fratrukket produktionsomkostninger 

og nedskrivninger 

Figur 18: Dekomponering af overskudsgraden 

Af figur 18 ses det, at Arkils OGproduktion går fra at være 9,7 % i 2008 til at være 2,73 % i 2016. I denne 

udvikling må det tillægges, at Arkil i årene 2015 og 2016 specifikt nedskrev på virksomhedens 3 store 

broprojekter samt på sporombygningsprojektet på Østfyn med henholdsvis 65 mio. kr. og 94 mio. kr., hvilke 

indregnes under produktionsomkostninger. Som Arkil selv nævner i deres årsrapport 2016, har deres afdeling 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

OG Produktion 9,70% 7,58% 2,79% 3,98% 5,37% 6,27% 6,87% 3,96% 2,73%

OG Produktion - nedskrivninger 9,70% 7,58% 2,79% 3,98% 5,37% 6,27% 6,87% 6,97% 7,86%

OG før skat 4,83% 1,83% -3,54% -1,15% 1,10% 1,19% 1,52% -1,07% -3,05%
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Civil Works, hvor de fire projekter har ligget i, ikke haft tilfredsstillende resultater, så for at se om Arkils 

dårligere resultater udelukkende skyldes den mislykkede afdeling, har vi trukket de nedskrivninger, der er 

lavet i denne afdeling ud af ligningen og får derved OGproduktion - nedskrivninger. 

Når nedskrivningerne trækkes ud af ligningen ses det, at produktionsomkostningernes andel af omsætningen 

i 2016 udgør næsten 2-procentpoint mere, end de gjorde i 2008. Det vidner altså om en virksomhed, der er 

blevet dårligere til at styre sine produktionsomkostninger, og dermed antageligt blevet dårligere til 

projektstyring af projekterne. Af figuren ses det dog, at 2016 faktisk er det år, hvor Arkil har de næsthøjeste 

OGproduktion - nedskrivninger, men her skal der tages højde for, at Arkil højst sandsynlig også har foretaget 

nogle nedskrivninger i de andre år, der ikke er korrigeret for, da der i årsrapporterne ikke oplyses herom. 

Så selv når vi ser bort fra de høje nedskrivninger i 2015 og 2016 ses det, at produktionsomkostningerne udgør 

en større andel af omsætningen i 2016 end i 2008, hvilket tyder på en dårligere projektstyring. 

6.1.3 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed måler salget pr. investeret krone i netto driftsaktiverne. Ved betragtningen 

af den inverse værdi af AOH (1/AOH) kan vi udlede et udtryk, der viser, hvor meget der er bundet i 

nettodriftsaktiverne til at skabe en krones salg. Aktivernes omsætningshastighed er beregnet ved følgende 

metode: 

Aktivernes omsætningshastighed = Nettoomsætning / gennemsnitlige aktiver 

Af figur 19 fremgår det af nøgletallet, at aktivernes omsætningshastighed for Arkil ligeledes har været 

væsentligt lavere end for konkurrenterne, hvilket bevidner om, at de har haft sværere ved at skabe aktivitet 

af deres investerede aktiver. 

Figur 19: Aktivernes omsætningshastighed 

Det er værdidriverne nettoomsætningen og de gennemsnitlige aktiver, der påvirker nøgletallet. I afsnit 6.1.2 

blev udviklingen i omsætningen analyseret. Heraf kunne det udledes, at Arkil havde haft en væsentlig lavere 

procentmæssig vækst i nettoomsætningen end sine konkurrenter, og dermed også, at de havde været 

dårligere til at udnytte de muligheder, der har været ved at de offentlige investeringer havde været høje. 
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Hvis vi kigger nærmere på udviklingen i Arkils aktiver, som er den anden værdidriver, kan vi se i figur 21, at 

virksomheden er den af de fire konkurrenter, der har den klart største aktivmasse. Herudover kan vi se i figur 

20 at Arkil er dem med den mest stabile gennemsnitlige aktivmasse for perioden. 

Figur 20: Gennemsnitlige aktiver i t.kr. 

Hvis vi dykker lidt nærmere ned i, hvilke aktiver en anlægsentreprenør har, ses det af figur 21 og 22, at 

anlægsentreprenørernes aktiver primært består af materielle anlægsaktiver, tilgodehavender fra salg samt 

igangværende arbejder, ligesom vi havde forventet. 

Figur 21: Aktiver i t.kr. fordelt på aktivtype 
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Figur 22: Aktiver i % fordelt på aktivtype 

Det ses af figur 22 at tilgodehavender fra salg udgør mellem 27 og 55 % af den samlede aktivmasse. Hvis vi 

udelader Barslund ligger de resterende mellem 38 og 55 % af den samlede aktivmasse. Det ser altså ud, som 

om anlægsentreprenørerne har pengene længere tid ude at stå end entreprenørerne i byggebranchen, som 

modsat anlægsentreprenørerne har ret til at nedlægge arbejdet, hvis ikke kunden betaler, hvilket alt andet 

lige må give dem en stærkere forhandlingsposition over for kunderne. 

Af figur 22 kan det også ses, at de igangværende arbejder faktisk ikke er særlig høje taget virksomhedernes 

omsætning og aktivmasse i betragtning. De udgør kun mellem 3-8 % af de samlede aktiver hos 

virksomhederne, bortset fra Barslund, hvor den ligger på 22 %. Den lave saldo for igangværende arbejder 

giver ved først øjekast et indtryk af en lav risiko, men som følge af den høje saldo på regnskabsposten 

tilgodehavender fra salg, kunne det tyde på, at årsagen til de lave igangværende arbejder er, at de ikke 

færdige projekter er blevet faktureret og derfor præsenteres de som tilgodehavender fra salg i regnskabet. 

Det er derfor forkert at tro, at der er tale om en lav risiko på de igangværende arbejder, da risikoen i stedet 

ligger på hensættelser til tab på tilgodehavender fra salg, som følge af tvister. Fordi at arbejdet er faktureret 

og derfor er indregnet som tilgodehavender fra salg, vil den indregnede indtjening ikke nødvendigvis være 

mere forekommende, end hvis den endnu ikke var faktureret. 

Aktivernes omsætningshastighed bevidner altså om en forretning, hvor aktivmassen bliver omsat ca. to 

gange i en regnskabsperiode, hvilket i sig selv ikke virker unormalt eller giver identifikationer på risici. Til 

gengæld er størstedelen af selskabets aktiver bundet i regnskabsposter, som i høj grad indregnes ud fra et 

ledelsesmæssig skøn i form af tilgodehavender fra salg og igangværende arbejder.  

6.2 Kapitaltilpasningsevnen 

Når debitorerne ikke betaler, er der kun en til at finansiere de produktionsomkostninger, der har været, og 

det er virksomheden selv. I tilfælde af at virksomheden ikke selv kan finansiere tilgodehavenderne er det 

altafgørende, at virksomheden har en bankforbindelse, som er villig til at yde virksomheden finansiering. 

Vi fandt i afsnit 4 ud af, at når bankerne foretager en kreditvurdering, lægges der høj vægt på nøgletal, der 

fortæller noget omkring soliditeten, likviditeten og gearingen i virksomheden. Vi ønsker derfor at foretage 

en analyse af, hvordan Arkils soliditet, likviditet og gearing ser ud. 
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6.2.1 Likviditetsgrad

Nøgletallet likviditetsgraden viser virksomhedens evne til at betale selskabets kreditorer, der forfalder til 

betaling inden for det kommende år. Likviditetsgraden er beregnet ved følgende metode: 

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser 

Reelt set viser likviditetsgraden, hvor store de kortfristede gældsforpligtelser er i forhold til 

omsætningsaktiverne. 

Figur 23: Likviditetsgraden 

Af figur 23 ses det, at Arkil i hele perioden faktisk har haft en likviditetsgrad, der var højere end 100 %, hvilket 

vil sige, at Arkil har haft flere omsætningsaktiver end kortfristede gældsforpligtelser. I forhold til en going 

concern betragtning skal likviditetsgraden bør denne ligge på minimum 100 % for, at denne kan vurderes 

som tilfredsstillende. For er den ikke det, må det være et tegn på, at virksomheden er nødt til at finde 

yderligere likviditet til at kunne betale de forpligtelser, der forfalder til betaling inden for det kommende år, 

medmindre driften har en tilstrækkelig positiv likviditet til at kunne dække forpligtelserne i takt med at de 

forfalder. 

Arkils likviditetsgrad udgør i 2016 112 %, hvilket skal ses i lyset af, at virksomheden i løbet af 2016 fik en 

kapitalforhøjelse på 50 mio. kr. fra selskabets aktionærer.78 Kapitalforhøjelsen bevidner om en virksomhed, 

der har haft svært ved at betale sine kreditorer. Af pengestrømsopgørelsen for 2016 fremgår yderligere tre 

væsentlige forhold: 

1. At periodens resultat påvirkede likviditeten med ca. 2 mio. kr. negativt efter regulering af 

afskrivninger 

2. At ændringen i driftskapitalen har påvirket virksomhedens likviditet negativt med 64 mio. kr. 

3. At selskabet har optaget bankgæld for 65 mio. kr. 

Den negative drift afspejler den rentabilitetsanalyse, vi foretog i afsnit 6.1, hvor vi konkluderede, at 

virksomhedens indtjening ikke havde været tilfredsstillende. Som udgangspunkt vil dårlige resultater ikke 

nødvendigvis føre til en konkurs. For hvis virksomheden har aktionærer eller långiver, der er villige til at tilføre 

78 Arkil A/S årsrapport 2016 - Pengestrømsopgørelsen 
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selskabet kapital i form af enten kapitalforhøjelser eller lån, vil virksomheden på trods af dårlige resultater 

fortsætte sin drift. 

Hvis vi kigger lidt nærmere på ændringen i driftskapitalen ses det, at selskabets tilgodehavender er steget 

med 21 mio. kr., hvilket påvirker likviditeten negativt. Dette indikerer, at Arkil har flere penge ude at stå hos 

kunderne, og det kunne tyde på, at flere af debitorerne har holdt igen med at betale regningerne i år modsat 

tidligere. Når debitorerne ikke betaler, er det som oftest som følge af tvister, idet debitorerne i overvejende 

grad udgøres af offentlige kunder, hvor der ikke vurderes nogen risiko betalingsproblemer, når først parterne 

er enige om summen. 

Arkil har i 2016 optaget gæld for 65 mio. kr., hvilket vidner om, at Arkil har haft banker, der har været klar til 

at låne Arkil den nødvendige likviditet. Det må antages på baggrund af afsnit 4 at Arkils bankforbindelse har 

været inde og foretage en analyse af virksomhedens styrkeprofil samt finansielle situation. 

6.2.2 Soliditetsgrad 

Nøgletallet soliditetsgraden udtrykker, hvor stor en andel af en virksomheds aktiver, der er finansieret 

gennem virksomhedens egenkapital. Derved viser den altså virksomhedens evne til at imødegå tab. 

Soliditetsgraden er beregnet ved følgende metode: 

Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 /aktiver ultimo 

Figur 24: Soliditetsgrad 

Af figur 24 fremgår det, at Arkil i perioden faktisk har ligget forholdsvist solidt i forhold til sine konkurrenter. 

Det var udelukkende i år 2010 og ligeledes i 2016, at selskabet er under den gennemsnitlige soliditet. Dog 

må skal soliditetsgraden i 2016 ses i lyset af, at Arkil som tidligere nævnt fik en kapitalforhøjelse på 50 mio. 

kr. for at dække årets underskud, hvilket påvirker soliditetsgraden positivt. Foruden denne ville 

soliditetsgraden altså have ligget lavere. 

Soliditetsgraden i Arkil har altså i perioden ligget på et fornuftigt niveau i forhold til sine konkurrenter. 

Nøgletallet kritiseres dog for at være overvurderet, at det ikke tager højde for faktorer i virksomhedens 

aktivitet som eksempelvis eventuelle sæsonudsving i aktiverne eller lignende. Herudover er en god soliditet 

nødvendigvis ikke et udtryk for en gunstig forretning, da denne kan skyldes, at ledelsen har været for 

konservativ i sine investeringer, og virksomheden derfor er blevet overhalet af konkurrenterne. I vores 

rentabilitetsanalyse, så vi at aktiverne havde været på niveau, men at virksomhedens konkurrenter havde 
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øget sin aktivmasse. Selv M.J. Eriksson har øget sin aktivmasse, men samtidig formået at øge soliditetsgraden, 

hvilket må være et udtryk for en gunstig forretning, som fortsat har investeret i fremtiden. I den betragtning 

er dog nødvendigt at tage højde for, hvilke aktiver der er steget, da en stigning i igangværende arbejder og 

tilgodehavender fra salg mest af alt udtrykker en virksomhed, som er blevet ringere til at få omsat sine 

tilgodehavender og igangværende arbejder til likvide midler. 

Ifølge Kim Wander er soliditetsgraden en af de vigtigste nøgletal i forbindelse med en kreditvurdering. 

Kapitalforhøjelsen kunne være et udtryk for, at ledelsen selv har måtte få finansieret en del af 

likviditetsmanglen, for at deres bank ville gå med til at låne dem 65 mio. kr. 

6.2.3 Gearing 

Nøgletallet gearing udtrykker, forholdet mellem en virksomheds egenkapital og gældsforpligtelser. Gearing 

er beregnet ved følgende metode: 

Gearing = Gældsforpligtelser i alt / egenkapital i alt 

Figur 25: Gearing 

Af figur 25 ses det at Arkil faktisk har haft en gearing der har været på niveau med virksomhedens 

konkurrenter. Dog hovedsageligt højere end M.J. Eriksson. Gearingen er dog påvirket af, at Arkil har foretaget 

kapitalforhøjelse i 2016, gearingen ville altså have været højere, hvis ikke denne var foretaget. Herudover er 

det også væsentligt at konkurrenterne M.J. Eriksson og CG Jensen løbende har udloddet udbytte i perioden. 

M.J. Eriksson har i 2012 udloddet 118 mio. kr., hvilket selvfølgelig fragår den samlede egenkapital i perioden. 

Ligeledes har CG Jensen udloddet 70 mio. kr. i alt i 2015 og 2016. En udlodning kan kun ske, hvis 

virksomhedens kapitalberedskab giver lov her til. 

Hvis vi kigger lidt nærmere på selve nøgletallet, så har Arkil faktisk fået en lavere gearing end de havde i 2008, 

hvilket er positivt. Til gengæld er dette fald nok som ovenfor nævnt drevet af kapitalforhøjelsen i 2016. 

Gearingen er som sagt forholdet mellem egenkapital og gældsforpligtelserne, og ved en for høj gældsgearing 

vil virksomheden være mere afhængige af løbende positive cash flows fra driften, i forhold til virksomheder 

med en lavere gearing. 
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6.3 Delkonklusion 

Vi har foretaget en analyse af virksomhedens rentabilitet samt kapitaltilpasningsevne. I den forbindelse må 

hovedbudskaberne være, at Arkil generelt har haft en væsentlig dårligere rentabilitet i forhold til selskabets 

konkurrenter. Det ses både, at afkastningsgraden og overskudsgraden for Arkil er faldet markant gennem 

perioden, men også at de ligger langt under konkurrenternes nøgletal. Nogle af hovedårsagerne hertil så vi 

skyldes dårlig projektstyring, høje produktionsomkostninger og nedskrivninger på dårlige sager. 

