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Fornuftige resultater i 2. kvartal, trods Covid-19, bekræfter forventningerne til året  
 
MT Højgaard-koncernen havde et fornuftigt 2. kvartal med et stigende ordreindgang, voksende ordrebeholdning 
og bedre driftsindtjening. Resultatet af primær drift (EBIT) blev 41 mio. kr. i 2. kvartal mod 23 mio. kr. i 2. kvartal 
2019, trods mindre effekter af Covid-19 krisen. Resultaterne i 1. halvår var som ventet og bekræfter forventningen 
om en gradvis forbedring af indtjeningen igennem året. Forventningerne til 2020 er uændrede. 
 
Hovedpunkter i 1. halvår 2020 for MT Højgaard-koncernen  
· Omsætningen i halvåret faldt som ventet 8% til 2.881 mio. kr. Faldet skyldes især midlertidig aktivitetsnedgang i 

Enemærke & Petersen efter et lavt ordreindtag i 1. halvår 2019. 
· Det primære driftsresultat (EBIT) blev 44 mio. kr. mod 41 mio. kr. i 1. halvår 2019. På grund af bedre bruttomargin 

og lavere omkostninger steg driftsmarginen til 1,5% mod 1,3% i 1. halvår 2019. I 2. kvartal 2020 blev driftsmar-
ginen 2,9%.  

· MT Højgaard Danmark forbedrede indtjeningen og blev overskudsgivende trods lavere omsætning.  
· Begrænset effekt af Covid-19 i Danmark med enkelte forsinkelser og udskydelser af projekter samt mindre 

driftsforstyrrelser. Internationalt førte Covid-19 til en vis opbremsning i ordreindtaget. 
· Ordreindgangen i halvåret steg 20% til ca. 2,9 mia. kr. med et godt miks af større, mellemstore og mindre ordrer. 

Væksten var højest i Enemærke & Petersen og Scandi Byg.   
· Den samlede ordrebeholdning ultimo juni var på mere end 6,6 mia. kr. – en vækst på 14% fra samme tidspunkt 

sidste år.  
 
Hovedpunkter i 1. halvår 2020 for MT Højgaard Holding A/S 
· Resultatet af primær drift (EBIT) blev 24 mio. kr. i 1. halvår mod -3 mio. kr. i samme periode i 2019.  
· Periodens resultat blev 78 mio. kr. inkl. et bidrag på 79 mio. kr. fra ophørte aktiviteter (Lindpro A/S).  
· Pengestrømmene fra driften i halvåret blev 265 mio. kr. mod 30 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen 

skyldes især forlængede betalingsfrister for hhv. A-skat, AM-bidrag og moms, men også bedre rentabilitet i drif-
ten.  

· Det samlede kapitalberedskab blev styrket til 912 mio. kr. mod 594 mio. kr. ved årets begyndelse.   
Lindpro A/S, der blev solgt den 31. marts 2020, er regnskabsmæssigt behandlet som ophørte aktiviteter.  
Alle sammenligningstal for 2019, på nær balance og pengestrømme, er justeret for effekten af salget. 
 
Strategisk opdatering 
· Implementeringen af koncernens nye strategi følger planen, og bestyrelsen har i dag behandlet delstrategier for 

de seks forretningsenheder. Bedre lønsomhed er i fokus i alle forretningsenheder.  
· I 2021 vil alle forretningsenheder være udskilt i selvstændige selskaber.   
· MT Højgaard International har pr. 1. juli styrket aktiviteterne i Grønland med købet af virksomheden MATU, som 

ventes i 2021 at bidrage med en omsætning på ca. 25 mio. kr.  
· Stigende interesse for bæredygtige, certificerede byggerier understøtter det strategiske fokus på bæredygtig-

hed. 
 
Forventningerne til 2020 fastholdes  
MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et resultat af 
primær drift (EBIT) før særlige poster i niveauet 125 mio. kr.  
· MT Højgaard Holding A/S fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et resultat af 

primær drift (EBIT) før særlige poster i niveauet 85 mio. kr 
Størstedelen af den forventede omsætning er kontraheret, men Covid-19 kan medføre forskydninger i opstart af 
kontraherede projekter eller forsinkelser i indgåelse af nye aftaler. Usikkerheden som følge af Covid-19 opvejes i 
nogen grad af nye, politiske tiltag, der skal fremme bygge- og anlægsaktiviteten hos offentlige kunder og den al-
mene sektor. 
 
- Vi har stadig en betydelig opgave foran os med at hæve overskudsgraden til 4% i 2022, men vi er på rette spor. 
Trods en mindre effekt fra Covid-19 leverede vi den ventede forbedring af indtjeningen og ordreindgangen i 2. 
kvartal. Vi gør gode fremskridt med eksekveringen af de enkelte projekter, porteføljen bliver stadig sundere, og 
optimeringen af MT Højgaard begynder at vise resultater. På grund af Covid-19 er der stadig usikkerhed i marke-
det, men medmindre der kommer større restriktioner på vores aktiviteter eller større forskydninger af kontrahe-
rede projekter, forventer vi uændret at fortsætte den positive udvikling i resten af året, siger adm. direktør og kon-
cernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding A/S. 
 
Henvendelse til Morten Hansen og Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Selskabsmeddelelse nr. 13/2020 
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BENÆVNELSER I RAPPORTEN 
 
MT Højgaard Holding A/S omfatter 
moderselskabet MT Højgaard Holding A/S, det 
100% ejede datterselskab MT Højgaard A/S og 
dets datterselskaber, hvoraf de væsentligste er 
Enemærke & Petersen A/S, Scandi Byg A/S og 
Ajos A/S.   
 
Benævnelserne MT Højgaard-koncernen og 
forretningsenheder er begge synonyme med 
bygge- og anlægsvirksomheden MT Højgaard 
A/S og dets datterselskaber. Koncernen deles 
op i seks overordnede forretningsenheder jf. 
nedenstående oversigt.  
 
 
 
 
 

RAPPORTERINGSSTRUKTUR 
 

 
For en nærmere beskrivelse af forretningsenhederne og deres resultater, se side -. 

Indhold 

Denne delårsrapport omhandler MT Højgaard Holding A/S og er udgivet 
både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser de to 
versioner imellem eller ved nogen form for tvivl, er den danske version 
gældende. 
 
Dato for offentliggørelse: 19. august 2020 

Billedet på forsiden: De nye boligejere er flyttet ind i Egeskov Vænge, som Scandi 
Byg har opført for KAB i Høje Taastrup. Scandi Byg leverer svanemærkede boliger 
som standard, og Egeskov Vænge består af i alt 96 almennyttige svanemærkede 
boliger. 
 
Billedet på denne side: Skolen på Amagerbro, Renovering af Enemærke & Petersen.  
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Resultaterne i 1. halvår var som forventet trods 
en mindre effekt af Covid-19-pandemien. 
Fremgangen i driftsindtjeningen i 2. kvartal be-
kræfter forventningen om en gradvis forbed-
ring af indtjeningen igennem året. 
· Omsætningen i MT Højgaard Holding og MT 

Højgaard-koncernen blev 2.881 mio. kr. i 1. 
halvår 2020. 

· Koncernens omsætning faldt 8% i forhold til 
samme periode sidste år, primært som følge 
af et forventet, midlertidigt fald i Enemærke 
& Petersens omsætning. 

· Det primære driftsresultat (EBIT) i 1. halvår 
2020 blev 24 mio. kr. i MT Højgaard Holding 
og 44 mio. kr. i MT Højgaard-koncernen. 

· Driftsmarginen i 1. halvår i MT Højgaard-kon-
cernen steg til 1,5% mod 1,3% i samme peri-
ode i 2019. Stigningen skyldes primært 
bedre bruttomargin samt lavere kapacitets-
omkostninger.  

· I 2. kvartal blev driftsmarginen i MT Høj-
gaard-koncernen 2,9% mod 1,4% i 2. kvartal 
2019. 

· MT Højgaard Danmark forbedrede indtjenin-
gen betydeligt trods lavere omsætning. 

· Pengestrømmene fra driften i 1. halvår blev 
265 mio. kr. mod 30 mio. kr. i samme periode 
sidste år i MT Højgaard Holding og 278 mio. 
kr i MT Højgaard-koncernen mod -80 mio. kr. 
året før. Udviklingen skyldes især forlængede 
betalingsfrister for hhv. A-skat, AM-bidrag og 
moms, men også bedre rentabilitet i driften. 

· Ordreindgangen i 2. kvartal steg 29% til 1,6 
mia. kr. i MT Højgaard-koncernen. Ordreind-
gangen i halvåret var stærk hos Enemærke & 
Petersen og Scandi Byg, mens MT Højgaard 
Danmark øgede ordreindgangen i 2. kvartal. 

· Den samlede ordrebeholdning ved udgan-
gen af halvåret var 6,6 mia. kr., 14% højere 
end ved udgangen af 1. halvår sidste år. 

· Størstedelen af årets omsætning er på nu-
værende tidspunkt kontraheret. Dog kan der 
blive forskydninger i opstart af nye projekter 
grundet Covid-19.  

· Lindpro A/S er regnskabsmæssigt behandlet 
som ophørte aktiviteter. 

Forventningerne til omsætning og resultat af 
primær drift i 2020 fastholdes trods større 
usikkerhed i markedet som følge af konse-
kvenserne af Covid-19-pandemien.  

· MT Højgaard-koncernen fastholder forvent-
ningerne om en omsætning på omkring 5,9 
mia. kr. og et EBIT-resultat før særlige poster 
i niveauet 125 mio. kr. 

· MT Højgaard Holding A/S fastholder forvent-
ningerne om en omsætning på omkring 5,9 
mia. kr. og et EBIT-resultat før særlige poster 
i niveauet 85 mio. kr. 

· Koncernen opretholder fokus på positive 
pengestrømme på alle projekter. 

· De væsentligste risici knyttet til Covid-19-
pandemien er restriktioner på aktiviteter og 
byggepladser, forskydninger af allerede kon-
traherede projekter samt forsinkelser på kon-
traktindgåelser. 
 

