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Fortsat fremgang i 3. kvartal og uændrede forventninger til 2020 
 
Driftsresultatet før særlige poster blev igen i 3. kvartal forbedret. Resultaterne bekræfter forventningen om en 
gradvis forbedring af indtjeningen året igennem.  
 
Hovedpunkterne i delårsrapporten for 3. kvartal 2020 
· Omsætningen i de første ni måneder blev 4.378 mio. kr. Faldet på ca. 5% fra samme periode sidste år var ventet 

og skyldes især en midlertidig nedgang i Enemærke & Petersens omsætning i 1. halvår 2020. 
· Omsætningen i 3. kvartal steg 1% til 1.497 mio. kr. Væksten skyldes primært Scandi Byg.  
· Driftsresultat før særlige poster i de første ni måneder blev forbedret til 82 mio. kr. i MT Højgaard-koncernen og 

51 mio. kr. i MT Højgaard Holding A/S. MT Højgaard-koncernens driftsmargin før særlige poster steg til 1,9% mod 
1,4% i samme kvartal 2019, især drevet af bedre bruttomargin og lavere administrationsomkostninger.     

· I 3. kvartal blev MT Højgaard-koncernens driftsmargin før særlige poster 2,6% mod 1,5% i samme kvartal 2019.   
· I 3. kvartal blev der afholdt særlige poster på -31 mio. kr. til godtgørelser til fratrådte medarbejdere og ledere 

samt nedskrivning af et leasingaktiv (domicilet i Søborg). 
· MT Højgaard-koncernens pengestrømme fra driften blev 134 mio. kr. i de første ni måneder mod -148 mio. kr. i 

samme periode sidste år. Udviklingen var præget af forlængede betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. 
MT Højgaard Holding A/S’ pengestrømme fra driften var 115 mio. kr. mod -45 mio. kr. sidste år.  

· Ordreindgangen i de første ni måneder var 4.569 mio. kr., 7% højere end i samme periode sidste år. Væksten 
skyldes især høj ordreindgang hos Enemærke & Petersen.   

· Koncernens samlede ordrebeholdning var ved udgangen af 3. kvartal steget til 6,8 mia. kr. mod 6,2 mia. kr. ved 
udgangen af 3. kvartal 2019 og 6,6 mia. kr. ved udgangen af 2019.   

· MT Højgaard Danmark vandt i begyndelsen af oktober en betinget ordre med en potentiel værdi på 1,6 mia. kr. 
· Som led i organisationsændringen pr. 1 oktober 2020 har MT Højgaard Danmark nedlagt funktionen Design & 

Engineering og løser dermed ikke længere opgaver som rådgivende ingeniør. MT Højgaard Danmark vil i stedet 
intensivere samarbejde og samhandel med eksterne rådgivere.   

 
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. 
 
Uændrede forventninger til 2020  
Forventningerne til 2020 fastholdes, selv om der fortsat er større usikkerhed i markedet som følge af konsekven-
serne af Covid-19-pandemien: 
· MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et driftsresul-

tat 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 driftsre-

sultat før særlige poster i niveauet 85 mio. kr.  
· MT Højgaard Holding A/S og MT Højgaard-koncernen opretholder fokus på positive pengestrømme på alle pro-

jekter. 
 
- Vi har haft et fornuftigt 3. kvartal med god fremdrift for vores strategiske satsning på samarbejder og bæredyg-
tighed, og vi har reduceret risici ved at lukke flere tvistsager. Resultatmæssigt er vi på sporet – vi forbedrer skridt 
for skridt indtjeningen før særlige poster, og vi regner med at tage et yderligere skridt i 4. kvartal. På grund af Co-
vid-19 er der stadig større usikkerhed i markedet, men vi begynder at se et momentum i efterspørgslen fra offent-
lige kunder og den almene sektor, særligt på renoveringer, og på tværs af koncernen er pipelinen styrket i 3. kvar-
tal, siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding A/S. 
 
Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Selskabsmeddelelse nr. 16/2020 
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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: 11. november 2020 

Billedet på forsiden: Enemærke & Petersen har ultimo september afsluttet renoveringen af BoligKorsørs af-
deling 21. Projektet bestod af nedrivningsarbejder af eksisterende boliger, og der er fjernet flere opgange for 
at skabe åbenhed i den bevarede bebyggelse. På den nedrevne bloks sokkel er der opført fjorten nye al-
mene rækkehuse. Kundetilfredshedsmålingen viste stor tilfredshed med Enemærke & Petersens udførelse. 
 
Billedet på denne side: MT Højgaard Projektudvikling har afleveret Magdaleneparken i Vedbæk. Pro-
jektet bestod af byggeri af nye boliger samt renovering af flere palæer, der er blevet omdannet til 
boliger. MT Højgaard Danmark var totalentreprenør på projektet.   
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Driftsindtjeningen før særlige poster blev igen i 
3. kvartal forbedret. Resultaterne bekræfter 
forventningen om en gradvis forbedring af ind-
tjeningen året igennem. 
· Omsætningen i de første ni måneder blev 

4.378 mio. kr. Faldet på ca. 5% fra samme pe-
riode sidste år var ventet og skyldes især en 
midlertidig nedgang i Enemærke & Peter-
sens omsætning i 1. halvår 2020. 

· Omsætningen i 3. kvartal steg 1% til 1.497 
mio. kr. Væksten skyldes især Scandi Byg. 

· Driftresultatet før særlige poster i de første ni 
måneder blev forbedret til 82 mio. kr. i MT 
Højgaard-koncernen og 51 mio. kr. i MT Høj-
gaard Holding A/S. MT Højgaard-koncernens 
driftsmargin før særlige poster steg til 1,9% 
mod 1,4%, især pga. bedre bruttomargin og 
lavere administrationsomkostninger.   

· I 3. kvartal blev MT Højgaard-koncernens 
margin før særlige poster 2,6% mod 1,5% i 3. 
kvartal 2019.   

·  I 3. kvartal blev der afholdt særlige poster på 
-31 mio. kr. til godtgørelse til fratrådte 

medarbejdere og ledere samt nedskrivning 
af et leasingaktiv (domicilet i Søborg). 

· MT Højgaard-koncernens pengestrømme fra 
driften blev 134 mio. kr. i de første ni måne-
der mod -148 mio. kr. i samme periode sidste 
år. Udviklingen var påvirket af forlængede 
betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og 
moms. MT Højgaard Holding A/S’ penge-
strømme fra driften var 115 mio. kr. mod 
 -45 mio. kr. i samme periode sidste år. 

· Ordreindgangen i de første ni måneder var 
med 4.569 mio. kr. 7% højere end i samme 
periode sidste år. Væksten skyldes især høj 
ordreindgang hos Enemærke & Petersen. 

· Ordrebeholdningen var ved udgangen af 3. 
kvartal steget til ca. 6,8 mia. kr. mod ca. 6,2 
mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal sidste år.  

· MT Højgaard Danmark vandt i begyndelsen 
af oktober en betinget ordre med en poten-
tiel værdi på 1,6 mia. kr.  

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

Forventningerne til 2020 fastholdes, selv om 
der fortsat er større usikkerhed i markedet som 
følge af konsekvenserne af Covid-19 pande-
mien.  
· MT Højgaard-koncernen fastholder forvent-

ningerne om en omsætning på omkring 5,9 
mia. kr. og et driftsresultat 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 driftsresultat før særlige poster 
i niveauet 85 mio. kr. 

· MT Højgaard Holding A/S og MT Højgaard-
koncernen opretholder fokus på positive 
pengestrømme på alle projekter. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 Bemærkning 

Delårsrapporten indeholder udsagn om fremti-
den, herunder økonomiske forventninger til 
2020, der som følge af deres natur er forbundet 
med risici og usikkerhedsfaktorer. Den faktiske 
udvikling kan derfor afvige væsentligt fra det for-
ventede. 