I forhold til selskabets kapitaltilpasningsevne så vi at Arkils likviditetsgrad faktisk lå over 100 %, hvilket 

udtrykker at Arkils omsætningsaktiver er større end virksomhedens kortfristede gæld. Dog så vi, at Arkil i 

2016 fik tilført 50 mio. kr. i forbindelse med en kapitalforhøjelse, hvilket er årsagen til, at likviditetsgraden 

ligger på 100 %. Soliditetsgraden lå egentlig på et fornuftigt niveau i forhold til konkurrenterne, men er også 

påvirket af kapitalforhøjelsen. 

Vores konklusion må være at Arkil har haft en dårligere rentabilitet, og ligeledes har haft en dårlig likviditet 

og soliditet især i den sidste del af analyseperioden, hvis kapitalforhøjelsen tages uden for regnestykket.
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7 Vurdering af Arkils risikoprofil i forhold til konkurrenterne 
Vi vil nu kortlægge de specifikke risici, vi ser Arkil står overfor på nuværende tidspunkt, samt ud fra vores 

tidligere analyser og vurderinger forsøge at komme med vores bud på, hvor høj en risiko Arkil har på disse 

risici i forhold til deres konkurrenter. 

7.1 Fastlæggelse af risici parametre 

Når der skal vurderes på en virksomheds risikoprofil, skelnes der mellem forretningsmæssige risici og ikke 

forretningsmæssige risici. 

Forretningsmæssige risici udgøres af de risici, som er afledt af den strategiske situation, som virksomheden 

har valgt at positionere sig selv i. Ud fra vores strategiske analyse ser vi følgende forretningsmæssige risici: 

• Risikoen relaterede til de opgaver, virksomheden vælger at udføre 

• Risikoen relaterede til det marked, virksomheden vælger at operere på 

• Risikoen relaterede til de kreditter, virksomheden vælger at yde kunder 

Ikke forretningsmæssige risici udgøres af fejl i processer og systemer, men ligeledes risikoen for 

kapitalstrukturen og refinansiering. Ud fra vores regnskabsanalyse ser vi de væsentligste ikke 

forretningsmæssige risici som værende følgende: 

• Risikoen for forkerte ledelsesmæssige skøn 

• Risikoen for manglende kapital 

Vi vil i det næste afsnit gennemgå de ovenstående udvalgte risiko yderligere. 

7.2 Vurdering af risici 

Vi vil for hver af de identificerede risici fra det tidligere afsnit kortlægge, hvor Arkil ligger i forhold til sine 

konkurrenter. Dette gøres ud fra en skala 1-10, hvor 10 er et udtryk for en høj risiko og 1 for en lav risiko. 

7.2.1 Forretningsmæssige risici 

Opgaverisiko 

Opgaverisikoen er nok den vigtigste risiko, som ledelsen løbende bør overveje, da accept af opgaver med for 

høj risiko hurtigt kan påvirke virksomhedens finansielle præstationer. 

Vi så i vores værdikædeanalyse i afsnit 5.1.1, at Arkil har haft 3 store broprojekter, som de har været nødsaget 

til at nedskrive med henholdsvis 65 mio. kr. i 2015 og yderligere 94 mio. kr. i 2016. Disse nedskrivninger har 

specielt været hovedårsagerne til selskabets dårlige resultater de to forgangne år, men de har ligeledes været 

skyld i, at Arkil blev nødt til at få en kapitalforhøjelse på 50 mio. kr. samt optage lån for 65 mio. kr. i 2016, da 

likviditeten ikke længere var til at finansiere disse store nedskrivninger. Dette vidner om en virksomhed, som 

har valgt at acceptere opgaver med en for høj risiko. 

Vi så i afsnit 3 omkring igangværende arbejder, hvordan ændringen i ledelsens skøn hurtigt kan påvirke 

indregningen af de igangværende arbejder, og i den forbindelse jo større sagerne er, jo højere risiko vurderes 

der også at være. Ud fra vores kendskab til Arkil har de haft en hel del store sager, hvorimod eksempelvis CG 
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Jensen, som opererer ca. 50/50 på anlægsmarkedet og byggemarked, har antageligt haft mindre sager end 

Arkil, idet byggeentrepriser ikke er i nærheden af de størrelser, som anlægsentrepriser kan være i. 

Det er selvfølgelig svært at sige noget om det simpelthen er de 3 enkeltstående sager, hvor Arkil har haft 

accepteret opgaver med for høj risiko, men hvis vi kigger på de resterende år i vores regnskabsanalyse, så 

har Arkil ligget langt under konkurrenterne på stort set alle nøgletal siden 2008. 

Markedsmæssig risiko 

Den markedsmæssige risiko relaterer sig til den risiko, der er tilknyttet de markeder, som virksomheden 

opererer på. 

I analysen af konkurrenceintensiteten så vi, hvordan Arkil, M.J. Eriksson og Barslund alle tre opererer inden 

for præcist samme marked, hvorimod CG Jensen har valgt at positionere sig på både anlægs- og 

byggemarkedet. 

Af vores brancheanalyse så vi, hvordan anlægsbranchen på nuværende tidspunkt står over for den 

udfordring, at det offentlige i den nærmeste fremtid ikke investerer i den danske infrastruktur i samme 

størrelsesorden som tidligere. Herudover så vi også, hvordan anlægsbranchen var underlagt særlige love og 

procedurekrav, der adskiller sig fra byggebranchen. Det væsentligste forhold at ridse op må være, at en 

byggentreprenør har retten til at stoppe arbejdet i tilfælde af tvister med bygherre, mens dette ikke er 

tilfældet for en anlægsentreprenør på større offentlige opgaver. 

Dette påvirker selvfølgelig den markedsmæssige risiko ved kun at operere på anlægsmarked, og den vurderes 

derfor højere, end hvis Arkil havde valgt at sprede sig til byggebranchen, som egentlig ligger tæt op ad 

anlægsbranchen. 

CG Jensens markedsmæssige risiko vurderes derfor lavere end de øvrige konkurrenters, som vurderes at 

være på niveau ud fra den betragtning, at de er underlagt nøjagtige de samme krav og forhold på markedet. 

Kreditrisiko 

Kreditrisikoen relaterer sig til den risiko, virksomheden har på deres tilgodehavender og igangværende 

arbejder. 

Vi så i afsnit 6.2.1, hvordan Arkils tilgodehavender havde påvirket likviditeten negativt med 21 mio. kr. i 2016. 

Den største del af faldet skyldes stigning i tilgodehavender hos selskabets joint ventures, som er deres 

konsortier-aftaler. Disse konsortier oprettes udelukkende til udførelsen af specifikke projekter, hvorfor der 

vurderes at være tale om finansiering af projekter, som ikke har kunnet tilbagebetale på nuværende 

tidspunkt. 

Som udgangspunkt vil langt de fleste af Arkils kunder være offentlige, og der vil derfor umiddelbart ikke være 

tvivl om kunderens betalingsevne, men i stedet betalingsviljen, når de ikke betaler. Det essentielle i forhold 

til kreditrisikoen er altså mere, om virksomheden formår at kræve pengene ind, og hvor gode Arkil er til at 

forhandle det udførte arbejde på især ekstraarbejderne, som ikke er omfattet af entreprisekontrakten, hjem. 
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Figur 26: Debitordage 

Af figur 26 ses det at Arkil faktisk har haft lavere debitordage end gennemsnittet, hvilket dog de sidste 3 år 

er påvirket af, at CG Jensen specielt har haft længere debitordage end konkurrenterne. CG Jensen havde dog 

pr. 31.12.2016 likvide midler for over 100 mio. kr., hvilket indikerer, at virksomheden ikke har haft 

likviditetsmangler og derfor ikke har haft samme incitament til at få rykket debitorerne hurtigt. Det kan dog 

også være et udtryk for mange tvister vedrørende tilgodehavenderne. 

Generelt vurderes Arkils kreditrisiko til virksomhedens kunder at være en middel risiko i forhold til sine 

konkurrenter, hvor Barslund og M.J. Eriksson har den laveste risiko ved udgangen af 2016, og CG Jensen har 

den højeste kreditrisiko. 

Vurdering af de forretningsmæssige risici 

Ud fra vores gennemgang af de forskellige forretningsmæssige risici har vi vurderet Arkils risiko i forhold til 

deres konkurrenter. I forbindelse med vurderingen anses 1 som værende en lav risiko og 10 som en høj risiko. 

Vi har for hver af de fire virksomheder vurderet deres risici og givet dem en karakter på skalaen. 

Figur 27: Vurdering af forretningsmæssige risici 
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Vi har ud fra vurderingen i figur 27 beregnet de fire virksomheders gennemsnitskarakter, som er beregnet 

til: 

• Arkil = 7,3 point 

• CG Jensen = 5 point 

• Barslund = 6,6 point 

• M.J. Eriksson = 5,3 point 

Ud fra figur 27 vurderer vi altså Arkil til samlet at have den største forretningsmæssige risiko på 7,3 point, 

mod den laveste samlede score på 5 point, som er CG Jensen. Det  må anses at værende højt, set i lyset af, 

at også M.J. Eriksson, som er den virksomhed, der strategisk ligner Arkil mest og stort set har samme 

aktivitetsniveau, får en score på 5,3 point. 

7.2.2 Ikke forretningsmæssige risici 

Kapitalrisiko 

Måden, hvorpå en kapitalstruktur er sammensat, kan have stor betydning for, hvor stort et afkast ejerne 

modtager. 

Vi så i vores regnskabsanalyse, at Arkil egentlig har haft en soliditetsgrad på niveau med selskabets 

konkurrenter. I den betragtning er det dog væsentligt at bemærke, at Arkils aktionærer i 2016 var nødsaget 

til at give selskabet en kapitalforhøjelse på 50 mio. kr., som alt andet lige må være et udtryk for manglende 

soliditet. 

Herudover er der flere af selskabets konkurrenter såsom M.J. Eriksson og CG Jensen, som løbende har 

udloddet udbytte i perioden i modsætning til Arkil. M.J. Eriksson har 2012 udloddet 118 mio. kr., hvilket 

selvfølgelig fragår den samlede egenkapital i perioden. Ligeledes har CG Jensen udloddet 70 mio. kr. i alt i 

2015 og 2016. En udlodning kan kun ske, hvis virksomhedens kapitalberedskab er tilstede. 

Herudover så vi, hvordan virksomhedens likviditetsgrad har været væsentligt lavere end selskabets 

konkurrenter og ligeledes er væsentlig ringere end konkurrenterne ved udgangen af 2016. Så på trods af, at 

Arkil har fået tilført kapital i form af en kapitalforhøjelse, vurderer vi fortsat, at Arkils kapitalstruktur er 

væsentligt dårligere end M.J. Eriksson, som vi i afsnit 5.2.2 vurderede var virksomhedens nærmeste 

konkurrent. Til gengæld har Arkil en klart bedre soliditet end både Barslund og CG Jensen, men har til 

gengæld en væsentligt dårligere likviditetsgrad, hvorfor vi også på dette parameter vurderer, at Arkil har den 

klart højeste risiko. 

Risiko for forkerte ledelsesmæssige skøn 

Vi så i afsnit 3, hvordan forkerte skøn af igangværende arbejder hurtigt kan regulere virksomhedens resultat. 

Der ligger derfor en stor risiko i, at Arkils ledelse vurderer de igangværende arbejder forkert i forbindelse 

med aflæggelsen af årsregnskabet. 

Vi så i vores regnskabsanalyse, hvordan de samme sager to år i træk var nedskrevet. Dette kan selvfølgelig 

både skyldes øgede produktionsomkostninger, men ligeledes forkerte ledelsesmæssige skøn. Hvis skønnet 

bliver vurderet for højt, vil det påvirke selskabets nøgletal og derved også de grundlag, som banken foretager 

en kreditvurdering på. 
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Risikoen ligger i, hvis Arkil får givet lån med udgangspunkt i et forkert grundlag og derved får gearet 

virksomheden for højt. 

I de øvrige konkurrenters regnskaber har vi ikke set lignende nedskrivninger og derved heller ikke samme 

risiko. Vi vurderer derfor, at Arkils risiko for forkerte ledelsesmæssige skøn ligger over de øvrige 

virksomheder. Herudover vurderer vi, at M.J. Eriksson og Barslund har nogenlunde samme risiko, da de har 

samme slags sager, og vores vurdering er, at jo større sagerne er, jo større er risikoen for at vurdere forkert. 

CG Jensen ligger derfor en smule under de øvrige konkurrenter. 

Vurdering af ikke forretningsmæssige risici 

Ud fra vores gennemgang af de forskellige ikke forretningsmæssige risici har vi vurderet Arkils risiko i forhold 

til deres konkurrenter. I forbindelse med vurderingen anses 1 som værende en lav risiko og 10 som en høj 

risiko. Vi har for hver af de fire virksomheder vurderet deres risici og giver dem en karakter på skalaen. 

Figur 28: Vurdering af ikke forretningsmæssige risici 

Vi har ud fra vurderingen i figur 28 beregnet de fire virksomheders gennemsnitskarakter, som er beregnet til 

følgende: 

• Arkil = 7 point 

• CG Jensen = 4 point 

• Barslund = 5 point 

• M.J. Eriksson = 3 point 

Ud fra figur 28 har vi vurderet Arkil til samlet at have den største forretningsmæssige risiko på 7 point, mod 

den laveste samlede score på 3 point, som er M.J. Eriksson. Spændet må anses at være højt, idet de to 

virksomheder opererer på nøjagtig samme marked, og har stort set har samme aktivitetsniveau. 

7.3 Delkonklusion 

Ud fra vores risikoanalyse kan vi konkludere, at Arkil har en væsentlig højere risiko end konkurrenterne, når 

vi både kigger på de forretningsmæssige risici og ikke forretningsmæssige risici. 

Specielt er det vores vurdering, at Arkil har en klart højere opgaverisiko på deres projekter samt den 

tilhørende forhøjede risiko på at der foretages forkerte ledelsesmæssige skøn. 

Arkil ender som topscorer med en samlet score på 7,2 mod M.J. Erikssons, som har den laveste score på 4,4 

point. På baggrund heraf kan vi konkludere, at Arkil har en risikoprofil, der er langt større end den risikoprofil 

deres konkurrenter operere med.
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8 Konklusion 

8.1 Konklusion 

Opgavens problemformulering blev defineret som følgende: 

Er Arkil A/S’ risikoprofil stærk nok til at imødegå udfordringerne på det danske marked for 

anlægsentreprenører?

Gennem hele opgaven har vi løbende konkluderet på vores delafsnit, som samlet er med til at besvare vores 

overordnede problemformulering. Opgaven er struktureret med 5 afsnit, som hver især er koblet op til et 

undersøgelsesspørgsmål. Vi har i hver afsnit konkluderet på enkelte undersøgelsesspørgsmål. 