 
 

  
 Bemærkning 

Delårsrapporten indeholder udsagn om fremti-
den, herunder økonomiske forventninger til 
2020, der som følge af deres natur er forbundet 
med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket inde-
bærer, at den faktiske udvikling kan afvige væ-
sentligt fra det forventede. 

 

   
 

Hovedpunkter for 2. kvartal 2020 for 
MT Højgaard Holding A/S 
Omsætning 

�  mia. kr.  
i 2K 2020 

�  mia. kr.  
i 2K 2019* 

 

Resultat af primær drift (EBIT) 

  mio. kr.  
i 2K 2020 

 
 

mio. kr.  
i 2K 2019* 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

  mio. kr.  
i 2K 2020 

  mio. kr.  
i 2K 2019* 

 

 Ordreindgang 

�    mia. kr.  
i 2K 2020 

�  mia. kr.  
i 2K 2019* 

 

 Ordrebeholdning 

�  mia. kr.  
i 2K 2020 

�  mia. kr.  
i 2K 2019* 

  

* 2019 er opgjort ekskl. Lindpro A/S 

Tilfredsstillende udvikling i 1. halvår Forventninger til 2020 fastholdes 

Forventninger for MT Højgaard Holding A/S 
   Realiseret Forventet Realiseret* 
Mio. kr. H    
Omsætning � � � 
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster    
Resultat af primær drift (EBIT)   - 
* ekskl. Lindpro A/S           
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Hovedpunkter for 2. kvartal 2020 for 
MT Højgaard-koncernen 
Omsætning 

�  mia. kr.  
i 2K 2020 

�  mia. kr.  
i 2K 2019* 

 

Resultat af primær drift (EBIT) 

  mio. kr.  
i 2K 2020 

 
 

mio. kr.  
i 2K 2019* 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

  mio. kr.  
i 2K 2020 

  mio. kr.  
i 2K 2019 

 

 Ordreindgang 

�    mia. kr.  
i 2K 2020 

�  mia. kr.  
i 2K 2019* 

 

 Ordrebeholdning 

�  mia. kr.  
i 2K 2020 

�  mia. kr.  
i 2K 2019* 

  

*2019 er opgjort ekskl. Lindpro A/S 

Omsætning og EBIT-margin før 
særlige poster 

mio. kr. og % 

 Ordreindgang og ekstra        
arbejde 

mio. kr 

 Ordrebeholdning 

mio. kr. 

 

 

 
  

 

 
     

 

1.587 1.482

1.60
4 1.480 1.40

1

1,4%

1,5% 1,6%

0,2%

2,9%

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20
Omsætning Driftmargin %

1.227

1.823

2.0
10

1.344

1.585

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20
5.847

6.188

6.595

6.459

6.644

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20

Forventninger for MT Højgaard-koncernen 
   Realiseret Forventet Realiseret* 
Mio. kr. H    
Omsætning � � � 
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster    
Resultat af primær drift (EBIT)    
* ekskl. Lindpro A/S           

HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2020                

   Omsætning EBIT Ordrebeholdning 

Beløb i mio. kr.       
MTH Danmark � � � -� � � 
Enemærke & Petersen A/S  � � � � � 
Scandi Byg A/S   � �   
Ajos A/S   � �   
MTH International   � -�  � 
MTH Projektudvikling   -� �       
Øvrige (elimineringer mm.) - - -� -� - - 
MT Højgaard-koncernen � � � � � � 
Note: Forretningsenhederne er beskrevet s. -. Lindpro A/S er regnskabsmæssigt behandlet som ophørte aktiviteter. 
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1. halvår er forløbet som forventet i MT Høj-
gaard-koncernen med et pænt aktivitetsniveau 
på tværs af forretningsenhederne trods en 
mindre effekt af Covid-19.  
 
Omsætningen udgjorde 2.881 mio. kr. i 1. halvår 
2020 svarende til et fald på 8% i forhold til sid-
ste år. Nedgangen kan primært henføres til et 
midlertidigt, forventet fald i omsætningen i 
Enemærke & Petersen som følge af lav ordre-
indgang i 1. halvår 2019.  
 
Resultatet af primær drift (EBIT) i 1. halvår 2020 
steg med 8,6% til 44 mio. kr. svarende til en 
driftsmargin på 1,5% mod 1,3% i samme peri-
ode 2019 efter justering for de ophørte aktivi-
teter i Lindpro A/S. Udviklingen kan primært til-
skrives det forbedrede resultat for MT Høj-
gaard Danmark, mens Enemærke & Petersens 
indtjening som ventet var præget af lavere ak-
tivitet i forhold til sidste år. 
 
I 2. kvartal øgede koncernen driftsmarginen til 
2,9% mod 1,4% i samme periode i 2019. Resul-
taterne bekræfter forventningen om en grad-
vis forbedring af driftsindtjeningen igennem 
året. 
 
Ved udgangen af 1. halvår 2020 havde koncer-
nen kontraheret nye ordrer for cirka 2,6 mia. kr. 
og ekstra arbejde på 0,4 mia. kr., svarende til 

20% vækst i forhold til 1. halvår 2019. De nye 
ordrer var et godt mix af større, mellemstore 
og flere mindre ordrer med god bonitet inden 
for de strategiske fokussegmenter, det vil sige 
både nybyggeri, renovering, anlæg og infra-
struktur.  
 
Den samlede ordrebeholdning steg med 14% 
til 6,6 mia. kr. mod 5,8 mia. kr. ved udgangen 
af 1. halvår 2019. Fremgangen var dog ulige 
fordelt med høj vækst i Enemærke & Petersen 
og Scandi Bygs ordrebeholdninger, mens MT 
Højgaard Danmark trods vækst i 2. kvartal 
havde faldende ordrebeholdning. 
 

 Størstedelen af årets omsætning er kontrahe-
ret. Dog kan der opstå forskydninger i opstart 
af projekter som følge af Covid-19. 
 
PÅVIRKNING AF COVID-19 
I de danske forretningsenheder var påvirknin-
gen fra Covid-19 i halvåret begrænset til en-
kelte forsinkelser og udskydelser af projekter 
samt mindre forstyrrelser af driften på bygge-
pladserne på grund af forholdsregler for at be-
skytte medarbejderne og forhindre smitte-
spredning.  
 
Takket være medarbejdernes omstillingsparat-
hed og en generel velvilje blandt bygherrer og 
samarbejdspartnere til at finde løsninger er de 
negative effekter indtil videre begrænsede.  
 
MTH International så dog en vis opbremsning i 
ordreindtaget som følge af Covid-19, mens ho-
vedparten af de igangværende projekter i væ-
sentlighed kunne gennemføres som oprinde-
ligt planlagt.  

Effekterne af Covid-19 medfører fortsat usik-
kerhed om udviklingen i bygge- og anlægs-
branchen i den kommende tid. De væsentlig-
ste risici er nye restriktioner på aktiviteter og 
byggepladser ved yderligere smitteudbrud, 
forskydninger af allerede kontraherede projek-
ter samt forsinkelser på kontraktindgåelser. 
 
Politiske tiltag ventes at få en positiv og stabili-
serende effekt på efterspørgslen fra offentlige 
kunder og den almene boligsektor. I maj blev 
anlægsloftet ophævet for 2020, så kommu-
nerne kan fremrykke anlægsinvesteringer for i 
alt 2,5 mia. kr. Desuden indgik et bredt politisk 
flertal i maj ”Grøn boligaftale 2020”, der frigiver 
30 mia. kr. i Landsbyggefonden til renoverin-
ger i den almene boligsektor i 2021-2026. 
Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020. Renove-
ringer af almene boliger er et fokusområde for 
især MT Højgaard Danmark og Enemærke & 
Petersen.  
 
De politiske tiltag har dog endnu ikke udmøn-
tet sig i mange nye projekter, om end antallet 
af udbud er stigende. Koncernen håber, at 
flere projekter vil blive udbudt i løbet af efter-
året, efterhånden som projektgrundlaget bliver 
klart og under forudsætning af, at det økono-
miske råderum er til stede i kommunerne. 
 
Usikkerheden er større for projekter finansieret 
af private bygherrer, som også kan blive påvir-
ket af en eventuel afsmitning af den globale 
økonomiske afmatning som følge af Covid-19. 
 

Beretning for 1. halvår 2020 

Beløb i mio. kr. K K* ÅTD  ÅTD * * 
Ordrebeholdning primo � � � � � 
Ordreindgang i perioden � � � � � 
Øvrige tilgange +/-      
Produktion i perioden � � � � � 
Ordrebeholdning ultimo � � � � � 

ORDREINDGANG INKL. EKSTRA ARBEJDE  

 

ORDREBEHOLDNING  

 

1.227

1.823

2.0
10 1.344

1.585

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20
MTH-koncern Ophørte aktiviteter

5.847

6.188

6.595

6.459

6.644

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20
MTH-koncern Ophørte aktiviteter

 * tallene er justeret for Lindpro A/S. I ovenstående tabel indeholder punktet ’øvrige tilgange +/-’ diverse ekstra-arbejder på eksisterende projekter, projektudviklingssalg, mindre driftssager med videre. 
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De etablerede partnerskaber ByK med TRUST 
med Københavns Kommune og &os Bygge-
partnerskabet med KAB ventes at bidrage væ-
sentligt til at sikre koncernens aktivitetsniveau. 
Samarbejde og partnerskaber er et strategisk 
fokusområde i hele koncernen, og der arbej-
des løbende på at indgå flere tilsvarende afta-
ler. I perioden har Scandi Byg således indgået 
en samarbejdsaftale med PensionDanmark 
omkring udbredelse af bæredygtige træbyg-
gerier hovedsageligt til studie- og ungdomsbo-
liger. 
 
OPKØB I GRØNLAND 
MTH International vokser i Grønland, hvor dat-
terselskabet Arssarnerit med virkning fra 1. juli 
2020 købte virksomheden MATU. Købet un-
derstreger MTH Internationals fokus på Grøn-
land og er en del af indsatsen for at udbygge 
positionen som en lokalt forankret virksomhed 
i de markeder, MTH International arbejder i. 
MATU ventes i 2021 at bidrage med en omsæt-
ning på ca. 25 mio. kr. 
 