 

   
 

Hovedpunkter for 3. kvartal 2020 for 
MT Højgaard Holding A/S 
Omsætning 

�  mia. kr.  
i 3K 2020 

�  mia. kr.  
i 3K 2019* 

 

Driftsresultat før særlige poster 

  mio. kr.  
i 3K 2020 

 
 

mio. kr.  
i 3K 2019* 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

-  mio. kr.  
i 3K 2020 

-  mio. kr.  
i 3K 2019 

 

 Ordreindgang 

�    mia. kr.  
i 3K 2020 

�  mia. kr.  
i 3K 2019* 

 

 Ordrebeholdning 

�  mia. kr.  
i 3K 2020 

�  mia. kr.  
i 3K 2019* 

  

* 2019 er opgjort ekskl. Lindpro A/S 

Fortsat fremgang i 3. kvartal Uændrede forventninger til 2020 

Forventninger for MT Højgaard Holding A/S 
   Realiseret Forventet Realiseret* 
Mio. kr. K ÅTD    
Omsætning � ~ � � 
Driftsresultat før særlige poster  ~   
* ekskl. Lindpro A/S           
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Hovedpunkter for 3. kvartal 2020 for 
MT Højgaard-koncernen 
Omsætning 

�  mia. kr.  
i 3K 2020 

�  mia. kr.  
i 3K 2019* 

 

Driftsresultat før særlige poster 

  mio. kr.  
i 3K 2020 

 
 

mio. kr.  
i 3K 2019* 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

-  mio. kr.  
i 3K 2020 

-  mio. kr.  
i 3K 2019 

 

 Ordreindgang 

�    mia. kr.  
i 3K 2020 

�  mia. kr.  
i 3K 2019* 

 

 Ordrebeholdning 

�  mia. kr.  
i 3K 2020 

�  mia. kr.  
i 3K 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.  

 

 
  

 

 
     

 

1.482

1.60
4 1.480 1.40

1

1.497

1,5%

1,6%

0,2%

2,9%

2,6%

3K19 4K19 1K20 2K20 3K20

Omsætning Driftmargin %

1.823

2.0
10

1.344

1.585

1.639

3K19 4K19 1K20 2K20 3K20

6.188

6.595

6.459

6.644

6.786

3K19 4K19 1K20 2K20 3K20

Forventninger for MT Højgaard-koncernen 
   Realiseret Forventet Realiseret* 
Mio. kr. K ÅTD    
Omsætning � ~ � � 
Driftsresultat før særlige poster  ~   
* ekskl. Lindpro A/S           

HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2020 ÅTD                

   Omsætning 
Driftsresultat før    

særlige poster Ordrebeholdning 

Beløb i mio. kr.       
MTH Danmark � � -� -� � � 
Enemærke & Petersen � � � � � � 
Scandi Byg    � �   
Ajos   � �   
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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RESULTATER I 3. KVARTAL 
3. kvartal 2020 blev som ventet med et pænt 
aktivitetsniveau og en god fremgang for kon-
cernens strategiske prioriteter. Driftsindtjenin-
gen før særlige poster blev igen forbedret, og 
resultaterne bekræfter forventningen om en 
gradvis forbedring af indtjeningen året igen-
nem.  
   
Omsætningen i 3. kvartal blev 1.497 mio. kr. 
Væksten på 1% fra 3. kvartal 2019 skyldes pri-
mært Scandi Byg. Omsætningen i Enemærke 
& Petersen og MT Højgaard International var 
på niveau med 3. kvartal 2019, mens MT Høj-
gaard Danmark, Ajos og MT Højgaard Projekt-
udvikling havde lavere omsætning. 
 
MT Højgaard-koncernens driftsresultat før sær-
lige poster blev 38 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 3. 
kvartal 2019, og driftsmarginen før særlige po-
ster blev dermed 2,6% mod 1,5%. Forbedringen 
skyldes især bedre bruttomargin og lavere ad-
ministrationsomkostninger. Nedskrivninger på 

projekter belastede driftsresultatet med -45 
mio. kr. netto mod -14 mio. kr. i 3. kvartal 2019.  
 
I 3. kvartal blev der afholdt særlige poster på 31  
mio. kr. til godtgørelser til fratrådte medarbej-
dere og ledere samt nedskrivning af et leasing-
aktiv. 
 