I opgavens del 3 redegjorde vi for indregningsmetoden af de igangværende arbejder, og vi så på, hvilken 

betydning de igangværende arbejder har for en anlægsentreprenør, både for resultatet og likviditeten, 

herunder effekten af projektledernes evne til at håndtere sagerne. Af afsnittet blev det bevist, hvilken effekt, 

et forkert ledelsesmæssigt skøn kan have for virksomheder som Arkil. Vi så samtidig den effekt det havde på 

likviditeten, når der ikke blev foretaget acontofaktureringer op til salgsværdien. Hermed kan vi konkludere, 

at en af de væsentligste forretningsmæssige risici er styring og opgørelsen af de igangværende arbejder. 

Entydigt med vores egen vurdering af, at styringen og opgørelsen af de igangværende arbejder er betydelig 

for Arkil, så kan vi ud fra del 4 konkludere, at når bankerne skal foretage kreditvurderinger, så er de 

igangværende arbejder samt de forbundne interne processer og kontroller hertil et vigtigt element i 

vurderingen. De øvrige nøgleelementer i bankens vurdering omhandlede den forretningsmodel der skulle 

finansieres, selskabets interne og eksterne forhold, og vurdering af virksomhedens ledelse som samlet udgør 

virksomhedens totale styrkeprofil. Afsnittet har vi anvendt til at fastlægge vores senere analyse af Arkils 

risikoprofil. De nævnte forhold kombineret med dybdegående interviews hos ledelsen udgør den samlede 

vurdering af hvorvidt banken ville godkende en kreditvurdering af en anlægsentreprenør. 

I del  5 har vi foretaget en analyse af de faktorer, der påvirker Arkils strategiske situation på markedet. Vi 

kom allerede ind på nogle af forholdene i vores interview med Kim Wander, men efter vores analyse af 

interne og eksterne forhold kan vi konkludere, at Arkil har en dyb servicelinje, hvor de besidder kompetencer 

til at udføre nærmest alle entrepriser som bliver udbudt i Danmark. Arkil har på trods af dette haft 

udfordringer med de helt store infrastruktur opgaver og har i 2016 taget konsekvensen heraf og lukket en 

afdeling, som havde specifikt fokus på disse projekter. Arkil har fordelt afdelingen ud i organisationen, men 

det er klart vores vurdering at Arkil forsat kæmper med indtjeningen på denne slags høj risiko projekter, 

hvorfor de også for fremtiden har valgt en mindre risikofyldt tilgang på de kommende projekter. Arkil har 

forsat et stærkt navn i branchen, hvilket vi anser som en stor konkurrencemæssige fordel i relation til hvor 

tit udbud bliver accepteret på baggrund af tidligere referencer. 

De eksterne forhold som påvirker de strategiske faktorer, så kan vi konkludere, at Arkil befinder sig på et 

marked, hvor der i de kommende år forventes en skærpende konkurrence, som følge af udeblivelsen af de 

offentlige investeringer i infrastrukturen. Herudover er opmærksomheden fra udenlandske aktører stigende, 

som følge af færre, men større projekter på det danske marked. I branchen indføres ligeledes flere lovkrav 

og procedurer, der skal overholdes, hvilket administrativt vil forøge Arkils ressourceforbrug. 
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I del 6 har vi foretaget en dybdegående analyse af, hvordan Arkils finansielle præstationer har udviklet sig 

siden finanskrisen brød ud. Vi kan ud fra analysen konkludere at Arkil generelt har haft en dårligere 

rentabilitet i forhold til konkurrenterne. Det ses tydeligt at deres afkastningsgrad og overskudsgrad, som i 

perioden er faldet og nu ligger flere procentpoint dårligere end konkurrenterne. Vi kan se, at udviklingen 

skyldes en dårlig projektstyring, høje produktionsomkostninger og store nedskrivninger på flere sager. 

I forhold til Arkils kapitaltilpasningsevne, så er Arkils likviditetsgrad lige over 100 % og dermed forsat positiv. 

Udfordringerne kan ligge i tvister og retssager som ikke er specificeret i de offentlige regnskaber og derfor 

kan dele af omsætningsaktiverne være behæftet med ledelsesmæssige skøn. Vi så i analysen, at Arkil i 2016 

var nødsaget til at tilføre selskabet 50 mio. kr. ved en kapitalforhøjelse, og ligeledes at optage banklån for 65 

mio. kr. for at de kunne betale deres forpligtelser og dermed fortsætte driften. Kapitalforhøjelsen og 

banklånet er medvirkende til, at likviditetsgraden ved udgangen af 2016 ligger over 100 %. Ligeledes er 

soliditetsgraden væsentligt påvirket heraf.  

Vi kan af analysen konkludere at Arkils finansielle situation har udviklet sig i en negativ retning, mod 

konkurrenterne som har fastholdt en solid position på markedet.  

I opgavens del 7 har vi analyseret de risici, som vi har vurderet påvirker Arkils overordnet risikoprofil. Vi har 

identificeret Arkils risici og vi kan hermed konkludere at Arkil både har høje forretningsmæssige og ikke 

forretningsmæssige risici i forhold til deres konkurrenter.  

De høje forretningsmæssige risici er opstået, som følge af påtaget opgaver med for høj risiko samt valget om 

udelukkende at opererer på anlægsmarkedet i stedet for at sprede risikoen på andre markeder. Dette er dog 

ikke unormalt for branchen og samme tendens ses for flere af konkurrenterne. Ydermere den kreditrisiko 

Arkil har påtaget sig ved at udføre store infrastrukturelle opgaver, som sætter likviditeten under pres.  

De ikke forretningsmæssige risici går på vurdering af ledelsens skøn på blandet andet igangværende 

projekter, som de senere par år, har medført store nedskrivninger. Herudover kapitalrisikoen på den 

pengeindsprøjtning som har været nødvendigt for at opretholde likviditeten i selskabet. 

Samlet har vi analyseret os frem til at Arkils risikoprofil er præget af væsentlige højere risici end deres 

nærmeste konkurrenter, hvilket vi klart ser som en stor udfordring på det nuværende markedet, hvor 

konkurrenceintensiteten øges. 

Vurderer vi således at Arkils risikoprofil er stærk nok til at imødegå de nuværende og kommende udfordringer 

på markedet? Med afsæt i hele vores analyse igennem opgaven, så vurderer vi, at den risikoprofil Arkil har 

ikke er stærk nok til at imødegå udfordringerne. Dette som følge af, at Arkil ikke kan fortsætte med at 

accepterer projekter med tab i den størrelsesorden, som de har realiseret de seneste par år. Et forhold som 

selskabets aktionærer helt sikkert også har bidt mærke i, og hellere ikke vil tillade. Af Arkils ledelsesberetning 

for 2016 fremgår det, at Arkil selv er opmærksomme på denne risikoprofil, og at de allerede er begyndt at 

påtage sig opgaver med lavere risici. Det er derfor også vores klare forventning, at der kommer til at ske 

ændringer for Arkil A/S i den kommende fremtid.
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9 Perspektivering 

9.1 Perspektivering 

Kort tid før opgavens aflevering har Arkil Holding A/S offentliggjort deres årsrapport for 2017 på deres 

hjemmeside. Årsrapporten er d. 02.05.2018 blevet offentliggjort, men ved opgavens aflevering er 

datterselskabet Arkil A/S fortsat ikke offentliggjort. Af Arkil Holding A/S ses det, at koncernen har realiseret  

et resultat på 112 mio. kr. Dette resultat kunne antages i høj grad at være præget af et bedre resultat i Arkil 

A/S, men det har ikke været muligt at udskille nogle tal fra Arkil Holding A/S, som vi mener, vil være valide 

nok til at kunne anvende dataene til en analyse af 2017. Herudover er der flere af Arkils konkurrenter,  der 

ligeledes ikke har aflagt årsrapporten for 2017 endnu, og M.J. Eriksson, som er den største konkurrent og 

den konkurrent der har klaret det bedst, har regnskabsperiode fra d. 01.07 – 30.06, hvorfor virksomhedens 

årsrapport ikke vil være tilgængelig før engang herefter. 

Det er selvfølgelig reflekterende, at Arkil Holding A/S kommer ud med så godt et resultat, på trods af de 

markedsforhold vi ser på markedet, men det er fortsat vores vurdering, at det er et marked, hvor 

konkurrencen er intensiveret og hvor der i de følgende år vil være øget konkurrence. 

Opgaven er baseret på de nyeste offentliggjorte årsrapporter, men i særdeleshed må der lægges vægt på, at 

der er tale om historiske data, som hurtigt kan blive forældet. Opgavens konklusion samt synspunkter ville 

højst sandsynlig have været en smule anderledes, hvis det havde været muligt at tilgå specifik data fra både 

Arkil, men også virksomhedens konkurrenter som var nyere end årsrapporten for 2016. 

Konklusionen i opgaven kunne være en anden, hvis vi havde valgt at undersøge Arkil på koncern niveau, og 

det havde ligeledes givet nogle andre risikoparametre, som følge af udenlandske aktivitet og lignende.
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11 Bilag 

Bilag 1 – Interview med Thomas Frommelt – Branchespecialist fra Deloitte 

Interview med Thomas Frommelt d. 16.04.2018 

Interviewet person: 

Thomas Frommelt - KW (Statsautoriseret revisor, med branchefokus i bygge- og anlægsbranchen) 

Interviewer: 

Anne Louize Randrup – AR og Jeppe Ødegaard – JØ 

Nedenstående er transskriberet interview med Statsautoriseret revisor Thomas Frommelt fra Deloitte. 

Interviewguide er vedlagt efter interviewet. 

Introduktion 

AR: Tak fordi du havde tid til at deltage i et Interview Thomas, vil du kort fortælle om dig selv? 

TF: Selvfølgelig. Mit navn er Thomas Frommelt og jeg er statsautoriseret revisor i Deloitte med omkring 20 

års erfaring, plus minus, inden for revision og rådgivning. Mit fokus ligger på ejerdrevnevirksomheder 

primært indenfor bygge-og anlægsbranchen, som jeg har været en del af i mine år som revisor, man kan nå 

gå så langt som at kalde mig branchespecialist. Derudover har jeg i de senere par år, beskæftiget mig med 

den årlig Bygge-og anlægsbranche analyse i samarbejde mellem os (Deloitte) og Dansk Byggeri. 

Hvor stor en andel af anlægsentreprenørernes omsætning skønner du bliver afsat til det offentlige? 

AR: Hvor stor en andel af anlægsentreprenørernes omsætning vil du skønner kommer fra de offentlige 

projekter? 

TF: Hmm, det ved jeg ikke helt lige, måske en 90 % stykker. Det kommer an på hvordan du lige styrer hvilke 

projekter der tælles med som offentlige. 

AR: Så er det bare, om det er kommunerne eller staten, så giver de typisk tilskud også nogle gange til nogle 

af de der kommuner. 

TF: Jeg ved ikke, om det er nogle af de regionale veje, men det kan da godt være, de efterhånden er lagt 

andre steder. Altså jeg tænkte på hovedveje. Motorveje er staten, og så ved jeg ikke, om der sådan nogle 

landeveje og ting og sager, men det er nok også mindre omfang. 

AR: Altså hvad vi lige har kunnet se, har det primært været kommunerne, men så fordi når man går ind på 

Danmarks statistik, så kan man godt finde et eller andet over hvad der er, altså veje, men det er jo ikke kun 

veje de laver. Så det er mere bare lige for at få et eller andet understøttende, så det er ude i 80-90 %. 

TF: Ja det vil jeg sige, jeg vil sige 90 %, og så kan det godt være det hedder 88 eller det er 91, men altså det 

sådan deromkring.  
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Er faktureringsbetingelserne til det offentlige på anlægsmarkedet blevet dårligere med årene? 

AR: Okay. Vi læste lidt om også i nogle af de, hvad heddet det, analyser vi har lavet, at selve betingelserne 

fra staten eller i forbindelse med de her licitationer, de er blevet forværret, altså der bliver flere krav til f.eks. 

faktureringsbetingelser og generelt kontrakter. 

TF: Ja det, det tror jeg er rigtigt. Men det er jo sådan mere samfundsmæssige ting. Dokumentationskravene 

er stigende på alt i virkeligheden, det er jo ikke kun på revisionsbranchen, det er alle brancher. Der kommer 

meget mere jura ind i alt ting. 

AR: Ikke så meget praktisk? 

TF: Når nej, men tidligere var det jo noget du fandt ud af. Der havde den der ”det finder vi ud af ikke” altså 

folk kendte hinanden. 

JØ: Men er det mere fordi, at nu skal man have ryggen fri når man har de her, for at man er på den sikre side, 

så man ikke lige pludselig står. 

TF: Ja ja, man kan sige at det er den her ”Djøfisering”. Altså hvor du skal ha’ kontraktgrundlaget bliver større 

og større også fordi at hvis du går ud og spørger nogle af dem derude, så vil de jo sikkert sige. Hvis du spørger 

en direktør fra de store anlægsvirksomheder, så vil han jo sikkert sige, at det er fordi at dem der sidder og 

laver udbud, de forstår jo ikke en skid. Altså de fatter jo ikke en meter om hvad de sidder og laver, så gemmer 

de sig bag ved nogle paragraffer i stedet for. Men det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt i forhold til, hvad er 

netop indenfor udbuddet og hvad er ekstraarbejder og det står i kontrakten. 

AR: Vurderer du også, at det nogle gange har været derfor at de måske, de sidste 10 år hvor det også er 

steget, har tabt på anlægsentrepriserne fordi de ikke har været dygtigere nok til at lave de her kontrakter? 

TF: Altså en specifik tænker du på eller i det hele taget? 

AR: Nej sådan generelt.  

TF: Ja, altså jeg vil sige at de stiller i hvert fald nogle store krav til virksomhederne at de skal have, altså de 

skal jo have et stort apparat, administrationsapparat, der faktisk skal være gode til jura. 

AR: Og samtidig kan forstå hvad det er for et anlæg, der skal laves? 

TF: Konvertere det til praksis, altså konvertere det til lastbiler, boremaskiner hvad fanden ved jeg ellers, som 

man har derude, at hvis du ikke er god til det, så risikerer du jo i hvert fald at enten får du jo budt på noget 

andet end det, du tror du får budt på. Ellers får du lavet noget, som du tror ligger enten inde i din kontrakt, 

og derfor laver du det, men det var det så ikke. Eller omvendt, du laver noget, som du tror er ekstraarbejder 

og nu skal jeg tjene en masse penge, og så er det i virkeligheden en del af kontrakten. Så ja, det er blevet 

mere komplekst. 

JØ: Det hænger vel også sammen med de her udbud, der kommer, som siger at du skal bruge den her maskine 

for at udføre arbejdet, og du skal overholde de og de her regler og det bliver meget mere komplekst 
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lynhurtigt, og det er jo ikke sikkert, at dem der normalt sidder i processen, udbudsprocessen, og sidder og 

byder på, ikke har lige styr på hvad er det egentlig vi skal overholde for nogle tiltag der står i den her kontrakt 

TF: Nej du kan sige, giver det nødvendigvis et bedre byggeri fordi der er en udførlig kontrakt og den SKAL 

bruges den her bestemte maskine. Altså det gør de jo ikke nødvendigvis, er selvfølgelig svaret, men det er jo 

selvfølgelig forsøg på at ensarte nogle processer.  

Hvilke udfordringer/risici ser du hos dine kunder i anlægsbranchen? 