NY STRATEGI OG 
RAPPORTERINGSSTRUKTUR 
Koncernens nye strategi Bæredygtig >22 blev 
introduceret i februar 2020 med en målsæt-
ning om at opnå en overskudsgrad (EBIT-mar-
gin) på 4% i 2022 ved stort set uændret om-
sætning. Koncernstrategien udpeger fem fo-
kusområder for den fremtidige udvikling: Bæ-
redygtighed, innovation, processer, samar-
bejde og medarbejdere. 
 
Implementeringen af koncernstrategien følger 
planen. Inden for rammerne har de seks 

forretningsenheder i 1. halvår udarbejdet nye 
strategier, som er behandlet på bestyrelses-
mødet den 19. august 2020. Bedre lønsomhed 
er i fokus i alle forretningsenheders strategier. 
 
I henhold til porteføljemodellen omdannes MT 
Højgaard A/S i 2021 til tre selvstændige aktie-
selskaber for henholdsvis aktiviteterne i Dan-
mark, de internationale aktiviteter og projekt-
udvikling. Omlægningen gennemføres for at 
øge den økonomiske transparens i de enkelte 
forretningsområder. De tre øvrige forretnings-
enheder - Enemærke & Petersen, Scandi Byg 
og Ajos - er allerede udskilt i selvstændige sel-
skaber. 
 
FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED 
Bæredygtighed er en af de stærkeste tenden-
ser i både samfundet og byggebranchen. MT 
Højgaard-koncernen ønsker at være kendt og 
anerkendt for bæredygtige løsninger i hele 
byggeriets livscyklus fra design og materiale-
valg til drift og genanvendelse. 
 
Bæredygtighed er således et strategisk fokus-
område i alle forretningsenheder og udmøntes 
løbende i konkrete løsninger og tiltag. Scandi 
Byg er markedsledende inden for Svanemær-
ket modulbyggeri og har flere miljørigtige byg-
gerier under opførelse, hvoraf det første blev 
certificeret i maj.  
 
Ajos har udviklet et koncept for bæredygtige 
pavilloner, der tilbydes i samarbejde med 
Scandi Byg. Konceptet anvendes blandt andet 
til midlertidige daginstitutioner og lægeklinik-
ker.  

For MT Højgaard Projektudvikling er bæredyg-
tighed ligeledes en integreret parameter på de 
fleste udviklingsprojekter, blandt andet på by-
udviklingsprojektet Dalum Papirfabrik i Odense 
og Musicon-projektet i Roskilde. 

”Grøn boligaftale 2020” vil yderligere styrke fo-
kus på bæredygtigt byggeri og fremme den 
grønne omstilling i den almene boligsektor. Re-
novering af alment byggeri er et fokusområde 

UDVIKLING I OMSÆTNING FOR MT HØJGAARD-KONCERNEN 
 

 
 

UDVIKLING I RESULTAT AF PRIMÆRT RESULTAT (EBIT) FOR MT HØJGAARD-KONCERNEN 

 

 
* Øvrige: Elimineringer mm. 
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for MT Højgaard Danmark og Enemærke &  
Petersen.  
 
OMSÆTNING 
I 1. halvår 2020 udgjorde den samlede omsæt-
ning 2.881 mio. kr. svarende til en nedgang på 
8%, der primært skyldtes et forventet fald i om-
sætningen i Enemærke & Petersen efter et lavt 
ordreindtag i 1.halvår 2019. Også MTH Dan-
mark og MTH Projektudvikling noterede sig for 
forventede fald i omsætningen, mens Ajos om-
sætning i nogen grad blev påvirket af Covid-19 
krisen. Scandi Byg og MTH International havde 
begge vækst i omsætningen. 
 
Omsætningen i MT Højgaard-koncernen og 
MT Højgaard Holding er identisk i 2020, mens 
der ingen omsætning var i MT Højgaard Hol-
ding i 1. kvartal i 2019, da fusionen af Højgaard 
Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S først 
blev gennemført 5. april 2019. 
 

RESULTAT 
For MT Højgaard Holding udgjorde resultatet 
af primær drift (EBIT) 24 mio. kr. i 1. halvår 2020 
mod -3 mio. kr. i samme periode 2019. 
 
For MT Højgaard-koncernen blev resultat af 
primært drift (EBIT) i 1. halvår 2020 44 mio. kr. 
svarende til en driftsmargin på 1,5% mod 41 
mio. kr. og 1,3% i samme periode 2019 ekskl. 
Lindpro A/S. 
 
Forskellen i resultatet mellem MT Højgaard 
Holding og MT Højgaard-koncernen skyldes 
henholdsvis afskrivninger på købesumsalloke-
ring på 18,5 mio. kr. og administrationsomkost-
ninger på 1,7 mio. kr., se graf øverst. 
 
Udviklingen i indtjeningen var som ventet på-
virket af et lavere bidrag fra Enemærke & Pe-
tersen, som dog blev mere end opvejet af for-
bedringen af MT Højgaard Danmarks driftsind-
tjening som følge af den pågående omkost-
ningseffektivisering. 
 

I 2. kvartal forbedrede MT Højgaard-koncernen  
EBIT-resultatet til 41 mio. kr. mod 23 mio. kr. i 
samme periode sidste år. 
 
Koncernens bruttomargin var stabil og ud-
gjorde 7,9% i 1. halvår 2020. Nettonedskrivnin-
ger på projekter påvirkede resultatet negativt 
med netto ca. -15 mio. kr. i 1. halvår 2020 sva-
rende til nettonedskrivningerne i sammenlig-
ningsperioden.  
 
For MT Højgaard-koncernen blev resultatet ef-
ter skat af fortsættende aktiviteter 23 mio. kr. i 
1. halvår 2020 mod 20 mio. kr. i samme peri-
ode sidste år ekskl. Lindpro A/S. Inkl. ophørte 
aktiviteter steg nettoresultatet til 110 mio. kr. 
mod 4 mio. kr. i samme periode sidste år. 
 
For MT Højgaard Holding udgjorde resultatet 
efter skat af fortsættende aktiviteter -1 mio. kr. 
mod 123 mio. kr. i samme periode sidste år. Re-
sultatet for ophørte aktiviteter i MT Højgaard 
Holding var 79 mio. kr. og bestod af salgprisen 
for Lindpro A/S fratrukket nettoaktiver pr 31/3 
2020 for Lindpro A/S, diverse nedskrivninger i 
forbindelse med salget og nedskrivning af 

Lindpro-brandet. Se endvidere specifikation i 
note 5. Nettoresultatet blev dermed 78 mio. kr. 
mod 116 mio. kr. i samme periode sidste år. 
 
PROJEKTPORTEFØLJE OG EBIT-KRAV  
Diagrammet øverst på næste side viser, hvor-
dan koncernens igangværende opgaver med 
en kontraktsum over 50 mio. kr. lever op til le-
delsens EBIT-krav.  
 
Projekterne er placeret i forhold til ledelsens 
krav til overskudsgraden og bør som udgangs-
punkt ligge tæt på midteraksen og gerne til 
højre for midten. Dog vil mindre udsving i ne-
gativ retning altid kunne forekomme og være 
acceptable, men de få store, betydelige tabs-
givende sager skal elimineres.  
 
BALANCE FOR MT HØJGAARD HOLDING 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt 
leasingaktiver udgjorde ved halvårets afslut-
ning 1.409 mio. kr. mod 1.618 mio. kr. ultimo 
2019. Faldet i anlægsaktiver skyldes primært 
nedskrivning af IT- og varemærkeaktiver samt 
goodwill som følge af frasalg af Lindpro samt 
afskrivninger. 

OMSÆTNING  

 

RESULTAT AF PRIMÆRT DRIFT (EBIT) 

  

EBIT: VANDRING FRA MT HØJGAARD-KONCERN TIL MT HØJGAARD HOLDING, MIO. KR 
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Varebeholdninger udgjorde 482 mio. kr. ved 
udgangen af 1. halvår mod 466 mio. kr. ved 
årets begyndelse. Grunde og byggeri i eget 
regi til videresalg udgjorde 456 mio. kr. 
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
udgjorde 1.058 mio. kr. ved halvårets udgang  
mod 1.286 mio. kr. ultimo 2019. 

Igangværende entreprisekontrakter udgjorde 
netto en passivpost på 365 mio. kr. ultimo juni 
2020 mod en passivpost på 345 mio. kr. ultimo 
2019. 
 
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydel-
ser udgjorde 718 mio. kr. den 30. juni 2020 
mod 859 mio. kr. ultimo 2019. 
 
Samlet udgjorde arbejdskapital eksklusive 
grunde til videresalg ultimo juni 2020 -230 
mio. kr. i MT Højgaard Holding, mens arbejds-
kapitalen eksklusive grunde i MT Højgaard-
koncernen var -245 mio. kr. mod -67 mio. kr. på 
samme tidspunkt sidste år. Ændringen i ar-
bejdskapital var især drevet af de forlængede 
betalingsfrister for hhv. A-skat, AM-bidrag og 
moms.  
 
Egenkapitalen ultimo juni 2020 udgjorde 597 
mio. kr. mod 521 mio. kr. ultimo 2019 for MT 

Højgaard Holding og 868 mio. kr. mod 759 
mio. kr. ultimo 2019 for MT Højgaard-koncer-
nen. Soliditetsgraden for MT Højgaard-koncer-
nen var 21,8% ved udgangen af 1. halvår 2020 
mod 18% ultimo 2019. 
 
PENGESTRØMME OG FINANSIELT 
BEREDSKAB  
I 1. halvår 2020 udgjorde pengestrømme fra 
driftsaktivitet 265 mio. kr. i MT Højgaard Hol-
ding mod 30 mio. kr. i samme periode sidste 
år, der dog ikke er sammenlignelig, da fusio-
nen til MT Højgaard Holding først blev gen-
nemført 5. april 2019. 
 
MT Højgaard-koncernen styrkede i 1. halvår 
pengestrømme fra driftsaktivitet i 1. halvår til 
278 mio. kr. fra -80 mio. kr. i samme periode 
sidste år. Udviklingen var positivt påvirket af 
forlængede betalingsfrister for hhv. A-skat, 
AM-bidrag og moms samt højere indbetalinger 
fra debitorer og nedbringelse af leverandør-
gæld og kortfristede forpligtelser. 
 