REDUCERET RISIKO  
MT Højgaard-koncernen har i 3. kvartal forligt 
og lukket større tvisstsager, herunder en sag 
anlagt ved international voldgift og en anden 
større sag vedrørende et projekt i Danmark. 
Samlet set vurderes koncernens eksponering 
og eventualforpligtelser at være reduceret væ-
sentligt. Det er fortsat et fokusområde at bi-
lægge udestående tvister. 
 
Udskiftningerne af MgO-vindplader i bygge-
rier fra 2013-14 følger planen, og en stor del af-
sagerne er nu afviklet. Udskiftningerne ventes 
uændret at være afsluttet i 2022 inden for de 
hensættelser, som blev foretaget i september 

2018, da en voldgiftskendelse ændrede rets-
praksis på området.  
 
MT Højgaard Danmark færdiggør løbende pro-
jekter, der tidligere har givet anledning til ned-
skrivninger. I september afsluttede MT  
Højgaard Danmark således en 4-årig broentre-
prise for Banedanmark. Alle broer blev udført 
og afleveret til aftalt tid. 
 
GOD ORDREINDGANG  
Ordreindgangen på 1.639 mio. kr. i 3. kvartal 
var 10% lavere end i samme periode sidste år, 
men dog højere end i 1. og 2. kvartal 2020.   
Faldet i forhold til sidste år vurderes at skyldes 
periodeforskydninger. MT Højgaard Danmark 
vandt i begyndelsen af oktober en betinget,  
faseopdelt kontrakt med DSB om nybyggeri  
og renovering af værksteder (selskabsmedde-
lelse nr. 15/2020). Hvis forretningsenheden 
som ventet kvalificerer sig til alle faser, har ud-
buddet en samlet værdi på 1,6 mia. kr. frem til 
2025.  

I de første ni måneder kontraherede koncer-
nen nye ordrer og ekstraarbejder for i alt 4.569 
mio. kr., en vækst på 7% fra samme periode i 
2019. De nye ordrer er et mix af større, mellem-
store og mindre ordrer med god bonitet inden 
for nybyggeri, renovering, anlæg og infrastruk-
tur.  
 
Ved udgangen af 3. kvartal var ordrebehold-
ningen steget til 6.786 mio. kr. mod 6.188 mio. 
kr. på samme tidspunkt sidste år og 6.595 mio. 
kr. ved udgangen af 2019. Enemærke & Peter-
sen, Scandi Byg og Ajos havde alle god vækst i 
ordrebøgerne år til dato, mens ordrebehold-
ningen i MT Højgaard Danmark og MT Høj-
gaard International var faldende.  
 
Stort set hele den forventede omsætning i 
2020 var kontraheret ved udgangen af 3. kvar-
tal, men der kan dog opstå forskydninger i op-
start af projekter som følge af Covid-19. 

Beretning 

OMSÆTNING  

 

DRIFTSRESULTAT FØR SÆRLIGE POSTER 

 

ORDREBEHOLDNING  

 

ORDREINDGANG INKL. EKSTRAARBEJDE  
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1
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COVID-19 EFFEKTER 
I de danske forretningsenheder var påvirknin-
gen fra Covid-19 i 3. kvartal minimal. Derimod 
oplevede MT Højgaard International fortsat en 
vis opbremsning i ordreindtaget, men kunne 
gennemføre hovedparten af sine igangvæ-
rende projekter som planlagt.  
 
År til dato var effekten af Covid-19 i Danmark 
begrænset til enkelte forsinkelser og udskydel-
ser af projekter, som især ramte Ajos. Desuden 
var der mindre forstyrrelser af driften på byg-
gepladserne, hvor der blev indført ekstra for-
holdsregler for at beskytte medarbejderne og 
hindre smittespredning. Omvendt var der år til 
dato også en mere udtalt effekt af pandemien i 
MT Højgaard International.  
 
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 forværring af smittetallene, 
forskydninger af kontraherede projekter samt 
forsinkelser på kontraktindgåelser.  
 