AR: Okay, så går vi sådan lidt mere over i selve risiciene, der ligger. Hvilke udfordringer ser du hos 

anlægsentreprenørerne i forhold til deres kunder, i forhold til det offentlige, i forhold til kommunerne, i 

forhold til det private? 

TF: En af de store er jo det her med, at det er ekstremt svært at styre kapaciteten, hvis vi nu siger sådan helt 

overordnet set, altså hvornår kommer de her ting. Se nu opbygger Barslund eller nogle af de andre en stor 

organisation, men det kræver jo også, at der er en kontinuerligt opgavestrøm, og det er der jo så ikke 

nødvendigvis, fordi så udskyder man lige pludselig et eller andet. Nu kan I bare se, hvor længe altså Femern-

Bælt, hold nu kæft, nu så jeg et eller andet i går, jeg fik ikke læst det, men der stod et eller andet med, at nu 

pumper den danske stat 4,5 mia. kr. i Femern projektet, man sætte gang i nogle forskellige ting og sager. 

Men man ved jo stadigvæk ikke, om Femern overhovedet bliver godkendt i Tyskland, altså det er jo stadigvæk 

ikke afklaret. Nu har man talt om det lort i hvad? 30 år og et eller andet sted imellem de sidste 5-10 år, der 

har man i virkeligheden arbejdet på det, der bliver bygget landanlæg og alt muligt i Danmark. Du ved 

stadigvæk ikke om det bliver til noget, det jo helt sort altså! Og det gælder jo og det samme, selvfølgelig i 

meget mindre målstok, gælder jo alle mulige andre steder. Fordi det er jo kæmpe store opgaver, så når vi 

først går i gang, så er der arbejde til lang tid. Problemet er, at det er enormt svært at forudsige, hvornår de 

ligger og fra de bliver besluttet. Nu er der jo lige på finansloven i efteråret blevet besluttet, at den der fynske 

motorvej skal udvides med et spor i hver retning, eller hvor meget det er. Men så skal der jo laves 

forundersøgelse, er de overhovedet sat i gang? Altså, jeg ved det ikke. Det kan da godt være de er det, det 

kan også godt være de ikke er. Så du ved, de går jo tidligst i gang om 2 år, så det er jo det der. Altså for 

anlægsentreprenørerne er det jo det, der er problemet i alle de her ting. Der er så mange interessenter, 

processerne er så utrolig lange på broer og større veje. Til gengæld når de så kører, jamen så er det jo så en 

halv mia. og en hel mia. kr. og sådan nogle ting.  

AR: Ja som nærmest kan finansiere hele forretningen 

TF: Ja. Så en af de ting som han jo også har været helt oppe og køre over deroppe, er det her med, at i 

øjeblikket så vil man rigtig gerne have udenlandske entreprenører ind på markedet. Og derfor så laver man 

udbuddene større. 

AR: Hvorfor?  

TF: Jamen, hvis du ser fra, hvad er samfundets interesse? Det er at få bygget  

AR: Det billigste muligt  

TF: De bedste veje til den billigste pris og hvordan gør du det? Jamen det gør du bl.a. selvfølgelig ved at 

skærpe konkurrencen. Hvis du nu siger, at der er 4-5 stykker i Danmark, som sidder og konkurrerer med 
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hinanden, så kunne de jo principielt set godt aftale eller kapaciteten højere op så stiger prisen. Derfor har 

man vel fra samfundets synspunkt kan man godt have en interesse i at få nogle ind, i hvert fald hvis man ser 

isoleret på, nu skal vi have den billigste mulige vej. Man kan jo vende den om og sige, at i virkeligheden i 

samfundets interesse, at få den billigste mulige. 

AR: At det er de danske medarbejdere i stedet for. 

Tf: Præcis, så vil man måske hellere have danske virksomheder der bygger danske veje eller danske projekter, 

fordi det giver samlet set en større gevinst for Danmark. 

AR: Ja, det kan også godt være, at når man lige pludselig står i en eller anden tvist, så er det måske også 

nemmere at håndtere en dansk kontrakt. 

Tf: Ja lige præcis for de udenlandske kommer ind og bygger det, og så skrider de igen. Sådan kunne man godt 

forestille sig det. Incitamentet til at flytte videre til et andet land er jo i hvert fald til stede. De har jo ikke 

noget ønske om at blive. Og derfor så laver man større udbud, så i stedet for kan man jo godt tage et udbud. 

AR: Er det for at tiltrække de udenlandske? 

TF: Ja det er jo fordi, hvis I ser i den der EPOC analyse, som vi har. Så er de jo giga store og det vil sige en 

opgave til en halv mia. det gider de jo ikke at bruge tid på at lave organisation i Danmark til. Altså Femern-

Bælt, ja. Det er jo også 40 mia., det skal de nok komme til. Men det er alle de andre også  

AR: Der har Tyskland jo måske også en lille interesse, fordi det ligger tættere på. 

TF: Jo det er i hvert fald lettere for dem, men du kan så sige, Femern-Bælt er så stor, så det er jo alle, selv 

kineserne ville gerne komme og bygge den. Og nu her senest den bro der er oppe i Nordsjælland, 

Frederikssund. Den har man jo undladt at dele op, hvor tidligere delte man den op måske i 3 entrepriser, nu 

kører man den som 1 entreprise og det vil sige, så skærer du jo en masse danske virksomheder fra. 

AR: Ja du fordeler det ikke, der er 1, der vinder. 

TF: Der er en, der vinder, og han vinder det hele, og så kan det godt være, han hyrer nogle underleverandører 

til opgaven, men stadigvæk så er der 1, der vinder. 

AR: Men det er måske også i begrænset omfang i forhold til at de tjener jo mere på det, de selv bygger kontra 

underentreprenør. Jeg er godt klar over, de ikke selv kan lave det hele, men …… 

TF: Det I hele tiden skal tænke på, det er, at det er garantisummerne, det er jo tit det der afgøre, om du kan 

byde på en opgave eller ej. Det er jo ikke bare om du kan bygge den eller leje dig til materialet, du skal jo 

kunne stille garantien. Hvis du ikke kan det, fordi opgaven er på 2 mia., så kan du slet ikke byde på den, altså 

så er du bare ude. Og det er jo derfor de laver alle de her konsortier, det jo primært for at dele garantien, og 

så fordeler de selvfølgelig også noget arbejde. Men det er jo det, det handler om i virkeligheden. Så i stedet 

for at stille en garanti på 200 mio., så skal du kun lige pludselig stille på 100 i stedet for, fordi du er 2 om det.  
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Geografiske ekspansion 

AR: Hvad så i forhold til nu hvor vi sidder og kigger mest på Arkil og sammenligner selvfølgelig med Barslund, 

CG Jensen og M.J. Eriksson. Hvad med deres geografiske ekspansion? Fordi umiddelbart, Barslund ved vi jo 

de hellere ikke har haft super meget held i hvert fald de sidste 10 år med det svenske marked. Arkil har hellere 

ikke haft noget prægende på de udenlandske aktiviteter, det er også primært været det danske. CG Jensen 

det er også mit indtryk, at de er på det danske marked. M.J. Eriksson er jeg lidt i tvivl om faktisk.  

TF: Nej det er også Danmark.  

AR: Hvad med i forhold til fremtiden i ekspansionen? Barslund går nu mere og mere ind i Sverige og hvad kan 

man sige? Det er ikke fordi, at Arkil begynder også at fokusere mere og mere og det ser også ud som om at 

de gerne vil fokusere mere på de andre for at sprede risikoen, men det er ikke sådan 100 % lykkedes for dem 

endnu, så hvis ikke det danske marked er der for dem. 

TF: Men du kan jo sige sådan alt andet end lige, at for det første er nogle af dem jo 

hovedaktionærvirksomheder og hvis du er traditionel hovedaktionærvirksomhed og særligt inden for denne 

her branche, hvorfor fanden skal du så tage til Tyskland eller Sverige? Det har de jo ikke specielt lyst til. 

JØ: Men hvorfor er det, de ikke har lyst til det? 

TF: Men det er jo besværligt, der er jo sprog, og nu virker det jo som om, at mange af de ting, som man laver 

her, er måske, der er forskellene måske ikke så store, men hvis du tager andre entreprenører, altså dem som 

bygger bygninger, så er der jo en anden tradition. Så det vil jo sige, svenskerne bygger på en anden måde end 

danske virksomheder gør. Så det er bare helt anderledes, så det vil sige nye regelsæt du skal sættes ind i, det 

er ny jura. Så du skal jo opbygge en ny organisation, så det er ikke bare sådan noget med, ”Nå, men hvad skal 

du lave i eftermiddag, vi kører sgu lige til Sverige og bygger nogle veje.” Så simpelt er det ikke. Der er mange 

flere barrierer, end man tror i det.  

AR: Man kan jo sige, at f.eks. Tyskland kan have et incitament for at vælge de tyske entreprenører kontra den 

danske entreprenør? 

TF: Ja lige præcis, det er den anden ting. Plus også, at er konkurrencen lettere derovre? Altså prøv lige at 

forstille jer, at der kommer du jo virkelig i kløerne på nogle af de helt store. Altså nogle af de tyske 

virksomheder, altså de omsætter jo for 50 mia. De er jo giga virksomheder. Og det samme i Sverige, det er jo 

også sådan nogle store nogle. Så det er ikke noget, du bare lige gør. 

AR: Men Sverige, de investerer også langt mere fra det offentlige? 

TF: Jo du kan så sige, at hvis du tager Sverige, så er de jo langt bedre til at planlægge, end vi er. De har jo 

nogle 10 års planer. For det 2., Sverige er Europas 4. største land. Det er der altså mange, der glemmer. 

Sverige er kæmpestort og det vil jo sige, der skal bygges rigtig mange veje og rigtig mange broer og alt muligt 

lort i Sverige for at få det til at hænge sammen. Der bor jo kun ca. dobbelt så mange mennesker i Sverige nu, 

som der gør i Danmark. Men Sverige er jo, det ved jeg ikke, 12 gange så stort som Danmark eller et eller 

andet. Så markedet er jo meget meget større. Så kan du jo så sige, at en af de ting som danske virksomheder 

ikke lige kan, når vi nu snakker om veje, det er klipper. Der er rigtig mange bjerge eller klipper i Sverige, så 
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det er jo hellere ikke noget, du bare hellere lige lærer. Så der må man indgå i nogle samarbejder for at lære, 

hvordan gør man det.  

AR: Ja fordi det er vi ikke vant til her i Danmark. 

TF: Næ næ, der har man bare noget muldjord der skal graves op, så kan det godt være, der er noget ler 

engang imellem, men det er så de 2 forskelle, du kan få. Derovre der er alt muligt. Der skal sprænges, og der 

skal alt muligt pis.  

AR: Hvad med det norske marked? Er det bare for langt væk? Det er lidt nemmere bare at køre til Sverige her 

fra Sjælland. 

TF: Ja det tror jeg, men du kan så sige, at Norge er jo endnu større, det er længere væk, det er endnu mere 

langstrakt, og der er endnu flere bjerge. Og der er masser af penge. Der er jo ikke rigtig nogle danske 

anlægsentreprenører, der er i Norge, det tror jeg sgu ikke. 

JØ: Men i forhold til i hvert fald også Norge, Norge flyver jo også meget mere og har jo lufthavne hver 100 

km, så de flyver jo rundt i stedet for at køre på veje, når det er så langtrukne. 

TF: Du har ret, der er jo steder i Norge som er decideret ufremkommelige. 

AR: Hvad med de udenlandske store, altså dem som opererer meget på det europæiske markedet, hvad med 

dem oppe i det svenske og norske?  

TF: Jamen, jeg tror hellere ikke, at de er der. Sverige har jo også nogle rigtig store virksomheder, så det er jo 

dem. NCC er svensk, Skanska er svensk, det er kæmpe virksomheder. 

AR: Ja, så markedet er på et eller andet plan måske også mættet? Altså ikke mættet, men der er hård 

konkurrence, og du er ikke inde på et eller andet niche markedet, hvor du lige kan komme og sige ”Hey, jeg 

kan en masse.” 

TF: Ja der er nogle meget store nogle. Og så kan du så også sige, det er jo sådan en af de ting, man også 

glemmer, kulturel forskelle. Altså Sverige og Danmark kulturelt er jo ret forskellige, i den måde man griber 

tingene an på. Vi kan ikke bare tage til Sverige og gøre tingene på samme måde, som vi gør i Danmark, så får 

vi ikke nogle opgaver. 

AR: Men er det ikke både kontraktmæssigt eller generel måde? 

TF: Kulturelt. Svenskerne tænker på en helt anden måde end danskere. Danskere og nordmænd minder 

måske mere om hinanden, men svenskere er helt anderledes og meget mere konsensus søgende, lægger 

ikke bare sag an på samme måde. Altså det fungere anderledes.  

Hvilke specifikke tiltag oplever du at dine kunder gør for at imødekomme udfordringerne? 

AR: Hvilke tiltag oplever du så, kunderne gør for at imødegå de her udfordringer? Især på det danske marked. 

TF: Jamen jeg tror de prøver at specialisere sig i virkeligheden. Man kan sige sprede eller man kan sige 

specialisere sig, fordi nu kan du se, at nu har der været en nedgang på, at nu bliver der ikke bygget så mange 
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veje, jamen så er der nogle jernbaner, nu kom der den store togfond. Det er vel også det Arkil har gjort. 

Bygget stationer, bygger den slags ting. Der sker en masse på havnene, det er også noget andet, men det er 

der også nogle som har specialiseret sig i, og det er også anlæg, men det er jo noget andet at lave havne end 

at lave veje. 

AR: Noget vi har set, når vi læser lidt rundt, er at nu fokuserer de her store anlægsentreprenører lige pludselig 

på kommunerne, jeg er godt klar over at det er fordi, staten ikke har ligeså mange projekter og man kunne 

måske forstille sig, at de her kommuneprojekter ikke er ligeså store, så risikoen på de her projekter måske 

hellere ikke er ligeså stor i forhold til at planlægge og lave entreprisen. 

TF: Jo det er rigtigt nok, at du kan sige, at risikoen ikke er ligeså stor, men det er også mere besværligt. Det 

er jo mere besværligt at håndtere 10 opgaver til 3 mio. kr. hver end en på 30. Det er en anden type 

organisation, det er en anden type mennesker der skal til, det er andre maskiner. Så du kan ikke bare springe 

fra det ene til det andet, sådan hele tiden vel. Nej jeg tror, det har måske også mere med at gøre med at de 

kan jo se de der pipelines, eller se opgaverne lang tid i forvejen. Hvad er der vedtaget hvad er der ikke 

vedtaget, og så prøver de jo at flytte sig efter det. Der er jo også det her kommunale anlægsloft, det er jo 

også vigtigt. Men det er jo det her med, at kommunerne kan jo ikke bare gå ud uhæmmet og bruge penge. 

Så hvis Helsingør kommune lige pludselig synes, ”ej prøv lige at høre, nu kunne det være super fedt, nu bruger 

vi lige 4 mia. på at bygge en ny havn.” Det må de jo ikke. Altså de må ikke bare, fordi så kunne de jo sidde 

selvstændigt i de forskellige kommuner og føre ekspansiv finanspolitik i virkeligheden, det må man jo ikke. 