I 1. halvår 2020 var pengestrømmene til inve-
steringer primært påvirket af salget af Lindpro 
A/S, der bidrog med 211 mio. kr. Penge-
strømme til investeringer udgjorde således 168 
mio. kr. mod -95 mio. kr. i samme periode 2019 
for MT Højgaard-koncernen. 
 
MT Højgaard Holdings samlede kapitalbered-
skab udgjorde 912 mio. kr. ultimo juni 2020, in-
klusive et ansvarligt lån på 250 mio. kr. fra 
Knud Højgaards Fond mod 594 mio. kr. ved 
årets begyndelse. Beredskabet anses som 

tilfredsstillende baseret på det nuværende ak-
tivitetsniveau. 
 
Det ansvarlige lån på 250 mio. kr. fra Knud Høj-
gaards Fond er ydet til understøttelse af den 
likviditetsmæssige dækning af koncernens for-
pligtelser i MgO-vindpladesagerne. Der er fort-
sat ikke trukket på det ansvarlige lån. 
 
 

IGANGVÆRENDE OPGAVER OMSÆTNING > 50 MIO. KR.  

 

ARBEJDSKAPITAL (EKSKL. GRUNDE) FOR 
MT HØJGAARD-KONCERNEN 

 

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET 
FOR MT HØJGAARD-KONCERNEN 
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

     *   *  *      *   *  * 
Beløb i mio. kr. . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året    . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året 
                                    
Resultatopgørelse                                  
Nettoomsætning � � � � �    � � � � � 
Bruttoresultat              
Resultat af primær drift (EBIT)    - -         
Resultat før skat              
Resultat efter skat af fortsættende aktiviteter   -          - 
Resultat af ophørte aktiviteter - -  -     - -  - - 
Periodens resultat             - 
                                    
Pengestrømme                                  
Pengestrøm fra driftsaktivitet            -  
Pengestrømme til investeringer, netto - -  - -    - -  - - 
Heraf til investeringer i materielle aktiver - - - - -    - - - - - 
Pengestrøm fra finansiering -  -      -  -   
Pengestrøm i alt            - - 
                                    
Balance                                  
Langfristede aktiver       � � �          � � � 
Kortfristede aktiver       � � �          � � � 
Egenkapital                      
Langfristede forpligtelser       � � �             
Kortfristede forpligtelser       � � �          � � � 
Balancesum       � � �          � � �             
* Alle sammenligningstal for  pånær balance og pengestrømme er ekskl. Lindpro A/S (solgt pr. . marts  til Kemp & Lauritzen A/S)                    
 
 
  

Hoved- og nøgletal for MT Højgaard Holding A/S og 
MT Højgaard-koncernen 
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

     *   *  *      *   *  * 
Beløb i mio. kr. . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året    . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året 
                                    
Øvrige informationer                                  
Ordreindgang � � � � �    � � � � � 
Ordrebeholdning, ultimo       � � �          � � � 
Arbejdskapital       - - -          - - - 
Nettorentebærende indestående/gæld (+/-)       - - -          - - - 
Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill                      
Gennemsnitligt antal medarbejdere        � � �          � � � 
                                    
Nøgletal                                  
Bruttomargin i % � � � � �    � � � � � 
EBIT-margin i % � � � -� -�    � � � � � 
Resultatgrad (før skat-margin) i % � � � � �    � � � � � 
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC) i %       � -� �          � -� � 
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill efter skat i %       � -� �          � -� � 
Egenkapitalforrentning (ROE) i %       � � �          � � -� 
Soliditetsgrad i %       � � �          � � � 
Soliditetsgrad i % inkl. ansvarligt lån       � � �          � � � 

                                    
Aktierelaterede nøgletal                                  
Gennemsnitlig antal aktier, mio. stk       � � �                   
Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D) for fortsættende 
aktiviteter, DKK       -� � �                   
Resultat og udvandet resultat pr. aktie (EPS og EPS-D), DKK       � � �                   
Indre værdi pr. aktie, DKK       � � �                   
Markedsværdi i alt, mio. DKK (ultimo)       � � �                               
* Alle sammenligningstal for  pånær balance og pengestrømme er ekskl. Lindpro A/S (solgt pr. . marts  til Kemp & Lauritzen A/S)                    
 
 
 
 

Hoved- og nøgletal for MT Højgaard Holding A/S og 
MT Højgaard-koncernen (fortsat) 
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Forretningsenheder 

 

 
 
Full-service entreprenør med speciale i bygge-, anlægs- og infrastrukturprojekter 
for offentlige og private kunder i Danmark, nybyggeri såvel som renovering. 

  

 
 
Renovering af almene boliger, skoler, erhverv, daginstitutioner og andels- og ejer-
foreninger samt nybyggeri af blandt andet boliger, skoler, institutioner og konto-
rer. 

 

 
 
Bygge-, anlægs- samt installationsopgaver på udvalgte internationale markeder 
for private og offentlige kunder. 

  

 
 
Industrielt fremstillede modulbyggerier til boliger (Svanemærkede), kontorer,  
institutioner og sundhedsfaciliteter samt modulbyggede mandskabsskure og  
bolig-, institutions- og kontorpavilloner. 

 

 
 
Udvikler, konkretiserer og realiserer bæredygtige erhvervs- og boligprojekter (BtC 
+ BtB) samt opfører og drifter byggeri i Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP). 

  

 
 
Etablering af midlertidigt byggeri i form af pavilloner samt etablering, indretning, 
drift og afrigning af byggepladser. Udlejning af materiel til bygge-, anlægs- og re-
noveringsprojekter. 
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AKTIVITETER 
MT Højgaard Danmark varetager MT Højgaards 
entreprenørvirksomhed inden for byggeri, an-
læg og infrastruktur i hele Danmark. Forret-
ningsenheden bygger videre på mere end 100 
års erfaring inden for boliger, sygehuse, ud-
dannelsesinstitutioner, erhvervsbyggerier, veje, 
broer og hele byrum. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING I 1. HALVÅR 2020 
Stabilisering af MT Højgaard Danmarks drift og 
produktion har været et afgørende fokusom-
råde igennem det seneste år, og arbejdet med 
at sikre sunde projekter begynder nu at vise re-
sultater. Der har således været stabil aktivitet 
igennem 1. halvår på trods af mindre effekter af 
Covid-19. 
 
Omsætningen i 1. halvår 2020 blev 1.289 mio. 
kr. mod 1.404 mio. kr. i samme periode sidste 
år. Aktiviteterne var jævnt fordelt over hele lan-
det, og cirka to tredjedele af projekterne var in-
den for byggeri og renovering, mens den re-
sterende del var anlægs- og infrastrukturpro-
jekter. 
 
Indtjeningen (EBIT) i halvåret blev 4 mio. kr. 
mod -39 mio. kr. i samme periode sidste år, 
hvilket er en forbedring på 43 mio. kr. I 2. kvar-
tal opnåede forretningsenheden et drifts-

resultat på 11 mio. kr. mod et underskud på -24 
mio. kr. i 2. kvartal 2019. 
 
Produktionen på byggepladserne kørte gene-
relt fint på trods af Covid-19 efter implemente-
ring af en del nye tiltag for at beskytte medar-
bejderne og forhindre smittespredning. Tilta-
gene har samtidig resulteret i et historisk lavt 
sygefravær i organisationen. 
 
Markedsmæssigt er enkelte projektudbud for-
sinket eller udskudt grundet usikkerhed om-
kring Covid-19. Til gengæld ses et stigende ud-
bud af opgaver på det offentlige marked. 
Overordnet set vurderer MT Højgaard Dan-
mark markedet positivt med en solid pipeline 
af kommende projektmuligheder inden for 
byggeri og anlæg i 2. halvår af 2020. 
 
Afviklingen af MgO-projekter forløber efter pla-
nen. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
Den nye ledelse i MT Højgaard Danmark  er nu 
på plads med adm. direktør Carsten Lund, der 
tiltrådte 15. juni, og finansdirektør Søren Wulff, 
der tiltrådte 1. juni. Forretningsenheden lance-
rer i 2. halvår en ny organisatorisk og strategisk 
platform, der skal sikre en fortsat stabil udvik-
ling af forretningsenheden, kontinuerlige for-
bedringer af driftsindtjeningen og bedre 

integration mellem aktiviteterne øst og vest for 
Storebælt. Den nye platform er funderet i høj 
faglighed, en stærk projektkultur og forbedret 
konkurrencedygtighed. 
 
MT Højgaard Danmark ser ind i flere nye og 
spændende projekter, hvor man sammen med 
bygherrer og rådgivere skaber nytænkende og 
tillidsbaserede samarbejder omkring bygge- 
og anlægsprojekter. Som eksempel kan næv-
nes Bygningsstyrelsens igangværende projekt 
”AAU Science & Innovation Hub” på Aalborg 
Universitet. Samtidig gør MT Højgaard Dan-
mark klar til de store rammeaftaler, der i øje-
blikket udbydes flere steder i landet. Senest 
har indsatsen resulteret i en prækvalifikation til 
Bygningsstyrelsens landsdækkende strategi-
ske rammeaftale. 
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i 1. halvår var 1.074 mio. kr. 
mod 1.125 mio. kr. sidste år. Dermed udgjorde 
MT Højgaard Danmarks ordrebeholdning 2,7 
mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2020 mod 
2,9 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I  
1. HALVÅR 2020: 
Gellerup Sports- og Kulturcampus  
Boliger på Flintholm, Frederiksberg  
Enghaven Risskov, boliger i Risskov 
Civica, boliger på Dalum Papirfabrik 
Codan Medical, erhvervsbyggeri i Køge 
Lindebo Afd. 14, renovering i Frederikshavn 
  

MT Højgaard Danmark 

UDVIKLING I ORDREBEHOLDNING, MIO.KR. 

 
UDVIKLING I ORDREINDGANG, MIO.KR. 