De politiske tiltag, der blev gennemført i for-
året, er begyndt at stabilisere efterspørgslen 
fra offentlige kunder og den almene bolig- 
sektor. I maj blev anlægsloftet ophævet for 
2020, så kommunerne kan fremrykke 

anlægsinvesteringer for i alt 2,5 mia. kr. Desu-
den indgik et bredt politisk flertal ”Grøn bolig-
aftale 2020”, der frigiver 30 mia. kr. i Lands-
byggefonden til renovering og grøn omstilling 
i den almene sektor. Renoveringer af almene 
boliger er et fokusområde for især Enemærke 
& Petersen og MT Højgaard Danmark, og 
begge forretningsenheder oplever en øget ef-
terspørgsel på renoveringer.   
 
Usikkerheden er større for projekter finansie-
ret af private bygherrer, som kan blive påvir-
ket af svækkelsen af den globale økonomi pga. 
Covid-19. 
 
NY STRATEGI FØLGER PLANEN 
Implementeringen af Bæredygtig >22-strate-
gien følger planen, og delstrategier er ved at 
blive rullet ud i forretningsenhederne med 
særlig fokus på lønsomhed. Bæredygtig >22 
blev introduceret i februar 2020 og har som 
mål at hæve koncernens overskudsgrad til 4%  
i 2022 ved stort set uændret omsætning. 
  
Mens Enemærke & Petersen, Scandi Byg og 
Ajos allerede er udskilt i selvstændige selska-
ber, vil MT Højgaard A/S pr. 1. januar 2021 blive 
omdannet til tre selvstændige selskaber for 
hhv. Danmark, internationale aktiviteter og pro-
jektudvikling, svarende til de tre rapporterings-
segmenter. Omlægningen sker for at øge 

transparensen og cementere hver enheds an-
svar for egne resultater og drift.   
 
Porteføljen og balancen i MT Højgaard Hol-
ding optimeres løbende. Med virkning fra 1. no-
vember 2020 har Ajos solgt hejs-aktiviteterne 
for ca. 28 mio. kr. uden resultatmæssig effekt, 
og Ajos fokuserer nu på sine kerneaktiviteter 
inden for midlertidigt byggeri i form af pavillo-
ner, etablering og drift af byggepladser samt 
udlejning af udvalgt materiel.  
 
1. juli 2020 købte MT Højgaard Internationals 
grønlandske datterselskab Arssarnerit virk-
somheden MATU for at styrke sin position i 
Grønland. Desuden solgte MT Højgaard Hol-
ding med effekt fra 31. marts 2020 Lindpro A/S 
for 265 mio. kr. 
 
FLERE SAMARBEJDER 
Bæredygtig >22 udpeger fem strategiske fo-
kusområder: Bæredygtighed, innovation, pro-
cesser, samarbejde og medarbejdere. Specielt 
inden for ”samarbejde” og ”bæredygtighed” er 
der sket fremskridt i 3. kvartal. 
 
Enemærke & Petersens partnerskaber ByK 
med TRUST med Københavns Kommune og 
&os Byggepartnerskabet med boligselskabet 
KAB yder fortsat et væsentligt bidrag til kon-
cernen, og i 3. kvartal udbød andre almene og 
offentlige bygherrer flerårige, strategiske part-
nerskaber om deres bygge- og anlægsopga-
ver. Både Enemærke & Petersen og MT Høj-
gaard Danmark blev prækvalificeret til disse 
udbud, som ventes afgjort i 2021. 

Der ses også en stigende tendens til, at store 
bygherrer tidligt involverer totalentreprenø-
ren, så denne kan byde ind med viden om tids- 
og økonomistyring, priser, leverancetider, byg-
geteknik mv. i projekter, før der indgås aftale 
om totalentreprisen. MT Højgaard Danmarks 
betingede aftale med DSB er et eksempel 
herpå. 
 