Så der findes sådan et kommunalt anlægsloft, som er, at du må lave anlæg op til den her grænse samlet set. 

Og jeg mener for kommunerne, samlet set, skal det gi et vist beløb. Så det vil sige, hvis Helsingør kommune 

bygger mere, så skal Købehavns kommune bygge mindre, så det stemmer samlet set. Så det kan du ikke bare 

lige. Det er med til at styre efterspørgslen også.  

TF: Når vi nu lige snakker om private, så kommer jeg til at tænke på de her forsyningsselskaber, de er jo 

private, og de lægger jo en del ledninger og rør og ting og sager. Det er også anlæg, når vi nu snakker om de 

90 %. 

AR: Jamen det er også fordi, når man læser, læser man altid forsyningsselskaber med, men det er lidt svært 

at se, hvor meget forsyningsselskaberne egentlig udgør. 

TF: Ja, men der er mange flere, end man tror. Altså de ligger jo alle mulige steder. Der ligger et i Gilleje, der 

ligger et i Halsnæs, og der ligger et i Helsingør. Så, der er rigtig mange af dem i virkeligheden. 

AR: Vi er enige om, at forsyningsselskaber det er vand og varme og sådan nogle ting? 

TF: Ja og el. Jeg har en kunde og de laver for 100 mio. for DONG om året, det vel også privat, altså statistik 

mæssigt vil jeg tro, det er privat. Når de lægger fibernet og sådan nogle ting og sager for DONG. Så det kan 

godt være, at det er 85 %. 

AR: En anden ting er også, nu når vi kigger på dem, som vi har valgt at sammenligne med, som er Arkil, 

Barslund, M.J. Eriksson, og så har vi valgt at tage CG Jensen med også, fordi når vi lige kigger på CG Jensen, 

så har de haft en lidt anden profil fordi de har netop både byggebranchen og anlægsbranchen, hvilket 

umiddelbart lige nu ser ud, som de har klaret det noget bedre end de andre. Altså de har formået og sprede 
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det, så de er ikke ligeså påvirket af, hvad kan man sige, at anlægsbranchen nu lige. Hvorfor gør de andre det 

ikke, altså er der så stor forskel på at bygge? 

TF: Ja det er der. Det har intet med hinanden at gøre. Det kan godt være, der er noget overlap i noget jura, 

men du kan ikke sætte - altså Barslunds folk kan du ikke sætte til at bygge bygninger, det kan du ikke. 

AR: Jeg tænker bare, der er mange håndværkere, der typisk er sådan, det er min egen almen forståelse, at 

de alligevel kan mange ting. Så det at hvis man ansat byggefolk, at de hurtigt også godt kunne arbejde 

sammen, at de ikke er sådan, at de er ubrugelige. 

TF: Nej det kan godt være, men du kan jo så netop sige, at hvis du siger Barslunds folk, de kan jo ikke bygge 

noget. Altså de flytter jord og kører nogle maskiner, hvorimod de andre, det er jo tømrere, murere og den 

slags ting og sager. Nogle helt andre uddannelser. 

AR: Og der er alligevel så stor forskel, at man ikke bare kan konvertere? 

TF: Du kan ikke bare konvertere, men du har ret så langt, at det selvfølgelig er de jo - eller det vil jo så sige, 

at administrationen i Barslund kunne sikkert, eller en del af administrationen, kunne sikkert relativt hurtigt 

omskoles, eller har måske arbejdet i byggefirmaer. Så det kan godt være.  

AR: Ser du andre af dine kunder, som har bygge? 

TF: Nej jeg ser ingen der gør det der. Altså. Nej der er ikke nogle. 

AR: Altså vi har hellere ikke læst om andre egentligt end CG Jensen, men de gør det så også næsten, det er 

næsten blevet sådan en 50-50, men det har også været hen over de sidste 10 år, det gjorde de hellere ikke 

førhen, så det kan være, det har udspillet sig måske fra dem af, fra finanskrisen. 

TF: Ja ja, men der er ikke nogle andre, hvis du tænker på det. BNS, Konnerup. Der er ikke nogle af dem, der 

har anlæg, overhovedet. 

AR: Men der er vel også mange flere i byggebranchen, det er vel også mange flere mindre koncerner og 

mindre. 

TF: Ja, anlægsvirksomheder er typisk større, det er rigtigt. Det er de. 

AR: Mit indtryk er, at der er flere konkurrenter også på byggesiden, på mange forskellige punkter. 

TF: Jo, men du kan så sige, der er forskellen måske, at sådan noget som entry barriers. Altså hvis du er tømrer, 

så skal du have en High Ace og en stak værktøj, og så kan du gå ud og lave meget. Du kan egentlig også gå ud 

og bygge et hus. Det kan godt være, du ikke kan bygge 100 huse, men du kan godt bygge et hus, med en 

murer og en tømrer og en elektriker og sådan nogle ting. Der behøver du ikke det store setup. Men du får 

ikke bygget noget som helst vej eller en bro eller noget som helst andet, med mindre du har nogle store 

maskiner. Så derfor er der større investeringer i det, end der er i byggebranchen, hvis vi bare siger den lille 

håndværker. 

JØ: Men det er vel også det med, at der er forskel på maskiner, du bruger på vej, du bruger på bro og du 

bruger på havnen. Det er jo tre dybt forskellige maskiner. 
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TF: Ja ja præcis, så er der en der kan laver huller, så er der en, der kan sætte de der plader op, så der en 

tromle og så der en - ja ja det er nogle forskellige maskiner, og de koster et par millioner alle sammen. Altså 

stykket. 

AR: I forhold til når man så kigger på selve anlægsentreprenørerne. Nu snakkede vi også lidt om niche og om 

nogle af dem, de sådan vælger at fokusere, men er det i perioder, de vælger at fokusere eller har de sådan 

specialiseret sig inden for et område. Det er måske mere de sådan helt små. 

TF: Jeg tror det er de helt små. Men du kan diskutere lidt det her med, hvornår er de specialiseret. Men nu 

her det sidste bestyrelsesmøde jeg var til, der sad de jo meget og talte om det her med specialisering. Og 

man kan jo godt se argumentet for, hvis du har nogle. Altså hvis du bliver smal, altså dybt specialiseret, så 

bliver du rigtig god til noget, så kan du producere effektivt. Til gengæld bliver du meget følsom, hvis der ikke 

er nogle opgaver. Så det er jo risikoen ved at gøre det. Men du kan sige, fordelen er at du alt andet lige burde 

kunne få nogle opgaver, du ellers ikke ville kunne få. Så jo jeg oplever som om det bliver. Om det så er fordi 

det er mig som får større indsigt og derfor lægger mærke til det, eller om det er fordi det reelt er en større 

specialisering. Jeg tror det er det sidste, at man har fundet ud af, at det er måden at tjene nogle flere penge 

på. Det er at blive bedre til det, du gør. Og det gør du ved at gøre det igen og igen. 

AR: Og så måske i stedet for man altid har, hvad kan man sige, kunnet hele paletten, så måske bare 10 i stedet 

for 20. 

TF: Så kan det være bedre at kunne noget rigtig godt, også når du skal lave noget af det, der ligger ved siden 

af, så går du ud og hyrer nogle andre ind til den del af opgaven. Det tror jeg er vejen frem. 

Ser du skarpe segmenteringer af kundeopgaver samt risiko opgaver? 

AR: Når man så lige kigger på kunderne, ser du skarpere segmentering af de kunder de vælger, eller tager de 

bare, det der nu er? 

TF: Nej jeg tror det er opgaven, der styrer det. Det er ikke så meget tilfældigvis hvem det er, der udbyder det.  

AR: Og hvad med så selve opgaven. Nu ved jeg godt, at vi snakkede specialisering, men der kan jo også godt 

være stor forskel i de risici, der er ved de forskellige opgaver. 

TF: Jamen, det tror jeg. Jeg vil dog så sige, at vil du ikke have så mange opgaver, så er man også villig til at 

tage en større risiko. Det er vel det, der er deres problem dybest set. Når de så ser at pipelinen er tom, så er 

man villig lige pludselig til at løbe større risici, og du er måske også villig til at påtage dig nogle opgaver, der 

ikke nødvendigvis ligger inden for det, du er allerbedst til i hvert fald. Og så kan du sige, at så løber du jo 

risiciene mere efter, hvad det er for nogle entrepriseformer frem for …. 

AR: Når du tænker entrepriseform, så igen hvad det er for en type opgave? 

TF: Nej nej, for du kan jo så sige, at I skal have sådan en matrix, når I sidder og kigger på det her, som siger; 

Opgavetype, opgavestørrelse måske, det er også det, jeg ved sgu ikke, hvor mange dimensioner der 

efterhånden kommer på, men det er sådan en kube på en eller anden måde. Og så kommer der 

entrepriseform ind, altså er det en hovedentreprise, er det en totalentreprise, er det en fagentreprise. Det 

har jo stor betydning. Fordi hvis det er en hovedentreprise eller en totalentreprise, så påtager du dig jo det 
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fulde ansvar for opgaven. Og så hyrer du nogle ind, der arbejder for dig. Hvorimod hvis det en fagentreprise, 

så skal du jo bare udføre lige specifikt, den del af det, som du nu skal lave. 

AR: Men fagentrepriserne, når nu staten udbyder. Udbyder de også fagentrepriser eller er det typisk fra 

under-, eller hvad man kan sige, hovedentreprenørerne? 

TF: Hvis vi nu holder os til anlæg og du siger de helt store opgaver, det jo ikke fagentrepriser. Men hvis du 

tager sådan kommunalt, og så siger: ”Nu skal vi have lavet en skole eller en skolegård”, så vil jeg da sige, det 

kunne godt blive udbudt som fagentreprise. Det vil jeg vove den påstand at sige, at det kunne det godt være. 

Og det er jo den måde, at man jo igen kan tage den her med, at nu får du nogle udlændinge ind. Tidligere 

lokalt i kommunerne, så sørger man jo altid for at udbyde opgaverne, sådan så de havde en størrelse, så de 

lokale virksomheder kunne byde på dem. Og det var da sjovt, at Malermester Hansen, han kunne maksimalt 

stille en garanti på en halv mio. Så blev de der maleropgaver jo delt op i 12 på præcis en halv mio. stykket. 

Det var da sjovt ikke. Så fik han i hvert fald en eller to af dem, og så var der nogle andre, som fik nogle af de 

andre. Hvorimod at hvis man havde udbudt dem samlet, så var det kun en maler inde fra København, der 

kunne byde på den. Så det var da skægt ikke. Og det er foregået over alle kommunerne. Det er ikke kun 

København eller Helsingør eller sådan noget, fordi det var en del af den der aftale, man havde med, at man 

ville jo gerne holde det inden for voldene. Det er det man jo i højere grad er gået væk fra, eller på vej væk 

fra. 

AR: Fuld konkurrence 

TF: Ja præcis, prøv at hør, nu handler det mere om, at nu sidder der en eller anden ond Djøfer, som jo bare 

tænker: ”Prøv at hør jeg skal bare have det billigst mulige projekt og bedst mulige projekt, på den skole jeg 

sidder ansvarlig for. Jeg vil da skide på, om det er Malermester Hansen nede fra hjørnet, der får den eller om 

det en jyde, jeg er pisse ligeglad.” Sådan er det måske blevet mere. Fordi det jo er spørgsmålet om, hvor 

mange risici påtager vi os i virkeligheden, for de skal jo også prissættes afhængig af, hvad det er for en 

entreprise.  

AR: Ser du, at de får lov til at få større avance på de der hovedentrepriser i forhold til totalentrepriser? 

TF: Ja, ja det gør de, og der er jo nogle risikotillæg, som de lægger ind. Så kan du diskutere om de får nok 

penge for det, men det jo også et spørgsmål om, hvor dygtige de er til at se, hvad det er for nogle risici, der i 

virkeligheden er. 

AR: Nu har Arkil også måttet nedskrive på nogle af deres helt store, det har så været et par store broprojekter. 

Barslund har også nedskrevet på nogle af deres store projekter. Jeg tænker bare lige nu, Arkil har i hvert fald 

nedlagt deres afdeling som hed ”Civil Works”, den har de nedlagt i 2016, fordi den ikke var rentabel, og det 

var der bl.a. de der, broprojekter og sådan nogle ting lå. Kunne man forestille sig, at man i fremtiden så, at 

der ville være færre, der bød på de helt store projekter, fordi man simpelthen mener, at risikoen er for høj, 

fordi de alligevel taber pengene på de sager? 

TF: Ja det kan du da sagtens forstille dig. Altså så solide er de jo ikke, uanset hvad for nogle af dem vi tager, 

at de kan tåle at have masser af projekter man bare taber penge på. Så der tror jeg, at man er naiv, hvis man 

tror, at som det offentlige at man bare kan udbyde, og så ser man, de taber penge. Så slår man dem jo ihjel, 

men det gælder ikke bare den her branche, det gælder alle brancher. Altså man skal acceptere, at der skal 
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tjenes penge på det. Det er også, hvis du får bygget en carport på et tidspunkt derhjemme, så skal du også 

acceptere, at tømreren han skal kunne tjene penge på din carport. Selvfølgelig skal han ikke tjene alt for 

meget, men han skal jo tjene noget, ellers bliver det jo også et lorte projekt. Det er jo også det samme vi siger 

til vores kunder: ”Prøv at høre, prisen skal være sådan, at jeg også kan levere det du forventer, jeg kan levere. 

Hvis du presser prisen længere ned, jamen så gider jeg dig jo ikke.” Så gider vi jo ikke, så bliver det bare noget 

lort. 

AR: Ja, så bliver man bare presset over, man skal gøre det hurtigere og hurtigere. 

TF: Præcis, så går det bare hurtigere og hurtigere, og risikoen for fejl stiger, og hvis han så endelig har ringet 

og har et spørgsmål om et eller andet, så gider man faktisk ikke svare på det, fordi så har man det sådan lidt: 

Nå ja men, jeg får ikke noget ud af det. Altså jeg tjener jo ingen penge på dig i forvejen, så nu skal jeg bare 

sætte flere penge til, fordi du har et eller andet problem, du skal løse. Så siger man, det vil jeg gerne svare 

på, men det koster 2.000 kr. Så sidder kunden der tilbage med en dårlig oplevelse. Det er det samme her.  

Finansiering 

AR: Hvad så i forhold til finansiering, fordi lige nu er der jo flere af dem, som har gearet deres forretning op, 

nu kan man sige Arkil er den af de 4 virksomheder, der har vækstet mindst. Altså omsætningsmæssigt. 

Resultatmæssigt kan man ikke helt sammenligne dem, fordi de kører sådan lidt op og ned. Men 

omsætningsmæssigt har de jo alle sammen vækstet rigtig meget. Aktivmæssigt synes jeg egentlig ikke, det 

er fordi de er gået op og haft en meget meget større aktivmasse, de fleste af virksomhederne. Selvfølgelig 

har Barslund, GC Jensen og M.J. Eriksson. Der er deres aktivmasse blevet større, men de er også vækstet det 

mere. Men hvordan står de lige nu i forhold til markedet og i forhold til deres finansiering og de investeringer, 

de har foretaget? Har de gearet deres forretninger for højt? Altså fordi når man lige kigger på tallene, i hvert 

fald også i Arkil, så er det ikke sådan, at man tænker, Wauw. Aktivernes omsætningshastighed ligger omkring 

de der 1,5 – 2, så det er jo ikke sådan, at deres aktivmasse udgør, jeg ved ikke hvor meget i forhold til deres 

omsætning, men til gengæld har de jo meget igangværende arbejder, tilgodehavende også materielle anlæg. 