 
UDVIKLING I OMSÆTNING MIO. OG EBIT % 
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AKTIVITETER 
Enemærke & Petersen er en landsdækkende 
entreprenørvirksomhed med 45 års erfaring 
som hoved- og totalentreprenør. Enemærke & 
Petersen er markedsledende inden for 
strategiske partnerskaber og renovering af 
almene boligbyggerier. Blandt virksomhedens 
øvrige opgaver er renovering af skoler, 
erhverv, daginstitutioner og andels- og 
ejerforeninger samt nybyggeri af blandt andet 
boliger, skoler, institutioner og kontorer. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING I 1. HALVÅR  2020 
På grund af lav ordreindgang i 1. halvår 2019 
faldt omsætningen i 1. halvår 2020 som ventet 
til 966 mio. kr. mod 1.239 mio. kr. i samme peri-
ode sidste år. 
 
EBIT faldt til 34 mio. kr. fra 65 mio. kr. sidste år 
som følge af den lavere omsætning og den 
deraf afledte lavere udnyttelse af kapaciteten. I 
2. kvartal blev driftsresultatet 21 mio. kr. mod 
29 mio. kr. i 2. kvartal sidste år. 
 
Covid-19 medførte en lavere produktivitet i 
sidste halvdel af marts, hvor 54 medarbejdere 
blev hjemsendt med lønkompensation. De 
hjemsendte medarbejdere blev dog allerede 
kaldt tilbage på arbejde den 11. maj på grund af 
stigende aktivitet.  
 

Serviceaktiviteterne var i højere grad end en-
trepriseopgaver ramt af Covid-19 nedluknin-
gen. Samtidig har Covid-19 betydet, at opstart 
på enkelte projekter er blevet udskudt. 
 
Der er stadig usikkerhed om, hvilken påvirkning 
Covid-19 vil få på udviklingen resten af året. 
Ophævelsen af anlægsloftet i 2020 og frigi-
velse af midler i Landsbyggefonden forventes 
dog i de kommende måneder at få en positiv 
virkning inden for renovering af boliger og of-
fentlige bygninger – områder, hvor Enemærke 
& Petersen traditionelt har styrkepositioner. 
 
Afviklingen af MgO-projekter forløber efter pla-
nen. 
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i 1. halvår steg 73% i forhold til 
samme periode sidste år og beløb sig til 1.242 
mio. kr. Blandt andet vandt Enemærke & Peter-
sen flere renoveringsprojekter på skoler gen-
nem det strategiske partnerskab ByK med 
TRUST med Københavns Kommune og reno-
veringer af almene boliger i Hovedstads-områ-
det gennem &os Byggepartnerskabet med 
KAB.  
 
Ordrebeholdningen ultimo halvåret var ca. 2,8 
mia. kr. – en fremgang på 40% i forhold til 
samme tidspunkt i 2019. 

Med forbehold for eventuelle Covid-19 udsky-
delser af projekter ventes den voksende ordre-
beholdning at føre til stigende aktivitet i 2. 
halvår 2020. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I  
1. HALVÅR 2020: 
Renovering af Postparken etape 2 og 3, Tårnby 
Renovering af Nøjsomheden boliger, Helsingør 
Nybyg af skolen i Sydhavn 
Nybyg af ældreboliger Ydungaard, Værløse 
 
 
 
 

Enemærke & Petersen 

UDVIKLING I ORDREBEHOLDNING, MIO.KR. 

 
UDVIKLING I ORDREINDGANG, MIO.KR. 

 
UDVIKLING I OMSÆTNING MIO. OG EBIT % 

 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1.000

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

2K19 3K19 4K19 1K20 2K20

Beløb i mio. kr. K K ÅTD  ÅTD   
Omsætning    � � 
Primært driftsresultat (EBIT)      
Ordrebeholdning ultimo   � � � 
Ordreindgang & ekstra arbejde i perioden   �  �  



         
 

MT Højgaard Holding Delårsrapport for 1. januar – 30. juni 2020 – Scandi Byg 14 

AKTIVITETER 
Scandi Byg er markedsleder inden for industri-
elt fremstillede modulbyggerier til Svanemær-
kede boliger, kontorer, institutioner og sund-
hedsfaciliteter samt modulbyggede mand-
skabsskure og bolig-, institutions- og kontor-
pavilloner. Scandi Bygs ekspertise bygger på 
mere end 40 års produktudvikling. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING I 1. HALVÅR 2020 
Scandi Byg fik en god start på året. Omsætnin-
gen i 1. halvår udgjorde 231 mio. kr. mod 189 
mio kr. i samme periode sidste år.  
 
Omsætningen fra marts måned og frem til ud-
gangen af 2. kvartal blev realiseret på et ni-
veau, der ikke er set højere siden 2018. 
 
EBIT i 1. halvår udgjorde 11 mio. kr. mod 10 mio. 
kr. i samme periode sidste år. EBIT i 2. kvartal 
blev fordoblet fra 3 mio. kr. til 6 mio. kr. efter 
51% vækst i omsætningen i 2. kvartal. 
 
Covid-19-påvirkningen af resultatet i 1. halvår 
vurderes til at være relativt begrænset. Efter en 
betydelig stigning i sygefraværet i begyndel-
sen af krisen er sygefraværet normaliseret, og 
aktuelt er der heller ikke udfordringer med le-
verancer til Scandi Byg.  
  

Generelt er der dog fortsat usikkerhed om 
påvirkningen på længere sigt. Flere sager, der 
skal kontraheres de kommende måneder, kan 
blive forsinket eller udskudt. Til gengæld kan 
ophævelsen af anlægsloftet i 2020 give 
stigende aktivitet. 
 
Afviklingen af MgO-projekter forløber efter pla-
nen. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
I maj måned fik Scandi Bygs rækkehusprojekt 
Gaardhaverne i Høje Taastrup overrakt licens-
bevis med Svanemærket af Miljømærkning 
Danmark. Gaardhaverne opføres for MT Høj-
gaard Projektudvikling. 
 
Generelt er efterspørgsel efter Scandi Bygs 
Svanemærkede modulbyggerier stigende. 
Gaardhaverne er således det andet i rækken af 
opførte Svanemærkede byggerier, og yderli-
gere fem byggerier er påbegyndt, både almen-
nyttige boliger, seniorboliger, studieboliger og 
ejerboliger.  
 
I maj indgik Scandi Byg en strategisk samar-
bejdsaftale med PensionDanmark om udbre-
delse af bæredygtigt og klimavenligt modul-
byggeri i træ til boliger og studieboliger. Afta-
len skal bidrage til at reducere CO2-udlednin-
gen fra PensionDanmarks nybyggerier, og alle 

nybyggerier skal kunne certificeres med både 
DGNB og Svanemærket. Scandi Byg og Pensi-
onDanmark samarbejder allerede om udvikling 
og opførelse af blandt andet 300 studieboliger 
i Ballerup, 478 studieboliger i Lyngby og et fa-
miliebolig-projekt i Lyngby. 
 
I maj indgik Scandi Byg ligeledes en hoved- 
entreprise på Danmarks hidtil største almene 
boligbyggeri med Svanemærket: 115 boliger og 
et fælleshus i Teglskoven ved Allerød opføres 
for Lejerbo og skal stå klar i forsommeren 
2022. Alle boliger opføres i træ. 
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i 1. halvår 2020 var væsentlig 
højere end samme periode 2019, 358 mio kr. 
mod 62 mio. kr. i 1. halvår 2019. Alene i 2. kvar-
tal var ordreindgangen 316 mio. kr. mod 18 
mio. kr. i samme periode i 2019.   
 
Ordrebeholdningen ved kvartalets udgang var 
501 mio. kr. mod 44 mio. kr. i samme periode i 
2019. Særligt tilgang af Svanemærket ung-
domsboligbyggeri og tilgangen af Teglskoven 
var med til at hæve ordrebeholdningen. 
 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I  
1. HALVÅR 2020: 
Teglskoven, 115 Svanemærkede boliger i  
Allerød, Lejerbo 

Scandi Byg 
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AKTIVITETER 
Ajos er en af Danmarks største og mest erfarne 
leverandører af udlejningsmateriel til mange  
typer af projekter og kunder. Ajos yder bistand 
til etablering af midlertidigt byggeri i form af 
pavilloner samt etablering, indretning, drift og 
afrigning af byggepladser samt udlejning af 
materiel til bygge-, anlægs- og renoveringspro-
jekter. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING I 1. HALVÅR 2020 
Omsætningen udgjorde 128 mio. kr. i 1. halvår 
2020 mod 141 mio. kr. i samme periode sidste 
år. Halvåret begyndte med høj aktivitet, men i 
sidste halvdel af marts og resten af perioden 
medførte Covid-19 udskydelse af projekter og 
dermed manglende omsætning på opsætning 
og montage af kraner, hejs og pavilloner samt 
efterfølgende lejeindtægter på udstyret.   
 
På trods af den delvise nedlukning af Danmark 
i marts og april har Ajos opretholdt en høj akti-
vitet primært som følge af en høj belægning af 
flåden samt en relativt stor ordrebog.  
 
EBIT blev 8 mio. kr. mod 11 mio. kr i 1. halvår 
2019. Faldet skyldes primært omkostninger til 
flytning af Ajos’ aktiviteter fra Hvidovre til Køge 
samt effekten af projekter, der er blevet ud-
skudt på grund af Covid-19. I 2. kvartal var 

indtjeningen med 5 mio. kr. næsten på niveau 
med samme periode året før. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
Ajos har i foråret introduceret Svanemærkede 
pavillonbygninger, der uden ekstraudgifter er 
med til at opfylde den stigende efterspørgsel 
efter bæredygtige løsninger. Pavillonerne leve-
res typisk til midlertidige kontorer, kantiner, 
skoler, daginstitutioner og genhusning.  
Pavillonerne bygges for Ajos af Scandi Byg. 
 
I maj etablerede Ajos en moderne daginstitu-
tion for Københavns Kommune bestående af 
24 pavillonmoduler. Institutionen blev etableret 
på kun 10 uger. 
 
Covid-19 har betydet nye opgaver for Ajos, der 
blandt andet har været med til at etablere 16 
midlertige modtagestuer for patienter, før de 
overføres til en hospitalsstue på Hvidovre Hos-
pital.  
 