På tværs af forretningsenhederne er der fokus 
på at indgå nye samarbejder og partnerskaber. 
Eksempelvis indgik MT Højgaard Projektudvik-
ling en aftale med Boligforeningen AAB med 
ambitionen om at bygge op til 2.500 nye pri-
vate andelsboliger. Desuden blev Scandi Bygs 
samarbejde med PensionDanmark om bære-
dygtigt træbyggeri udstrakt til at omfatte ny-
byggeri af yderligere studieboliger. 
 
Som led i organisationsændringen pr. 1 okto-
ber 2020 har MT Højgaard Danmark nedlagt 
funktionen Design & Engineering og løser der-
med ikke længere opgaver som rådgivende  
ingeniør. MT Højgaard Danmark vil i stedet in-
tensivere samarbejde og samhandel med eks-
terne rådgivere.   
 
FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED 
Der er i markedet markant stigende interesse 
for bæredygtigt byggeri og renovering, hvor 
certificeringer giver sikkerhed for, at projek-
terne opfylder målbare krav til materialevalg, 
byggeproces, affaldshåndtering og andre mil-
jømæssige forhold, men også til økonomiske 
og sociale aspekter. Tendensen vurderes at 
være til fordel for MT Højgaard-koncernen på 

Beløb i mio. kr. K K* ÅTD  ÅTD * * 
Ordrebeholdning primo � � � � � 
Ordreindgang og ekstraarbejde i perioden � � � � � 
Produktion i perioden � � � � � 
Ordrebeholdning ultimo   � � � 
 *2019 tallene er justeret for Lindpro      
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grund af koncernens know-how og erfaringer 
med bæredygtigt byggeri.     
Alle forretningsenheder var ved udgangen af 
3. kvartal involveret i projekter i hhv. Danmark 
og Grønland med præcertificering eller certifi-
cering efter de fire anerkendte bæredygtig-
hedscertificeringer: DGNB, LEED, BREEAM og 
Svanemærket. Samlet har koncernen år til dato 
været involveret i 21 projekter med certificerin-
ger mod 16 i hele 2019.  
  
ByK med Trust-konsortiet med Enemærke & 
Petersen indledte byggeriet af en daginstitu-
tion i Vanløse, som ifølge Københavns Kom-
mune er kommunens første emissionsfri byg-
geplads med fossil- og emissionsfrie maskiner, 
lastbiler drevet af biodiesel, affaldssortering  
og genanvendelse.    
 
OMSÆTNING ÅR TIL DATO 
Omsætningen i de første 9 måneder blev 
4.378 mio. kr. Faldet på knap 5% fra samme  
periode sidste år skyldes især den forventede 
nedgang i Enemærke & Petersens omsætning  
i 1. halvår 2020 efter et lavt ordreindtag i 1. 
halvår 2019. Også MT Højgaard Danmark og 
MT Højgaard Projektudvikling noterede sig for 
fald i omsætningen, mens Ajos’ omsætning i 
nogen grad blev påvirket af Covid-19 krisen. 
Scandi Byg og MT Højgaard International 
havde begge tocifret vækst i omsætningen år 
til dato.  
 
Omsætningen i MT Højgaard-koncernen og 
MT Højgaard Holding A/S er identiske i 2020, 
mens der ingen omsætning var i MT Højgaard 
Holding A/S i 1. kvartal i 2019, da fusionen af 

Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen 
A/S først blev gennemført 5. april 2019. 
Alle sammenligningstal, på nær balance og 
pengestrømme, er justeret for salget af Lind-
pro A/S.   
 
RESULTAT ÅR TIL DATO 
MT Højgaard-koncernens driftsresultat før sær-
lige poster blev år til dato 82 mio. kr. mod 63 
mio. kr. i samme periode sidste år. Driftsmargi-
nen før særlige poster steg dermed fra 1,4% til 
1,9%, især drevet af højere bruttomargin og la-
vere administrationsomkostninger.  
 
Nettonedskrivninger på projekter belastede re-
sultatet med netto -60 mio. kr. mod -45 mio. 
kr. i samme periode sidste år. En stor del af 
nedskrivningerne skete på projekter med høj 
færdiggørelsesgrad. 
  
MT Højgaard Holding A/S’ driftsresultat før 
særlige poster blev år til dato 51 mio. kr. mod 
-3 mio. kr. i samme periode 2019.  
 