Materielle anlæg kan måske være, altså, der er det jo lidt svært af hvor meget du kan få retur. Har du 

afskrevet nok i forhold til det, de er indregnet til. 

TF: Jo jo, du kan jo i hvert fald sige, at de der leasingkontrakter, det jo fint nok med leasingkontrakter, men 

de er jo ikke bare lige sådan at komme ud af vel, altså det kan du jo ikke. Hvis der nu om et år, når du har 

indgået en leasingkontrakt, siger nu vil jeg bare gerne ud af den. Det kommer du jo ikke, ikke uden at tabe 

penge i hvert fald. Altså det jo svært at svare på sådan generelt set, men jo. Altså en egenkapital på en 20-25 

%, den skal i hvert fald nok hurtigt få ben at gå på. Altså det går meget hurtigt den anden vej. Og du kan så 

sige, det jeg lige sad og tænkte på før og det har også lidt med det her at gøre, det her med de store projekter, 

de taber penge på. Et af de helt store problemer det er jo det her med, de må jo ikke stoppe. Det må de jo, 

hvis de laver en bygning, altså de entreprenører, hvis der opstår problemer med betaling, så stopper de jo 

bare. Så siger de: ”Prøv at høre vi skal lige være enige om det her inden vi går videre.” Det må de jo ikke på 

de her veje, fordi det jo noget med, at så generer de offentligheden og alt muligt andet. Så selvom der er 

tvister med Vejdirektoratet, så skal de forsætte. Og det jo et kæmpe problem. 

AR: Er det kun Vejdirektoratet, er det også kommunerne? 
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TF: Ja det ved jeg ikke. Men i hvert fald de store opgaver, broer, veje osv. Og det vil sige, det der jo opbygger 

sig, så opbygger der sig jo tit en pukkel. Og så er det jo spørgsmålet, har du så den finansielle styrke. Nu har 

du bundet 100 mio. - 200 mio. i igangværende arbejder, som du så skal kunne finansiere i flere år måske, før 

du er færdig, før du bliver enig, før du får pengene. Prøv lige at forestille jer, hvordan det ville være her, hvis 

vi må jo ikke stoppe, vi skal bare blive ved med at arbejde og vi ved faktisk ikke om vi får pengene. 

AR: Nej og så er det jo ikke kun en sag til 20.000. 

TF: Nej nej, det jo det. Det er kæmpe sager. Så jeg vil sige det, kombineret med store anlægsinvesteringer i 

maskiner, det er altså noget af en dræber-cocktail. Altså I kan godt se igen, I kan jo gå ind og se Barslunds 

regnskab, det er jo garanteret noget af det samme i nogle af de andre. Hvis man lægger posterne 

igangværende arbejder, debitorer og materielle anlægsaktiver sammen. Ej, men prøv at høre, det er jo 70 % 

af et års omsætning eller sådan noget. Det er kæmpe beløb. 

AR: Det er mere, det er 80. Eller jeg ved ikke lige i forhold til omsætning, men i hvert fald, det er jo deres 

materielle anlæg og tilgodehavende fra salg og igangværende arbejder, de udgør samlet af deres samlede 

aktivmasse mellem 80 – 90 %. 

TF: Men prøv at sætte det i forhold til omsætningen, når I nu sidder og kigger på det. Og det er jo også det, 

der er risikoen i de igangværende arbejder der er indarbejdet, det gælder jo dem alle sammen. Altså hvad er 

sikkerheden for at få de der penge, når det kommer til stykket. Altså fordi, Vejdirektoratet er ikke bare lige 

sådan at bide skeer med.  

AR: Mit indtryk er også, når man kigger inde på Vejdirektoratets hjemmeside, at de er også blevet mere 

opmærksomme på, ikke at få høvl for deres projekter. Altså fordi de har været meget i rampelyset i forhold 

til at det tager for lang tid, og projekterne bliver udskudt og det ene og det andet. 

TF: Præcis. Det jo det, som alle vi andre, som borger, der ligger og kører på de der forpulede veje. Altså helt 

ærligt se nu at blive færdig ikke. Og du kører på en eller anden vej, hvor der er vejarbejder, og du kører på 

den i 14 dage, og der er ikke nogle der arbejder på den, den står der bare. Skulle du møde en der såkaldt 

arbejder på projektet, så er der 4 mand, der står med en skovl og småsnakker. Hvor man tænker; Okay, fedt 

nok. 

AR: Ja ja, de kan stå og diskutere meget, de er bare til offentlig skue. 

TF: Ja ja præcis, og de arbejder jo sikkert altså, det jo ikke det.  

AR: Når nu de tager de her store projekter, hvad gør det for selve deres finansieringsmuligheder, altså nede 

i banken. Altså der tænker jeg bare, banken må da også være lidt skeptisk med de her kæmpe store projekter? 

TF: Jo jo, der kan jo godt være en stor risiko på dem. Og så kan du så sige, det de jo gør, de skal jo stille en 

garanti. Det er jo tit ikke banken, der stiller garantien, det jo garantiselskabet. Så på den måde bliver de delt 

op. 

AR: Hvad er det, de konkret stiller garanti for egentlig? Stiller de garanti for, de har penge til at udføre 

arbejdet? 
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TF: Ja, de stiller garanti, ja du kan sige, hvis nu netop at hvis der sker et eller andet, der gør, at de går konkurs 

undervejs, så skal banken eller garantiselskabet jo gå ind og dække det i stedet for. Eller dække at der bliver 

fundet en anden der så kommer ud udfører det. Så det er det, du skal stille en garanti for. Samme hvis du 

selv skulle have bygget et hus, så kunne du også blive bedt om at stille en garanti. Det ville så typisk være en 

betalingsgaranti fra banken om, at når nu entreprenøren er færdig med at bygge dit hus, så kan du godt 

betale. Og hvis du ikke kan betale, så betaler banken. Og så bliver det en sag mellem dig og banken i stedet 

for. Så det er det, det handler om. Den skal stilles, og så skal den jo så - og så bliver den nedskrevet 

efterfølgende. 

AR: Årsagen til at man vælger og finansiere, er det billigere at finansiere de her maskiner igennem leasing 

kontra hvis man kører igennem banken? 

TF: Jeg tror ikke det er billigere, jeg tror mere det handler om at få delt den op. Det igen, man deler 

engagementerne op, fordi banken hvis de både, lad os sige, du samler det hele hos en bank. Du stiller en 

garanti på 350 mio., du skal finansiere anlægsaktiver for 200 mio., og så skal du så i øvrigt stille en kassekredit, 

fordi at debitorerne er lidt lang tid om at betale, så det skal du også lige bruge på 100 mio. Så nu har du lige 

600-700 mio. hos en entreprenør samlet et sted. Så sidder banken også og tænker, hold da kæft. Det blev 

meget stort lige pludseligt.  

AR: Ja, og så er de måske mindre villige. 

TF: Ja ja, præcis. Så det handler mere om det. Jeg vil da gerne vælge at tro, at de professionelle 

leasingselskaber er bedre, og derfor også mere effektive og billigere end en bank. Og om de altid er det, det 

tror jeg faktisk ikke. 

JØ: Men det er vel også, at når der er så mange forskellige leasingselskaber, så går de også ud og leaser 

maskiner hos det ene og det andet og det tredje leasingselskab. Det må også, alt andet lige, være at få det 

ene, andet eller tredje leasingselskab med på, at man skal leje maskinerne, i stedet for at du går ned til den 

ene bank, du har. Altså der er mere villighed derfra. 

TF: Jo jo præcis. Altså nu kan du sige, nu har en af mine kunder lige leaset en båd til noget af det her 

havnearbejde. Den er så leaset hos Sparekassen Kronjylland. Det er jo fordi at de andre, de skulle sgu ikke 

lease nogle både. Det skulle de ikke lige ha’ vel. Og så er det jo det der med, så finder du en anden, nå ham 

der han ville gerne, så blev det ham. 

AR: Men det må da være vildt uoverskueligt for bankrådgiver og også andre investorer i forhold til at 

gennemskue, hvad de har, og hvad de ikke har. Jeg ved godt, vi skal oplyse det i regnskabet, men alligevel. 

TF: Jo jo jo, det tror jeg da også. Det jo derfor sådan noget som bilbogen og sådan noget er opfundet. I gamle 

dage, var der jo gammeldags tingbøger, der var lang tids ekspeditionstid, der tror jeg da godt du kunne være 

ude for nogle gange, at det samme aktiv var stillet til sikkerhed for flere forskellige, altså flere gange. Det tror 

jeg, der var nogle, som gik rundt og praktiserede lidt. 

AR: Nå men jeg tror egentlig, at det var det, vi havde af spørgsmål.  
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For at få mest muligt ud af vores interview med Thomas Frommelt fra Deloitte har vi udarbejdet 

nedenstående interviewguide 

Interviewguide: 

• Introduktion - Hvem er du?, hvilken stilling har du, hvilke specialer har du?  

• Hvor stor en andel af anlægs entreprenørernes omsætning skønner du bliver afsat til det 
offentlige?  

• Er faktureringsbetingelserne til det offentlige på anlægsmarkedet blevet dårligere med årene?  

• Hvilke udfordringer ser du hos dine kunder i anlægsbranchen? 
• Kunder?  
• Risici?  
• Geografisk ekspansion?  
• Kulturforskelle?  
• Konkurrence?  

• Hvilke specifikke tiltag oplever du at dine kunder gør for at imødekomme udfordringerne? 

• Ser du skarpe segmenteringer af kundeopgaver samt risiko opgaver? 

• Hvordan påvirker entreprenørens risikoprofil kundens finansieringsmuligheder?  

• Er der stor forskel på hvordan anlægsentreprenørerne bliver finansieret?  
• Anvendes leasing?  
• Kreditinstitutter?  

• Ser du at kunderne generelt har gearet deres virksomhed for hårdt? Og vurdere du at det kan blive 
et problem i fremtiden?  
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Bilag 2 – Interview med Kim Wander – Sparekassen Kronjylland 

Interview med Kim Wander d. 19.04.2018 

Interviewet person: 

Kim Wander - KW (Erhvervsrådgiver) 

Interviewer: 

Anne Louize Randrup – AR og Jeppe Ødegaard – JØ 

Nedenstående er transskriberet interview med Erhvervsrådgiver Kim Wander fra Sparekassen Kronjylland. 

Interviewguide er vedlagt efter interviewet. 

Introduktion:  

KW: Velkommen til Sparekassen Kronjylland jeg hedder Kim Wander og startede i sparekassen 01.08.2017, 

så jeg har jo ikke været her så længe. Min baggrund er meget bred bankmæssig baggrund. Jeg startede i 1984 

i Amagerbanken og var elev der, var assistent, blev stedfortræder, blev filialchef i nogle af vores private 

afdelinger og endte i ca. år 2000 inde i vores hovedsæde, hvor jeg sad med Erhverv. Det gjorde jeg helt frem 

til Amagerbankens konkurs, den har i nok hørt om. Så blev jeg virksomhedsoverdraget til BankNordik og sad 

egentlig på min plads og havde de samme kunder. Jeg fik lidt flere kunder, fordi nogle af mine kollegaer blev 

afskediget og røg i Finansiel Stabilitet, det her skraldespandsselskab med nogle af de større kunder. Vi brugte 

tiden på at få alle de gode erhvervskunder over 5 millioner, de blev sorteret fra i forbindelse med konkursen. 

Dem arbejdede vi benhårdt på at få tilbage til BankNordik. Vi havde jo den fordel, at vi kendte kunderne 

indgående. De skulle ud og finde en ny bank, fordi det er jo ikke så sjovt at sidde i en skraldespandsbank, det 

er der jo ikke meget udvikling i. Vi havde jo fordelen i, at vi kendte dem, hvorfor vi fik rigtigt mange af 

kunderne tilbage. 

3 år efter finder BankNordik ud af, at nu vil de sælge deres erhvervsportefølje, de vil simpelthen ikke have 

noget med erhverv at gøre i Danmark og jeg sad med 27 koncerner på det tidspunkt. Rigtig god portefølje 

med en god indtjening, lidt over 12 millioner kroner for sådan en portefølje. Det kunne jeg jo ikke bare sidde 

overhørig. Jeg blev jo nødt til at gøre et eller andet. Det her sker i 2015, jeg finder nogle forskellige 

pengeinstitutter også Sparkron. Jeg bliver spurgt, om jeg ikke vil til samtale og er igennem 3 forløb, men får 

desværre at vide, at de ikke kan tage flere ind over fra hovedsædet i Randers. Jeg finder et nyt pengeinstitut, 

hvor jeg flytter mine kunder med over. Herefter går der noget tid, hvorefter min nuværende chef ringer til 

mig og jeg rykker så til Sparkron.  

Jeg sidder med en lille portefølje her i huset, men meget speciel portefølje. Jeg har lige landet en af 

sparekassens største kunder, hvilket har taget mig ca. 6 måneder at få på bøgerne. Det er en rigtig god sag 

og er glad for den. Jeg er i gang med at få mine gamle kunder med over.  
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Jeg vil sige, det er sådan en bred erfaring inden for erhverv. Det jeg har gjort mig mest i, er luftfart, 

kædeforretninger såsom Matas, Profiloptik. Jeg har herudover ikke som sådan nogen specialer her i 

sparekassen, her har jeg bare en bred erhvervsportefølje. 

Ud fra hvilke parametre vurderer du et givent selskabs finansielle situation? 

KW: Vi kan jo starte på jeres oplæg.  

AR: Ja, du fik jo tilsendt spørgsmålene, så du i hvert fald lige havde en mulighed for at se hvad det var, vi ville 

spørge om.  

KW: Lige præcis, og jeg har også kigget på det og har egentlig også lavet et svar på alle tingene, så det er 

sådan rimeligt nemt at gå til. Jeg har også taget lidt med til jer for at vise, hvordan vores proces er, den er 

selvfølgelig helt uden noget som helst i. Men I kan i hvert fald se opdelingen af det. Fordi altså det som, hvis 

vi ligesom tager fra toppen af.  

KW: Hvad er det for nogle parametre vi vurderer efter, det er simpelthen først og fremmest ledelsen, rigtig 

vigtig for os, at det er en troværdig ledelse, vi sidder overfor. At de er handledygtige og at de har de 

kompetencer, der skal til.  

AR: Hvad kigger I på lige i forhold til ledelse, altså kigger I på baggrund?  

KW: Vi kigger simpelthen på deres CV. Nogle har jo ikke et CV, men så interviewer vi dem, ligesom I gør med 

mig. Finder ud af, hvad de er for nogle, hvor har de været, hvad er det for nogle kompetencer, de har og det 

er jo altid svært, der må man bare tro på, hvad de siger i starten.  

AR: Er det mavefornemmelsen?  

KW: Det er meget mavefornemmelsen, det kører på der. Så skal vi forstå projektet, som vi skal ind og 

finansiere, forstår man ikke den, skal man holde sig væk. Nogle gange er det meget kryptisk, og så må man 

bare sige, det er ikke her.  