Arbejdet med at indføre en ny IT-platform er 
fortsat. Platformen forventes fuldt implemen-
teret i 4. kvartal og vil bidrage til en endnu 
mere effektiv drift og kundebetjening. 
 
 
 
 

ORDREINDGANG  
Ajos havde i 1. halvår 12% fald i ordreindgan-
gen, som blev på 149 mio. kr. mod 170 mio. kr. i 
1. halvår sidste år.  
 
Dette bragte den samlede ordrebeholdning op 
på 242 mio. kr. ved halvårets udgang  – et fald 
på 5% i forhold til samme tid sidste år. 
  

Ajos 
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AKTIVITETER 
Forretningsenheden MT Højgaard International 
varetager koncernens aktiviteter på udvalgte 
markeder med særlig fokus på Nordatlanten 
og Maldiverne samt udviklingsprojekter i  
Afrika. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING I 1. HALVÅR 2020 
Omsætningen steg i 1. halvår med 35% til 352 
mio. kr. sammenlignet med samme periode i 
2019. 
 
EBIT blev tilsvarende forbedret fra -8 mio. kr. til 
11 mio. kr. drevet af den øgede omsætning og 
fortsat omkostningsfokus i hele organisati-
onen. I 2. kvartal forbedredes driftsindtjenin-
gen fra -3 mio. kr. til 13 mio. kr. efter 28% vækst 
i omsætningen. 
 
Påvirkningen fra Covid-19 fortsatte i 2. kvartal 
med varierende effekt på de internationale ak-
tiviteter. Generelt har der været en vis op-
bremsning i ordreindtaget, mens hovedparten 
af de igangværende projekter i væsentlighed 
har kunnet gennemføres som oprindeligt  
planlagt. 
 
MTH International oplever fortsat en stor efter-
spørgsel på forretningsenhedens ydelser i de 
relevante markeder, og det har givet høj til-
budsaktivitet i 2. kvartal. På denne baggrund 

forventes en øget ordreindgang i andet halvår 
af 2020.  
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
Umiddelbart efter halvårets afslutning købte 
MTH International gennem selskabet Arssar-
nerit sikringsvirksomheden MATU i Grønland. 
Akkvisitionen styrker Arssarnerits markedsposi-
tion og forventes i andet halvår at bidrage po-
sitivt til såvel omsætning som EBIT. I 2021 ven-
tes MATU at bidrage med en omsætning på 25 
mio. kr. 
 
Aktiviteten på MTH Internationals p.t. største 
projekt Hisingsbron Göteborg har forsat været 
høj i halvåret, og flere kritiske montageopgaver 
er vel gennemført. 
 
Hovedentreprisen på et større resort på Maldi-
verne er ligeledes fortsat på trods af krav om 
særlige foranstaltninger på grund af Covid-19.   
 
I 1. halvår har der bredt i alle MTH Internationals 
områder været arbejdet på strategier frem 
mod 2022. Arbejdet har taget afsæt i MTHøj-
gaard Holdings overordnede strategiramme 
med tilhørende fokusområder, og med respekt 
for forskellighederne i MTH Internationals mar-
keder.  
 
 

ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i halvåret var med 229 mio. 
kr. 17% lavere end 1. halvår 2019. I 2. kvartal var 
ordreindgangen på 147 mio. kr. og på niveau 
med samme periode sidste år, men ordreind-
gangen modsvarer ikke MTH Internationals 
vækstmål. Som anført forventes en øget ordre-
indgang, når Covid-19 situationen bedres glo-
balt. 
 
Ordrebeholdningen ultimo kvartalet var 778 
mio. kr. mod 1.021 mio. kr. ved samme tids-
punkt i 2019. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I  
1. HALVÅR 2020: 
Tekniske installationer på ny skole i Nuuk 
Anlæg af 21 km vej fra Kangerlussuaq mod Sisi-
miut 
  

MT Højgaard International 
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AKTIVITETER 
MT Højgaard Projektudvikling udvikler og reali-
serer bæredygtige erhvervs- og boligprojekter 
samt opfører og drifter byggeri i Offentlig-Pri-
vat-partnerskab (OPP).  
 
MT Højgaard Projektudvikling spiller en vigtig 
strategisk rolle i koncernen og er med til at 
skabe synergi mellem de enkelte forretnings-
enheder. I 2019 udgjorde den afledte direkte 
omsætning fra Projektudvikling til de øvrige 
forretningsenheder 460 mio. kr. Den direkte 
omsætning til de øvrige enheder opgøres en 
gang om året ved årsrapporteringen. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING I 1. HALVÅR 2020 
Omsætningen i 1. halvår var som forventet 99 
mio. kr. båret af fornuftig fremdrift på de 
igangværende projekter.  
 
Covid-19 havde ikke nogen større indflydelse 
på igangværende projekter, som fortsætter 
med minimal påvirkning. Salgsstart på et par 
nye projekter, hvor Projektudvikling skal opføre 
byggeri i eget regi (BtC), er dog flyttet til efter 
sommerferien. 
 
EBIT for halvåret blev -11 mio. kr. mod 11 mio. kr. 
i samme periode sidste år. Dette skyldes ho-
vedsageligt timing af afregningen af de 

forskellige projekter. 2. kvartal gav et driftsun-
derskud på -2 mio. kr. 
 
Grundbankens værdi steg i 1. halvår med 39 
mio. kr. som følge af dels investeringer i MT 
Højgaard Projektudviklings eksisterende ejen-
domme, dels opkøb af nye projekt- og bygge-
muligheder. Blandt de nye muligheder er Musi-
con i Roskilde, hvor Projektudvikling har ind-
gået samarbejde med EcoVillage om opførelse 
af et bæredygtigt bofællesskab. 
 
Forventningen er, at der fortsat vil være god 
interesse for velbeliggende boliger i midt-seg-
mentet, og at interessen for gode boligudlej-
ningsprojekter i Danmark fortsat vil være solid i 
2. halvår 2020. Risikoafdækningen samt renta-
bilitetskravet til investeringer i nye grunde 
samt ejendomme er dog skærpet. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
Et konsortie bestående af DSB Ejendomsudvik-
ling, Aarhus Kommune, PensionDanmark og 
MT Højgaard Projektudvikling forestår analyser 
af muligheden for overdækning af banestræk-
ningen fra Frederiksbro til Aarhus Hovedbane-
gård og dermed skabelsen af en ny bydel i 
Aarhus. Arbejdet forløber planmæssigt med 
politisk behandling og offentlig høring/dialog 
senere på året. 

Arbejdet med miljøsanering af blivende byg-
ninger og nedbrydning af de gamle fabriks-
bygninger på Dalum Papirfabrik i Odense forlø-
ber planmæssigt. Der er i projektet stor fokus 
på at sikre bæredygtige løsninger med genan-
vendelse af materialer og håndtering af eks-
tremt vejrlig i fremtiden. På arealet har MT Høj-
gaard Projektudvikling bl.a. udviklet et senior-
bofællesskab for boligselskabet Civica. MT Høj-
gaard Danmark indgik i maj aftale om bygge-
riet af de 58 seniorboliger i et miks af to- og 
treværelses lejligheder. Byggestart ventes i for-
året 2021. 
 
 
 
  

MT Højgaard Projektudvikling 
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato be-
handlet og godkendt delårsrapporten for peri-
oden 1. januar - 30. juni 2020 for MT Højgaard 
Holding A/S. 
 
Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller re-
viewet af selskabets revisor, aflægges i over-
ensstemmelse med IAS 34 Præsentation af de-
lårsregnskaber som godkendt af EU og yderli-
gere krav i årsregnskabsloven.  
 
 

Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af koncernens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 
samt af resultatet af koncernens aktiviteter og 
pengestrømme for perioden 
1. januar – 30. juni 2020. 
 
Det er endvidere vores opfattelse,at ledelses-
beretningen indeholder en retvisende redegø-
relse for udviklingen i koncernens aktiviteter 
og økonomiske forhold, periodens resultat og 
for koncernens finansielle stilling som helhed 
og en beskrivelse af de væsentligste risici  
og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står 
overfor. 

Søborg, den 19. august 2020 
 

 
  

Ledelsens påtegning 

DIREKTION   

 
Morten Hansen 
Adm. direktør og koncernchef 
 

  
Martin Solberg 
Koncernøkonomidirektør 
 

BESTYRELSE   

 
Carsten Dilling 
Formand 

  
Anders Lindberg 
Næstformand, Formand for revisionsudvalget 

Christine Thorsen  Ole Røsdahl 

Pernille Fabricius   
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Skolen på Amagerbro 
Enemærke & Petersen renoverer skolen 
på Amagerbro. I foråret havde de også en 
kortvarig rolle som skolelærere, da de i 
uge 10 hjalp eleverne med deres eget 
håndværksprojekt, hvor de byggede ter-
rassedæk og udsmykkede skolegården.  
Elevernes arbejde var del af projektet 
Kloge Hænder, der bringer håndværk på 
skoleskemaet.  