I 3. kvartal blev der afholdt særlige poster på 31 
mio. kr. til godtgørelser til fratrådte medarbej-
dere og ledere samt nedskrivning af et leasing-
aktiv. Leasingaktivet er domicilet i Søborg, hvor 
to af fire etager er ledige efter tilpasninger af 
stabene og MT Højgaard Danmark, og der ar-
bejdes på udlejning af arealerne.   
 
Som følge af de særlige poster faldt MT Høj-
gaard-koncernens primære driftsresultat (EBIT) 
til 51 mio. kr. mod 63 mio. kr. i de første ni må-
neder af 2019.  MT Højgaard Holding A/S’ pri-
mære driftsresultat (EBIT) år til dato blev 20 

mio. kr. Forskellen på resultaterne skyldes MT 
Højgaard Holding A/S’ afskrivninger på købe-
sumsallokering og administrationsomkostnin-
ger, se nedenstående graf.  
 

I MT Højgaard-koncernen blev resultatet efter 
skat af fortsættende aktiviteter 18 mio. kr. år til 
dato mod 32 mio. kr. i samme periode sidste 
år. Faldet skyldes ovennævnte særlige poster. 
Medregnet bidraget fra ophørte aktiviteter 
(Lindpro A/S) steg koncernens nettoresultat til 

UDVIKLING I OMSÆTNING FOR MT HØJGAARD-KONCERNEN 
 

 
 

UDVIKLING I DRIFTSRESULTAT FØR SÆRLIGE POSTER FOR MT HØJGAARD-KONCERNEN 

 

 
* MTH-koncernen ekskl. Lindpro          ** Øvrige: Elimineringer mm.        ***Øvrige: Fælles stabe mm. 

mio. kr 

mio. kr 
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106 mio. kr. mod 21 mio. kr. i samme periode 
sidste år.  
 
I MT Højgaard Holding A/S blev resultatet efter 
skat af fortsættende aktiviteter -18 mio. kr. mod 
118 mio. kr. i de første ni måneder af 2019.  
Faldet skyldes primært betydelige finansielle 
indtægter i 2019, hvor værdien af aktierne i MT 
Højgaard A/S blev opskrevet til skønnet dags-
værdi ved fusionen mellem Højgaard Holding 
A/S og Monberg & Thorsen A/S. Resultatet for 
ophørte aktiviteter blev 79 mio. kr. og bestod 
af salgsprisen for Lindpro A/S fratrukket netto-
aktiver fra Lindpro A/S og nedskrivninger ved 
salget, bl.a. på varemærket - se specifikation i 
note 5. Nettoresultatet blev dermed 61 mio. kr. 
mod 117 mio. kr. i samme periode sidste år. 
 
PROJEKTPORTEFØLJE OG INDTJENINGS-
KRAV  
Diagrammet øverst næste spalte viser, hvor-
dan koncernens igangværende opgaver med 
en kontraktsum over 50 mio. kr. lever op til le-
delsens indtjeningskrav.  
 

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 
A/S 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver samt 
leasingaktiver udgjorde ved periodens afslut-
ning 1.386 kr. mod 1.618 mio. kr. ultimo 2019. 
Faldet skyldes primært nedskrivning af IT- og 
varemærkeaktiver ved frasalget af Lindpro A/S 
samt ordinære afskrivninger. 
 
Varebeholdninger udgjorde 483 mio. kr. ved 
udgangen af 3. kvartal mod 466 mio. kr. ved 
årets begyndelse. Grunde og byggeri i eget 
regi til videresalg udgjorde 453 mio. kr. 
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
udgjorde 1.133 mio. kr. ved 3. kvartals udgang  
mod 1.286 mio. kr. ultimo 2019. 

Igangværende entreprisekontrakter udgjorde 
netto en passivpost på 381 mio. kr. ultimo sep-
tember mod en passivpost på 345 mio. kr. ul-
timo 2019. 
 
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydel-
ser beløb sig til 717 mio. kr. ved 3. kvartals ud-
gang  mod 859 mio. kr. ultimo 2019. 