JØ: Men er det ikke igen også en mavefornemmelse, om man kan følge det og se, hvor det skal henad?  

KW: Nogle gange er det, og nogle gange bliver du også nødt til at sætte dig ind i det, og finde ud af, hvad det 

er. Være videbegærlig og søge på nettet, altså vi bruger alt, hvad vi kan for at finde ud af, om det her kan 

være noget, der er spændende og er der perspektiv i det. Det næste er så forretningspotentialet, det er jo 

også vigtigt, at vi lige fra start af siger, er det her noget, vi kan tjene nogle penge på, det er jo forretning og 

kan vi håndtere det. Så det er også noget af det, der er meget vigtigt i starten.  

AR: Har du siddet med mange virksomheder, der har igangværende arbejder?  

KW: Sådan nogle har jeg også, og det vil jeg også komme ind på senere. 
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Hvilke specifikke nøgletal kigges der på, og hvilke regelsæt foreligger, der når I kreditvurderer 

anlægsentreprenører?  

KW: Vi kreditvurderer med basis i deres betalingsevne og vilje. Det er jo sådan fremadrettet. Når vi finansierer 

noget, så håber vi jo på at få pengene tilbage igen. Det er jo sådan noget tro og vilje og få bestemt dette.  

AR: I forhold til når I kreditvurderer, kigger I også på deres historiske data?  

KW: Ja, det gør man jo altid. Det er jo altid nemmest at kigge bagud, for der har du noget reel dokumentation. 

Vi kigger på regnskaber.  

AR: Udover regnskab sidder I også og kigger kontoudtog igennem?  

KW: Nej, det er primært regnskaber, der kan selvfølgelig godt være nogle, hvor vi går lidt tættere på, men 

det er alligevel fåtallet. Det vi kigger mere på, når vi dykker ned, er det mere sådan noget som deres 

kreditorer og debitorer, hvor gode de har været til at betale til tiden på de der aldersfordelte lister. Det går 

vi meget op i. Det er også en del af vores risiko.  

Udover betalingsevne og vilje så kigger vi på soliditet. Reel hæftende egenkapital går vi meget op i. Det er så 

den bogførte værdi, så kigger vi på, hvad det er for nogle aktiver, der ligger til grund for egenkapitalen. Der 

kan være noget, der trækkes fra og noget vi lægger til på.  

AR: Hvad tænker du i forhold til at trække til og fra?  

KW: Det kunne være, når vi ser et regnskab og der er goodwill i, så trækker vi det ud af egenkapitalen. Det er 

ikke med i en egenkapital betragtning her i huset. Det kan være sådan noget som installationer, hvis det er 

meget specifikt.  

AR: Ja, altså, hvis man ikke har aktiver, der vil kunne omsættes til kroner og ører.  

KW: Eller nogen kan overtage og have samme glæde af.  

Så ser vi meget på om, det er going eller ongoing aktiver. Selvfølgelig kigger vi på, hvad soliditeten er i 

regnskabet, men vi laver så også vores eget regnestykke ved siden af. Er der indskudslån fra ejerkredsen, 

kautionerer de, ligger vi jo så til. Og så laver vi vores egen lille solvensberegning på det.  

KW: Hvis man skal snakke nøgletal og hvilke der ligger til grund for vores kreditvurdering, så er det sådan her 

i huset, at vi sender regnskaber til vurdering over i en afdeling i Jylland, som vi kalder virksomhedsanalyse, 

som er en del af vores kreditkontor, og der sidder 8 uddannede revisorer. Der sidder og gnasker regnskaber 

igennem og de laver ikke andet. De synes, det er rigtig sjovt, og det synes I sikkert også. Jeg synes godt, det 

kan være lidt kedelige, så jeg synes, det er rigtigt godt, at de gør det. Jeg vil også sige, at det er langt bedre 

end, hvad jeg har været vant til. 

AR: Så får I måske noget retur i form af et analyseværktøj? 



98 

KW: Ja, vi sender sådan en baggrundsbeskrivelse, som jeg har printet ud og taget med til jer. Det her er sådan 

set det værktøj, vi får tilbage, når vi har sendt baggrundsinformationen og så selvfølgelig regnskaber, så de 

har noget at arbejde med, og gerne flere regnskaber. Minimum 3 år tilbage, så man kan lave en historik og 

en pengestrømsanalyse. Det kan man jo ikke bare for et regnskab, men nogle gange har vi jo kun et regnskab, 

hvis det er opstart. Så må man lægge budgetter og sådan noget ved også. Det gør vi selvfølgelig også, når vi 

sender ind. Så indsamling af materiale er en stor del af det. Få det lagt ind i vores system, og så går de egentlig 

i gang med at lave en kreditvurdering. Når det er nye kunder, har de to dage til det, hvis det bare er 

genforhandling af en eksisterende, har de selvfølgelig længere tid til det. Men inden for to dage har vi en 

analyse. I den store sag jeg har fået på bøgerne, der er vi oppe på 17 selskaber og det er meget komplekst og 

det er også udland, det tog så 12 dage, og det synes jeg faktisk, var flot, at de kunne nå at få en analyse ud af 

det.  

Så har de nogle kritiske spørgsmål til os, det kan være noget vi har overset, eller noget de godt lige vil have 

uddybet. Så får man de her spørgsmål, som man så besvarer, hvorefter de laver en styrke profil ud fra det.  

AR: Hvilke forhold kunne det være de spørger ekstra ind til?  

KW: Det kan eksempelvist være, at de kan se, at der er foretaget nogle nedskrivninger på debitorer, og vil 

have uddybet, hvad der ligger til grund herfor. De er sådan rimelig kritiske og jeg vil sige, nogle gange kan 

man jo godt sidde og sige “det var dog irriterende, at de skulle sidde og komme med en masse kritiske 

spørgsmål”, men det er jo for at få et bedre produkt, men jeg synes faktisk, det er rigtigt, rigtigt godt.  

AR: Det er jo også rimeligt relevant for os.  

KW: Det er jo hele vores grundlag og også dokumentation for, at vi har været det hele igennem.  

AR: Nu ved jeg ikke så meget om kreditvurderinger, men jeg går ud fra, at der også er en del lovgivning 

omkring dette?  

KW: Det er der helt sikkert, Finanstilsynet kigger os jo i kortene hele tiden. Vi skal jo kunne vise dem, at vi har 

styr på vores kunder og at vi er så tæt på dem, at vi hele tiden ved, hvad der sker. Det er jo en del af det at 

være bank i dag. Så er man underlagt Finanstilsynet. Men det der værktøj synes jeg, er rigtigt godt, og er 

langt bedre, end hvad jeg har set andre steder.  

KW: Så kan man sige, hvad er det for nogle nøgletal, der er de vigtigste? Jeg vil sige, det er soliditeten, 

likviditeten og gældsgearing. Det er de tre nøglepunkter, som jeg vil sige, er hovedtrækkene. Det er ligesom, 

det jeg kigger på, når jeg indledende laver en minianalyse af virksomhederne. Det er jo kun de gode sager, vi 

sender over, de andre har vi jo skåret fra. Selvfølgelig hvad er der for nogle perspektiver i sagen. Når vi 

modtager analysen, så får virksomheden en rating fra 0-10, hvor 10 er det bedste. 6 skal man have for, at der 

egentlig er basis for et kontoforhold, det er det vi kalder for normal risiko. Er det under 6, er det, det vi kalder 

skærpet risiko og ligger vi helt nede omkring 0-2, er det OEV, Det er egentlig en betegnelse for, hvis der er 

risiko for tab, og så skal vi sådan set hensætte til tab, og det går så fra vores solvens.  
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På hvilke områder ser du, at bankerne har ændret deres kreditvurdering af anlægsentreprenører i gennem 

tiden?  

KW: Jeg vil sige, det er ikke kun overfor anlægsentreprenører, der er skærpede krav. Efter finanskrisen, 

hvilket var her, det hele startede. Vores analyse og håndtering af kunder er blevet meget mere dybdegående. 

Jeg kan godt huske nogle af de første indstillinger, jeg så i år 2000, var jo sådan noget med, at der kunne stå, 

at ledelsen er bekendt og det var mere historik, man kiggede på, hvor man i dag kigger mere fremad og på 

budgetter og analyser på risiko. Når vi laver kreditvurderinger i dag, så er det er jo over på den negative side, 

altså hvad er det, der kan være kritisk.  

AR: Hvilke faresignaler kigger I efter hos eksisterende anlægsentreprenører i forhold til deres finansielle 

situation? 

KW: Jeg vil sige, det er processtyring, som ligger mig mest på sinde. Det der med, kan de styre deres 

igangværende arbejder, kan de styre deres underentrepriser, deres tidsforbrug, får de registreret det rigtigt. 

Der er jo en hel del ekstraarbejder, som jo egentlig er det, der brødføder dem, for kontrakten i sig selv der er 

de i så hård konkurrence, så det er ekstraarbejderne, der giver brødet. Så den styring er det aller vigtigste. 

Det er sådan noget jeg spørger ind til, når jeg har med entreprenører at gøre. Jeg har en kunde, der har 

igangværende arbejder, og der spørger jeg hele tiden ind til periodiseringer og acontofaktureringer. Hvad 

har de af værktøjer til at styre det. Det er det, jeg mener, der er det største faremoment i sådan en 

entreprenørvirksomhed, for de kan fortælle os alt muligt, men når regnskabet bliver gjort op.  

AR: Så skal det hænge sammen.  

KW: Ja lige præcis, og nogle gange så fejler det altså. Så er det jo altid svært bagefter at lave sådan et rationale 

med så at sige, hvad kunne vi have gjort bedre.  

AR: Hvordan har I det sådan i maven i forhold til deres skøn, for nu igangværende arbejder er der rigtig meget, 

der er skønsbaseret, og også med vores briller på som revisorer er det også skønsbaseret, og det er et af de 

områder, hvor vi har mest is i maven over at skrive under, fordi altså vurderer man bare 5 % forkert, så kan 

det være, hele resultatet der er væk. Hvordan har I det med det?  

KW: Jamen det er igen noget med erfaringsbasen, vi trækker på der. Hvad gør andre. Hvor meget avance må 

de tage med? Er det kun til at dække materialer og lønninger, så synes jeg egentlig. Lige så snart de ikke også 

bruger avancen og acontofaktura, så har jeg det egentlig okay. Så længe at den ligger til sidst, så har jeg det 

fint, for hvis der er for meget avance, der er faktureret, så hvis vi skulle overtage, er der jo ikke plads til at 

fakturere avancen. Så det er det, der egentlig gør forskellen. Så igen interview og mavefornemmelse når vi 

lytter til, hvad de har at fortælle og hvordan de styrer det.  

AR: Hvilke procedurer har I løbende i forhold til at modtage måneds- eller kvartalsrapportering?  

KW: Det gør vi helt sikkert på de større entreprenørvirksomheder.  
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JØ: Budget og sådan.  

KW: Ja, og vi kan også finde på at sætte en uvildig rådgiver på til at vurdere større projekter. Eller til at være 

med til at styre og besigtige.  

AR: Det er vel også svært for jer at vide, om de større projekter går den ene eller den anden vej.  

KW: Ja, vi er jo ikke fagfolk, vi er bare bankmænd. De kan godt løbe om hjørner med os. Så igen 

mavefornemmelse, og dem som vi arbejder sammen med, har vi jo som udgangspunkt en tillid til.  

AR: Alt forretning bygger på tillid i sidste ende.  

KW: Det gør det jo. Sikkerhederne er jo kun det, vi har, hvis tingene begynder at gå skævt. Tillid er det, der 

er vigtigst.  

Hvilken rådgivning/ydelser foretager I til kunder, som kan være på vej ind i finansielle problemer grundet 

dårlig likviditet mv.? 

KW: Generelt så prøver vi jo på at være på forkant med vores kunder, ved at være tæt på dem hele tiden og 

få balancer. De synes nok, det er irriterende, at de skal sende ind til os, men reelt er det jo det samme værktøj, 

som de overfor deres bestyrelse eller ledelse rapporterer. Vi beder ikke om noget forkromet, vi skal bare se 

det samme udtræk, som de selv bruger.  

AR: Er det så dig, der vurderer rapporteringerne, eller kunne du også finde på at sende det til jeres 

kreditvurderingsafdeling?  

KW: Nej, det vil være her i huset, hvis der er et eller andet, kan jeg jo trække på en kollega, der over fra og 

sige, her er noget som jeg har svært ved at forstå, men det er jo ikke fordi, vi har svært ved at analysere selv, 

det kan vi faktisk godt, men det tager bare for meget tid. Igen, vi skal passe på med ressourceforbruget.  

AR: Det tager selvfølgelig også tid at sende frem og tilbage, så det er selvfølgelig en opvejning.  

KW: Så sparrer vi jo sådan indbyrdes og spørger kollegerne om, “det her ser sgu lidt mærkeligt, hvad vil du 

gøre her”, og igen, vi er nogle rimeligt erfarne nogen, som sidder i erhverv, så vi har set det meste selv. Vi er 

gode til at bruge hinanden, rigtigt gode her. Andre steder kigger man meget på sine egne sager. Her har vi et 

princip om, at der ikke er noget, der går ud, før det har været under fire øjne. Så hjælper vi hinanden og gør 

tingene stærkere ved det.  

AR: Har I nogle faste procedurer om, at der skal være nogen igennem eller er det mere end sparring henover 

bordet.  

KW: Det er mere en sparring henover bordet. Vores erfaring siger, at hvis der har været fire øjne på, så fanger 

vi de der små fejl. Vi vil altså gerne stå for, at det er kvalitet, det vi laver. Også sådan internt og sender noget 

til kredit, så er tingene bare i orden. Vi vil gerne have det der ry, med at i København der gør vi det rigtigt. 
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Det hjælper os i den sidste ende, de er nemlig ikke så kritiske, når de ved, tingene er i orden og det er derfor 

lidt nemmere, hvis der er ting, hvor de siger “arg”, er I sikre, hvor vi så får lov, fordi de føler vi er godt klædt 

på, siger de fint vi tror på København. Der får vi lidt kredit der, fordi vi har orden i penalhuset. Jeg vil sige, det 

der med at være tæt på kunderne og det der med at have gennemgået regnskaberne, sådan rimelig grundigt. 

Nogle af kunderne synes, vi beder om alt for meget. Nogle er trætte af os allerede fra starten af, men de 

finder jo hurtigt ud af, at det jo er en engangsforestilling. Vi går jo virkelig i dybden, og så vedligeholder vi det 

bare.  

Påvirkede E. Pihl & Søns konkurs bankernes kreditvurderings metoder?  

AR: Nu ved jeg ikke, om du kender til E. Pihl & Søn der gik konkurs i 2013?  

KW: Jo.  

AR: De var en stor anlægsentreprenør.  

KW: Ja, det var lige før, at de væltede hele markedet.  

AR: Præcis, ved du, om det ændrede noget i forhold til kreditvurderingerne af anlægsentreprenørerne. 

Mange af dem stod jo overfor der i 2010 - 2011 over finanskrisens effekt, fordi de ikke kunne få nok ordre 

ind. Generelt var der bare øget priskonkurrence.  