         
 

MT Højgaard Holding Delårsrapport for 1. januar – 30. juni 2020 – Ledelsens påtegning 20 

  

 
 
 

         

Skovly, Vedbæk 
I Vedbæk renoverer MT Højgaard Dan-
mark fire eksisterende bygninger i nyba-
rok stil fra 1908. Derudover opfører de nye 
eksklusive rækkehuse og boligejen-
domme. Samlet set får området navnet 
Magdalene Parken, og det er MT Højgaard 
Projektudvikling, der har udviklet og solgt 
projektet til Artha Kapitalforvaltning. Pro-
jektet er klar til aflevering i efteråret 2020. 
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         Dalum Papirfabrik, Odense 
Nedbrydningen af Dalum Papirfabrik går efter 
planen. Projektet udføres af MT Højgaard Pro-
jektudvikling i samarbejde med MT Højgaard 
Danmark. Når området står færdigt, vil det 
bestå af alment bofælleskab, leje- og ejerboli-
ger, dagligvarehandel og eksklusive kontorer i 
de gamle papirsorteringshaller. Flere af de 
gamle historiske bygninger bevares, og vi 
etablerer en kulturakse gennem bebyggelsen 
ned til Odense Å. 
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Elektrificeringsprojekt i Mozambique 
Seth er del af et omfattende elektrifice-
ringsprojekt i Mozambique, som er et af 
flere spændende afrikanske markeder 
fremadrettet. Udbygningen af infrastruk-
turen, og herunder elektrificering, er me-
get højt prioriteret mange steder i Afrika. 
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Koncernregnskab for MT Højgaard Holding A/S  
1. januar – 30. juni 2020 

Ajos leverer pavillonbyggeri til Skolen i Sydhavnen 
De seneste to år har Ajos opført mere end 20 spændende pavillonprojekter rundt 
omkring i Danmark, herunder tre flytbare folkeskoler i Københavnsområdet. Pavil-
lonmodulerne er fleksible og bygningerne kan nemt tilrettes til kundens specifikke 
behov. Virksomheden er lige nu i en proces med at søge licens til at kunne opføre 
svanemærkede pavillonbygninger. 
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

    *  *  *      *   *  * 
Beløb i mio. kr. . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året    . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året                                     
RESULTATOPGØRELSE                                  
Nettoomsætning �� �� �� �� ��    �� �� �� �� �� 
Produktionsomkostninger -�� -�� -�� -�� -��    -�� -�� -�� -�� -�� 
Bruttoresultat � � � � �    � � � � �                                     
Salgsomkostninger -� -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Administrationsomkostninger -� -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Resultat før andel af resultat i joint ventures � � � -� -�    � � � � �                                     
Andel af resultat efter skat i joint ventures -� -� -� -� �    -� -� -� � � 
Driftsresultat før særlige poster � � � -� �    � � � � �                                     
Særlige poster - - - - -�    - - - - -� 
Resultat af primær drift (EBIT) � � � -� -�    � � � � �                                     
Resultat af fællesledet virksomheder - - - -� -�    - - - - - 
Finansielle poster -� � -� � �    -� -� -� -� -� 
Resultat før skat � � � � �    � � � � �                                     
Skat af årets resultat � -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Resultat af fortsættende aktiviteter � � -� � �    � � � � -�                                     
Resultat af ophørte aktiviteter - -� � -� �    - -� � -� -� 
Periodens resultat � � � � �    � � � � -� 
                                    
Forslag til disponering af periodens resultat                                  
Aktionærer i MT Højgaard Holding A/S � � � � �    � � � � -� 
Minoritetsinteresser - - - - �    - -    - � 
I alt � � � � �    � � � � -� 
                                    
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE                                  
Periodens resultat � � � � �    � � � � -�                                     
Anden totalindkomst                                  
Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:                                  
Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder � � � � -�    � � � � -� 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter, joint ventures -� -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Anden totalindkomst efter skat � -� -� -� -�    � -� -� -� -�                                     
Totalindkomst i alt � � � � �    � � � -� -� 
Fordeles således:                                  
Aktionærer i MT Højgaard Holding A/S � � � � �    � � � -� -� 
Minoritetsinteresser - - - - �    - - - - � 
I alt � � � � �    � � � -� -� 
* Lindpro A/S er regnskabsmæssigt behandlet som ophørte aktiviteter.                                   

Resultat- og totalindkomstopgørelse 
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

AKTIVER          
Beløb i mio. kr. - - -    - - - 
                        
LANGFRISTEDE AKTIVER                      
Immaterielle aktiver � � �    � � � 
Materielle aktiver � � �    � � � 
Leasingaktiver � � �    � � � 
Kapital andele i joint ventures � � �    � � � 
Tilgodehavender hos joint ventures � � �    � � � 
Udskudte skatteaktiver � � �    � � � 
Langfristede aktiver i alt �� �� ��    �� �� �� 
                        
KORTFRISTEDE AKTIVER                      
Råvarer og hjælpematerialer � � �    � � � 
Ejendomme til videresalg � � �    � � � 
Varebeholdninger � � �    � � � 
                        
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser �� �� ��    �� �� �� 
Tilgodehavender hos joint ventures � - �    � - � 
Igangværende entreprisekontrakter � � �    � � � 
Tilgodehavende selskabsskat � � �    � � � 
Øvrige tilgodehavender � � �    � � � 
Likvide beholdninger � � �    � � � 
Kortfristede aktiver i alt �� �� ��    �� �� �� 
Aktiver i alt �� �� ��    �� �� �� 
                        
 
 

Balance 
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

PASSIVER          
Beløb i mio. kr. - - -    - - - 
                        
EGENKAPITAL                      
Aktionærernes andel af egenkapitalen � � �    � � � 
Minoritetsinteresser � � �    � � � 
Egenkapital i alt � � �    � � � 
                        
LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER                      
Ansvarligt lån � � �    - - - 
Gæld til tilknyttede virksomheder � � �    - - - 
Kreditinstitutter  � � �    � � � 
Leasinggæld � � �    � � � 
Udskudte skatteforpligtelser � � �    � � � 
Hensatte forpligtelser � � �    � � � 
Andre langfristede forpligtigelser � - �    � - � 
Langfristede forpligtelser i alt �� �� ��    � � � 
                        
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER                      
Kreditinstitutter  � � �    � � � 
Leasinggæld � � �    � � � 
Igangværende entreprisekontrakter � � �    � � � 
Leverandører af varer og tjenesteydelser � � �    � � � 
Selskabsskat � � �    � � � 
Anden gæld � � �    � � � 
Periodeafgrænsningsposter � � �    � � � 
Hensatte forpligtigelser � � �    � � � 
Kortfristede forpligtelser i alt �� �� ��    �� �� �� 
Forpligtelser i alt �� �� ��    �� �� �� 
Passiver i alt �� �� ��    �� �� �� 
                        
 
 

Balance 



         
 

MT Højgaard Holding Delårsrapport for 1. januar – 30. juni 2020 – Pengestrømsopgørelse 27 

 
   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

    *   * *     *   * * 
Beløb i mio. kr. . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året    . kvartal . kvartal .halvår .halvår Året                                     
DRIFT                                    
Resultat af primær drift (EBIT) � -� � -� -�    � � � � � 
Resultat af primær drift af ophørte aktiviteter - - -� - -    - - -� - - 
Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. � � � � �    � � � � � 
Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital � � � � �    � � � � �                                     
Ændringer i driftskapital                                  
Varebeholdninger -� � -� � �    -� � -� � � 
Tilgodehavender � -� � -� �    � -� � -� � 
Igangværende entreprisekontrakter � � � � �    � � � -� -� 
Leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser � -� � -� -�    � -� � -� -� 
Pengestrømme fra primær drift   � � � � �    � � � -� �                                     
Finansielle poster (netto) -� -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Pengestrømme fra ordinær drift   � � � � �    � � � -� �                                     
Betalte selskabsskatter, netto -� - -� - -�    -� - -� -� -� 
Pengestrømme fra driftsaktivitet � � � � �    � � � -� � 
                                    
INVESTERINGER                                    
Køb af immaterielle aktiver -� - -� - -�    -� - -� - -� 
Køb af materielle aktiver -� -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Køb af virksomheder - � - � �    - - - - - 
Salg af virksomhed - - � - -    - - � - - 
Lån til joint ventures - � - � -�    - � - -� -� 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -� -� � -� -�    -� -� � -� -� 
                                    
Ansvarligt lån - � - � �    - - - - - 
Tilbagebetaling af ansvarligt lån - -� - -� -�    - -� - -� -� 
Afdrag og indfrielse af lånefaciliteter -� -� -� -� -�    -� -� -� -� -� 
Kapitalforhøjelse - - - - -    - � - � � 
Warrants - - - - -�    - - - - - 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -� � -� � �    -� � -� � � 
                                    
Pengestrømme, netto � � � � �    � � � -� -� 
Likviditet primo perioden � � � � �    � � � � � 
Likviditet ultimo perioden � � � � �    � � � � �             
*  sammenligningstal er for pengestrømme ikke reguleret for Lindpro A/S                    

Pengestrømsopgørelse 
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Egenkapitalopgørelse, mio.kr. Aktiekapital 

Reserve for 
valutakursre-

gulering 
Overført  
resultat 

Aktionærer-
nes andel af 
egenkapita-

len 

Minoritets-
aktionærer-

nes andel 
Egenkapital i 

alt 
2020                   
Egenkapital 1. januar � -� � � � � 
Resultat efter skat � � � � � � 
Anden totalindkomst:                   
Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder - � - � - � 
Værdiregulering af sikringsinstrumenter, joint ventures - - -� -� - -� 
Anden totalindkomst i alt � � -� -� � -� 
Periodens bevægelser i alt � � � � � � 
Egenkapital 30. juni � � � � � � 
                     
2019                   
Egenkapital 1. januar � � � � � � 
Fusion med Monberg & Thorsen A/S � -� � � � � 
Egenkapital efter fusion � � � � � � 
Resultat efter skat � � � � � � 
Anden totalindkomst:                   
Valutakursreguleringer, udenlandske virksomheder - � - � - � 
Andel af anden totalindkomst i fælles ledet virksomhed - - -� -� - -� 
Anden totalindkomst i alt � � -� -� � -� 
Transaktioner med ejere:                   
Udstedte warrants - - -� -� - -� 
Øvrige � � -� -� � -� 
Periodens bevægelser i alt � � � � � � 
Egenkapital 30. juni � � � � � �        
 

Egenkapitalopgørelse  



 

MT Højgaard Holding Delårsrapport for 1. januar – 30. juni 2020 – Noter 29 

Denne delårsrapport omfatter perioden 1. januar – 30. juni 2020. 
 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som 
godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. 
 
Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, uændret i forhold til koncernregnskabet 
og årsregnskabet for 2019, hvortil der henvises. 
 
Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2019 indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regn-
skabspraksis. 
 
Ophørte aktiviteter 
Ophørte aktiviteter indregnes særskilt og består af separate større forretningsenheder, hvis aktivi-
teter og pengestrømme kan skelnes fra resten af koncernen, og hvor forretningsenhederne er af-
hændet eller klassificeres som bestemt for salg, og det forekommer meget sandsynligt, at afhæn-
delsen vil finde sted inden for tolv måneder. 
 