KW: Ja, givet vis, men til stadighed trykprøver vi alle aktiver. Så når vi ser nogle aktiver, så går vi ind og laver 

en analyse af, hvad er der af risici på disse aktiver. Det kan være rente, det kan være levering fra leverandører. 

Det kan være mange ting og det prøver vi så at beskrive, så godt vi nu kan.  

AR: Nu de her anlægsentreprenører og deres aktivmasse, så de tre største kategorier, hvilket ses stort set for 

alle, det er nogle materielle anlæg i form af maskiner, tilgodehavender fra salg og igangværende arbejder. Så 

er det så lidt forskelligt, om de igangværende arbejder er høje, men det er typisk sådan, at man ser, hvis de 

er lave, så er det fordi tilgodehavenderne er høje, fordi man så har fået faktureret. Dette er dog ikke entydigt 

med at de modtager pengene og derved har ret til indtjening. Lige helt specifikt, hvad gør I på 

tilgodehavender?  

KW: Her går vi ind og kigger på, hvad er det for nogle kunder, de har. Så laver vi også en analyse af dem, hvis 

de vægter højt i deres masse. Så kigger vi også på, at der kan være nogen, der har potentielle tilgodehavender 

med i deres likviditetsbudgetter, hvor stor en andel udgør de af det kommende budget, hvor meget kan vi 

lige som ligge til grund på at tro på, at disse betalinger også modtages til tiden. Så sådan nogle ting trykprøver 

vi. Det går vi rimelig meget op i, og det var nok også det, der tog livet af E. Pihl & Søn, det var deres likviditet.  

JØ: Det var det helt sikkert.  

AR: De havde egentlig haft fine resultater, men gearet deres forretning før højt, og så tabte de pludselig 

penge på udlandseventyret, og ja så gik det galt.  
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KW: Likviditet er simpelthen nøgleordet. Du kan dø på grund af manglende likviditet, det kan du ikke på grund 

af dårlig resultat, eller det kan du selvfølgelig også, men det tager længere tid.  

AR: Grunden til, at vi skriver om anlægsentreprenørerne, det er simpelthen fordi, at efter finanskrisen der 

var der nogle år, hvor det egentlig så fint ud i, men 2010 finanskrisen ramte anlægsentreprenørerne. Dette 

som følge af at de kontrakter, man havde indgået inden finanskrisen, først skulle afsluttes. Så efterfølgende 

iværksatte staten en masse initiativ og skød en masse penge ind i anlægsmarkedet. Der har jo nærmest været 

vejarbejder over alt fra 2012-2017. Staten er ikke gået ind og investeret lige så meget i de kommende år, jo i 

Femern, men den er ikke godkendt nede i Tyskland endnu. Så mange af de her anlægsentreprenører har altså 

været vant til et højt aktivitetsniveau, og nu står de til at dette falder. Arkil har været en af dem med de 

dårligste nøgletal i forhold til deres tætteste konkurrenter, så hele det her med, hvordan påvirker de 

igangværende arbejder og hvordan vurderer I dem. For i disse situationer kunne der godt opstå et større 

behov for kredit i banken.  

KW: Det er jo klart, sidder man på den anden side af skrivebordet, så prøver man jo at få flest mulige penge 

ud af deres slutbruger og de prøver nok at skrue op for aconto faktureringerne. Det er jo risikoen for os, der 

låner til kreditterne. Det er klart, det er der, risikoen er og vi kan ikke gennemskue det. Det kan vi ikke, det 

er noget med mavefornemmelse og. 

AR: Det er først, når årsrapporten kommer, at I måske føler, I har den mest valide identifikation på, hvordan 

de igangværende arbejder ser ud.  

KW: Ja og så hele tiden spørge ind til det der med, jamen hvordan styrer I, hvordan gør I og hvilke værktøjer 

bruger I. For de der små nuancer, du får, når du spørger ind, når de forklarer, fortæller måske også noget om, 

om de er meget stålfaste i den måde, de gør det på. Det kan godt være, de synes, vi er meget glemsomme, 

og spørger om meget af det samme, men det er jo får at finde ud af, om forholdene er ændret.  

KW: Jeg synes, de er blevet bedre til det derude.  
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For at få mest muligt ud af vores interview med Kim Wander fra Sparekassen Kronjylland har vi udarbejdet 

nedenstående interviewguide 

Interviewguide: 

• Introduktion - Hvem er du? Hvilken stilling har du? Hvilke specialer besidder du?  

• Ud fra hvilke parametre vurderer du et givent selskabs finansielle situation? 

• Hvilke specifikke nøgletal kigges der på, og hvilke regelsæt foreligger der når I kreditvurdere 

anlægsentreprenører?  

• På hvilke områder ser du at bankerne har ændret deres kreditvurdering af anlægsentreprenører i 

gennem tiden?  

• Hvilke faresignaler kigger I efter hos eksisterende anlægsentreprenører i forhold til deres finansielle 

situation? 

• Hvilken rådgivning/ydelser foretager I til kunder som kan være på vej ind i finansielle problemer 

grundet dårlig likviditet mv.? 

• Påvirkede E. Pihl & Søns konkurs bankernes kreditvurderings metoder?  
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Bilag 3 – Kreditvurderingsskema fra Sparekassen Kronjylland 
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Bilag 4 – Regnskabsanalyse  

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 1.459.112 1.303.369 1.187.907 1.651.499

CG Jensen A/S 541.046 326.762 305.153 327.072

Barslund A/S 376.218 332.096 276.476 354.515

M.J. Eriksson 1.204.172 865.556 760.287 1.044.973

Gennemsnittet 895.137 706.946 632.456 844.515

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 2.016.553 1.864.632 1.850.910 2.162.823 1.830.029

CG Jensen A/S 691.670 947.903 923.527 1.011.943 1.056.867

Barslund A/S 434.309 655.895 1.055.541 1.096.415 1.185.124

M.J. Eriksson 1.297.630 1.727.904 2.180.560 2.122.511 2.151.088

Gennemsnittet 1.110.040 1.299.083 1.502.634 1.598.423 1.555.777

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 100 89 81 113

CG Jensen A/S 100 60 56 60

Barslund A/S 100 88 73 94

M.J. Eriksson 100 72 63 87

Gennemsnittet 100 77 69 89

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 138 128 127 148 125

CG Jensen A/S 128 175 171 187 195

Barslund A/S 115 174 281 291 315

M.J. Eriksson 108 143 181 176 179

Gennemsnittet 122 155 190 201 204

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 70.536 23.863 (42.094) (18.920)

CG Jensen A/S 26.995 15.887 170 6.882

Barslund A/S 10.692 773 (5.387) 7.114

M.J. Eriksson 24.818 26.617 13.924 16.162

Gennemsnit 1 33.260 16.785 (8.347) 2.809

Gennemsnit 2 20.835 14.426 2.902 10.053

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 22.152 22.140 28.070 (23.084) (55.872)

CG Jensen A/S 13.789 30.365 10.627 78.423 89.555

Barslund A/S 21.367 42.726 49.410 55.494 41.721

M.J. Eriksson 42.838 63.539 134.018 111.436 122.003

Gennemsnit 1 25.036 39.692 55.531 55.567 49.352

Gennemsnit 2 25.998 45.543 64.685 81.784 84.426

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 100 34 (60) (27)

CG Jensen A/S 100 59 1 25

Barslund A/S 100 7 (50) 67

M.J. Eriksson 100 107 56 65

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 31 31 40 (33) (79)

CG Jensen A/S 51 112 39 291 332

Barslund A/S 200 400 462 519 390

M.J. Eriksson 173 256 540 449 492

Omsætning i indekstal

Driftsresultat t.kr. 

Driftsresultat i indekstal

Omsætning t.kr. 
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Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 66.029 11.973 (63.482) (25.679)

CG Jensen A/S 32.058 17.384 378 1.285

Barslund A/S 8.891 1.751 (4.400) 6.982

M.J. Eriksson 9.228 12.726 4.041 11.810

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 19.447 19.567 36.507 (19.225) (59.465)

CG Jensen A/S 11.606 30.197 11.386 77.160 90.333

Barslund A/S 21.095 42.986 51.665 62.209 37.606

M.J. Eriksson 32.365 57.409 136.260 92.335 121.140

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 5% 2% -4% -1%

CG Jensen A/S 5% 5% 0% 2%

Barslund A/S 3% 0% -2% 2%

M.J. Eriksson 2% 3% 2% 2%

Gennemsnittet 4% 3% -1% 1%

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 1% 1% 2% -1% -3%

CG Jensen A/S 2% 3% 1% 8% 8%

Barslund A/S 5% 7% 5% 5% 4%

M.J. Eriksson 3% 4%

6% 5% 6%

Gennemsnittet 3% 4% 3% 4% 4%

Entreprenør Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S Arkil A/S 809.585 883.990 875.025 883.913

CG Jensen A/S CG Jensen A/S 71.476 128.793 106.342 119.426

Barslund A/S Barslund A/S 147.442 158.408 155.775 141.018

M.J. Eriksson M.J. Eriksson 644.920 584.687 551.148 566.728

Gennemsnittet Gennemsnittet 418.356 438.969 422.072 427.771

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 950.319 981.067 925.920 910.925 946.838

CG Jensen A/S 189.424 285.437 417.551 573.931 609.399

Barslund A/S 188.046 257.199 393.485 569.585 652.488

M.J. Eriksson 632.853 655.728 694.017 788.633 817.347

Gennemsnittet 490.161 544.858 607.743 710.768 756.518

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 100 109 108 109

CG Jensen A/S 100 180 149 167

Barslund A/S 100 107 106 96

M.J. Eriksson 100 91 85 88

Gennemsnittet 100 105 101 102

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 117 121 114 113 117

CG Jensen A/S 265 399 584 803 853

Barslund A/S 128 174 267 386 443

M.J. Eriksson 98 102 108 122 127

Gennemsnittet 117 130 145 170 181

Resultat før skat t.kr. 

Overskudsgrad

Balance t.kr. 

Balance i indekstal
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Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 8% 1% -7% -3%

CG Jensen A/S 45% 13% 0% 1%

Barslund A/S 6% 1% -3% 5%

M.J. Eriksson 1% 2% 1% 2%

Gennemsnittet 15% 5% -2% 1%

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 2% 2% 4% -2% -6%

CG Jensen A/S 6% 11% 3% 13% 15%

Barslund A/S 11% 17% 13% 11% 6%

M.J. Eriksson 5% 9% 20% 12% 15%

Gennemsnittet 6% 10% 10% 8% 7%

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 1,80 1,47 1,36 1,87

CG Jensen A/S 7,57 2,54 2,87 2,74

Barslund A/S 2,55 2,10 1,77 2,51

M.J. Eriksson 1,87 1,48 1,38 1,84

Gennemsnittet 3,45 1,90 1,85 2,24

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 2,12 1,90 2,00 2,37 1,93

CG Jensen A/S 3,65 3,32 2,21 1,76 1,73

Barslund A/S 2,31 2,55 2,68 1,92 1,82

M.J. Eriksson 2,05 2,64 3,14 2,69 2,63

Gennemsnittet 2,53 2,60 2,51 2,19 2,03

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 1082 1101 903 1115

CG Jensen A/S 233 210 183 209

Barslund A/S 174 149 130 140

M.J. Eriksson 241 233 277 320

Gennemsnittet 433 423 373 446

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 1164 1120 1082 1236 1107

CG Jensen A/S 263 314 337 403 482

Barslund A/S 177 223 327 366 392

M.J. Eriksson 380 459 505 493 503

Gennemsnittet 496 529 563 625 621

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 1.349 1.184 1.316 1.481

CG Jensen A/S 2.322 1.556 1.668 1.567

Barslund A/S 2.162 2.229 2.127 2.532

M.J. Eriksson 4.997 3.715 2.745 3.266

Gennemsnittet 2.707 2.171 1.964 2.212

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 1.732 1.665 1.711 1.750 1.653

CG Jensen A/S 2.630 3.019 2.740 2.511 2.193

Barslund A/S 2.454 2.941 3.228 2.996 3.023

M.J. Eriksson 3.415 3.764 4.318 4.305 4.277

Gennemsnittet 2.558 2.847 2.999 2.890 2.786

Aktivernes omsætningshastighed

Antal medarbejdere

Omsætning pr. medarbejder

Afkastningsgraden 
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Entreprenør Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S Arkil A/S 115% 113% 101% 115%

CG Jensen A/S CG Jensen A/S 144% 187% 228% 151%

Barslund A/S Barslund A/S 165% 133% 135% 141%

M.J. Eriksson M.J. Eriksson 96% 103% 114% 112%

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 114% 110% 119% 113% 112%

CG Jensen A/S 129% 131% 119% 131% 159%

Barslund A/S 139% 159% 129% 134% 138%

M.J. Eriksson 106% 124% 133% 124% 153%

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 33% 34% 28% 33%

CG Jensen A/S 24% 34% 36% 26%

Barslund A/S 30% 25% 28% 31%

M.J. Eriksson 25% 29% 31% 30%

Gennemsnittet 28% 30% 31% 30%

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 31% 34% 40% 38% 37%

CG Jensen A/S 19% 21% 15% 21% 31%

Barslund A/S 26% 30% 21% 25% 28%

M.J. Eriksson 31% 39% 43% 42% 52%

Gennemsnittet 27% 31% 30% 32% 37%

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 19% 3% -19% -7%

CG Jensen A/S 141% 36% 1% 2%

Barslund A/S 16% 3% -8% 12%

M.J. Eriksson 4% 6% 2% 5%

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 5% 5% 9% -4% -13%

CG Jensen A/S 21% 42% 13% 56% 44%

Barslund A/S 31% 49% 40% 37% 17%

M.J. Eriksson 17% 19% 37% 20% 24%

Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 1,97 1,87 2,53 1,96

CG Jensen A/S 2,91 1,53 1,26 2,50

Barslund A/S 2,04 2,87 2,32 2,07

M.J. Eriksson 2,66 2,05 1,93 1,98

Gennemsnittet 2,39 2,08 2,01 2,13

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 2,11 1,84 1,40 1,62 1,71

CG Jensen A/S 3,95 3,57 5,19 3,40 1,92

Barslund A/S 2,62 2,05 3,33 2,81 2,46

M.J. Eriksson 1,99 1,28 1,08 1,15 0,74

Gennemsnittet 2,67 2,19 2,75 2,25 1,71

Egenkapitalens forretning

Gearing

Likviditetsgrad

Soliditetsgrad
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Entreprenør 2008 2009 2010 2011

Arkil A/S 80,50 82,42 86,37 83,11

CG Jensen A/S 64,81 40,65 27,25 49,99

Barslund A/S 48,80 91,17 62,83 47,65

M.J. Eriksson 71,01 87,05 99,51 87,98

Gennemsnittet 66,28 75,32 68,99 67,18

Entreprenør 2012 2013 2014 2015 2016

Arkil A/S 79,82 79,66 65,79 64,34 70,74

CG Jensen A/S 63,37 68,65 116,94 134,05 108,03

Barslund A/S 65,77 67,14 72,36 86,80 54,81

M.J. Eriksson 85,59 68,63 56,82 57,01 52,18

Gennemsnittet 73,64 71,02 77,98 85,55 71,44

Debitordage