Resultat efter skat af ophørte aktiviteter præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med 
omarbejdede sammenligningstal. Omsætning, omkostninger og skatter i forbindelse med de op-
hørte aktiviteter, samt pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for op-
hørte aktiviteter vises i note 5 
 
Ændring af anvendt regnskabspraksis 
MT Højgaard Holding A/S har med virkning fra 1. januar 2020 implementeret følgende nye eller 
ændrede standarder og fortolkningsbidrag: 
 
· Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS om begrebsrammen for IFRS 
· Amendments to IFRS 3 om definition af en virksomhedssammenslutning 
· Amendments to IAS 1 and IAS 8 om definition af væsentlighed 
· Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 om IBOR-reformen 
 
MT Højgaard Holding A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i 
kraft i EU for 2020. Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2020 eller forventes at på-
virke koncernen. 
 

Ændring i segmentrapportering 
MT Højgaard Holding A/S har fra og med 1. januar 2020 ændret segmentrapporteringen. Dette 
skyldes implementeringen af koncernens nye strategi Bæredygtig >22. Strategien introducerede 
en ny forretningsmodel, hvor koncernen består af selvstændige forretningsenheder, der varetager 
alle funktioner fra selve operationen til økonomi, indkøb, HR m.m. 
Sammenligningstal er omarbejdet i overensstemmelse hermed. 
 
Forretningsenhederne/segmenterne fremgår, så de stemmer overens med den interne 
rapportering til den øverste ledelse. Den øverste ledelse udgøres af koncerndirektionen og 
bestyrelsen.  
 
Anvendt regnskabspraksis for de rapporteringspligtige segmenter er de samme som koncernens 
regnskabspraksis. Primært driftsresultat (EBIT) viser resultatet for hvert segment. EBIT er det 
resultat, der rapporteres til koncerndirektionen og bestyrelsen med hensyn til vurdering af 
segmentresultatet. Aktiver og forpligtelser er ikke allokeret til segmenterne i de økonomiske 
rapporter, der gennemgås af koncerndirektion og bestyrelse. 
 
Segmentoplysninger indregnes og måles i overensstemmelse med IFRS. 
 
 
2 REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 

Udarbejdelsen af delårsregnskabet kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og vur-
deringer, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, ind-
tægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. 
 
De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og 
den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af 
delårsregnskabet som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet for 2019. 
 
 
 
 
 

Noter 

1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
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3 NETTOOMSÆTNING 

Koncernen beskæftiger sig med bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark og udlandet. 
I 2020 har koncernen haft udenlandsk aktivitet i Nordatlanten (Færøerne, Grønland og Island), 
Asien (Maldiverne og Vietnam) samt i Europa og Afrika via Joint ventures i Sverige og Seth (forret-
ningsenheden MT Højggaard International). 
 
Salg af grunde indregnes på tidspunktet, hvor grunden leveres (point-in-time), al anden omsæt-
ning indregnes over tid. Der henvises til anvendt regnskabspraksis for yderligere om indregning af 
omsætning. 

PRIMÆRE GEOGRAFISKE SEGMENTER 
. halvår 

                            

Beløb i mio. kr. 
MTH 

DK E&P 
Scandi 

Byg Ajos 
MTH 

Int 
MTH 

PU Øvrige 
MT Højgaard 
Holding 

Danmark �    -  - � 
Udland - - - -  - -  
Nettoomsætning i alt �      - �                            
PRODUKTER:                         
Entreprisekontrakter �   -   - � 
Projektudvikling - - - - -  -  
Leje - - -  - - -  
Øvrige (services mm.)   - -  - -  
Nettoomsætning i alt �      - �                            

PRIMÆRE GEOGRAFISKE SEGMENTER 
. halvår 

                            

Beløb i mio. kr. 
MTH 

DK E&P 
Scandi 

Byg Ajos 
MTH 

Int 
MTH 

PU Øvrige 
MT Højgaard 
Holding 

Danmark � �   -  - � 
Udland - - - -  - -  
Nettoomsætning i alt � �     - �                            
PRODUKTER:                         
Entreprise � �  -   - � 
PU - - - - -  -  
Leje - - -  - - -  
Øvrige (services mm.)   - -  - -  
Nettoomsætning i alt � �     - � 
         

4 SEGMENTOPLYSNING 

AKTIVITETER 1. HALVÅR 2020                               

BELØB I MIO. KR. 
MTH 

DK E&P 
Scandi 

Byg Ajos 
MTH 

Int 
MTH 

PU Øvrige 

MT Høj-
gaard 
Holding 

Omsætning til eksterne kunder �      - � 
Intern omsætning mellem seg-
menter     - -     
Segmentomsætning i alt �      - � 
Resultat af primært resultat 
(EBIT) � � � � � -� -� � 
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5 OPHØRTE AKTIVITETER 

Den 26. marts godkendte konkurrencemyndighederne salget af Lindpro A/S til Kemp & Lauritzen 
A/S med effekt fra 31. marts 2020. 
 
Salget blev gennemført for at skærpe koncernens styrkepositioner og samlede konkurrencekraft.  
Den grønlandske installationsvirksomhed Arssarnerit A/S i Nuuk indgik ikke i salget, men er fortsat 
som et selvstændigt selskab under MT Højgaard International som et led i udbygningen af positio-
nen inden for bygge- og infrastrukturopgaver i Nordatlanten. 
 
Salgsprisen udgjorde 265 mio. kr. og bidrog til et resultat af ophørte aktiviteter på henholdsvis 86 
mio. kr. i MT Højgaard Holding og 95 mio. kr. i MT Højgaard-koncernen. 
 
Beløb i mio. kr          
Omsætning � 
Omkostninger -� 
EBIT -� 
Renter -� 
EBT -� 
Skat � 
Periodens resultat -� 
      
Gevinst ved salg af Lindpro A/S fratrukket salgsomkostninger og nedskrivninger til dagsværdi � 
Skatteeffekt af nedskrivninger � 
Ophørte aktiviteter i alt � 
      
Pengestrømme fra driftsaktivitet � 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet � 
Pengestrømme til finansieringsaktivitet -� 
Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter � 
  
 
 

6 KØB AF DATTERVIRKSOMHED 

Datterselskabet Arssarnerit A/S har den 1. juli 2020 overtaget kontrollen over MATU ved overta-
gelse af alle aktier, og øger derigennem sin aktivitet til at omfatte sikring og vagttjeneste i såvel 
Nuuk som på kysten. 
 
Købet af MATU understreger MTH Internationals fokus på Grønland, hvor vi ønsker at udbygge vo-
res position som lokalt forankret virksomhed inden for de områder, vi opererer i. 
 
Købsvederlaget udgjorde 6,4 mio. kr. og er betalt kontant.  
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MT Højgaard Holding  A/S 
Knud Højgaards Vej 7 

2860 Søborg 
Danmark 

 
+45 7012 2400 

mthh.dk 
 

CVR-nummer 16888419 


	Hovedpunkter for 2. kvartal 2020 for MT Højgaard Holding A/S
	 Ordrebeholdning
	 Ordreindgang
	Pengestrømme fra driftsaktivitet
	Resultat af primær drift (EBIT)
	Omsætning
	Hovedpunkter for 2. kvartal 2020 for MT Højgaard-koncernen
	 Ordrebeholdning
	 Ordreindgang
	Pengestrømme fra driftsaktivitet
	Resultat af primær drift (EBIT)
	Omsætning
	Ordrebeholdning
	Ordreindgang og ekstra        arbejde
	Omsætning og EBIT-margin før særlige poster
	Beretning for 1. halvår 2020
	Påvirkning af Covid-19
	OpKøb i Grønland
	Ny strategi og rapporteringsstruktur
	Fokus på bæredygtighed
	Omsætning
	RESULTAT
	Projektportefølje og EBIT-krav
	Balance for MT Højgaard Holding
	Pengestrømme og finansielt beredskab
	Hoved- og nøgletal for MT Højgaard Holding A/S og MT Højgaard-koncernen
	Forretningsenheder
	MT Højgaard Danmark

	Økonomisk udvikling i 1. halvår 2020
	Enemærke & Petersen

	AKTIVITETER
	Enemærke & Petersen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med 45 års erfaring som hoved- og totalentreprenør. Enemærke & Petersen er markedsledende inden for strategiske partnerskaber og renovering af almene boligbyggerier. Blandt virksomhedens øv...
	Økonomisk udvikling i 1. halvår  2020
	ORDREINDGANG
	Større projekter kontraheret i  1. halvår 2020:
	Scandi Byg

	Økonomisk udvikling i 1. halvår 2020
	STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I  1. HALVÅR 2020:
	Ajos

	Økonomisk udvikling i 1. halvår 2020
	MT Højgaard International

	Økonomisk udvikling i 1. halvår 2020
	SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER
	ORDREINDGANG
	STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I  1. HALVÅR 2020:
	MT Højgaard Projektudvikling

	Økonomisk udvikling i 1. halvår 2020
	Ledelsens påtegning
	Resultat- og totalindkomstopgørelse
	Balance
	Pengestrømsopgørelse
	Egenkapitalopgørelse
	Noter
	Ophørte aktiviteter
	Ændring af anvendt regnskabspraksis
	MT Højgaard Holding A/S har med virkning fra 1. januar 2020 implementeret følgende nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag:
	Ændring i segmentrapportering
	MT Højgaard Holding A/S har fra og med 1. januar 2020 ændret segmentrapporteringen. Dette skyldes implementeringen af koncernens nye strategi Bæredygtig >22. Strategien introducerede en ny forretningsmodel, hvor koncernen består af selvstændige forret...
	Sammenligningstal er omarbejdet i overensstemmelse hermed.
	Forretningsenhederne/segmenterne fremgår, så de stemmer overens med den interne rapportering til den øverste ledelse. Den øverste ledelse udgøres af koncerndirektionen og bestyrelsen.
	Anvendt regnskabspraksis for de rapporteringspligtige segmenter er de samme som koncernens regnskabspraksis. Primært driftsresultat (EBIT) viser resultatet for hvert segment. EBIT er det resultat, der rapporteres til koncerndirektionen og bestyrelsen ...
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