Samlet udgjorde arbejdskapital eksklusive 
grunde til videresalg ultimo september 2020  
0 mio. kr. i MT Højgaard Holding A/S og -15 
mio. kr. i MT Højgaard-koncernen mod hen-
holdvis -83 og -97 mio. kr. på samme tidspunkt 
sidste år. Ændringen var positivt påvirket af 
forlængede betalingsfrister for hhv. A-skat, 
AM-bidrag og moms for i alt ca. 120 mio. kr.   
 
Egenkapitalen ultimo september 2020 var 582 
mio. kr. mod 521 mio. kr. ultimo 2019 for MT 
Højgaard Holding A/S og 866 mio. kr. mod 759 
mio. kr. ultimo 2019 for MT Højgaard-koncer-
nen. Soliditetsgraden for MT Højgaard-koncer-
nen var 22% ved udgangen af 3. kvartal 2020 
mod 18% ultimo 2019. 
 
 

DRIFTSRESULTAT FØR SÆRLIGE POSTER: VANDRING FRA MT HØJGAARD-KONCERN TIL 
MT HØJGAARD HOLDING, MIO. KR 

   

IGANGVÆRENDE OPGAVER OMSÆTNING > 50 MIO. KR.  

 

ARBEJDSKAPITAL (EKSKL. GRUNDE) FOR 
MT HØJGAARD-KONCERNEN 
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PENGESTRØMME OG FINANSIELT 
BEREDSKAB  
MT Højgaard-koncernen styrkede år til dato 
pengestrømme fra driftsaktivitet til 134 mio. kr. 
fra -148 mio. kr. i samme periode sidste år. Ud-
viklingen er påvirket af forlængede betalings-
frister for A-skat, AM-bidrag og moms som 
følge af Covid-19.  
 
I de første ni måneder udgjorde penge-
strømme fra driftsaktivitet 115 mio. kr. i MT Høj-
gaard Holding A/S mod -45 mio. kr. i samme 
periode sidste år, der dog ikke er sammenlig-
nelig, da fusionen til MT Højgaard Holding først 
blev gennemført 5. april 2019.  
 
Pengestrømmene til investeringer år til dato er 
primært påvirket af salget af Lindpro A/S, der 
bidrog med 211 mio. kr. netto. Pengestrømme 
til investeringer blev 147 mio. kr. mod -178 mio. 
kr. i samme periode 2019 for MT Højgaard-kon-
cernen.  
 

MT Højgaard Holding A/S’ samlede kapitalbe-
redskab udgjorde 654 mio. kr. ved udgangen 
af september mod 594 mio. kr. ultimo 2019. 
Beredskabet anses med det nuværende aktivi-
tetsniveau som tilfredsstillende. I beredskabet 
indgår et ansvarligt lån på 250 mio. kr. fra Knud 
Højgaards Fond til at understøtte forpligtelser i 
MgO-vindpladesagerne. Der er fortsat ikke 
trukket på det ansvarlige lån. 
 
 

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 ÅTD ÅTD Året    . kvartal . kvartal ÅTD ÅTD Året 
                                    
Resultatopgørelse                                  
Nettoomsætning � � � � �    � � � � � 
Bruttoresultat              
Driftsresultat før særlige poster    -          
Særlige poster - - - - -    - - - - - 
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 ÅTD ÅTD Året    . kvartal . kvartal ÅTD ÅTD Året 
                                    
Øvrige informationer                                  
Ordreindgang � � � � �    � � � � � 
Ordrebeholdning, ultimo       � � �          � � � 
Arbejdskapital        - -          - - - 
Nettorentebærende indestående/gæld (+/-)       - -� -          - - - 
Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill                      
Gennemsnitligt antal medarbejdere **       � � �          � � � 
                                    
Nøgletal                                  
Bruttomargin i % � � � � �    � � � � � 
Driftsmargin før særlige poster 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                                  
Gennemsnitligt 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 udfører entreprenør-
opgaver inden for byggeri, anlæg og infra-
struktur i hele Danmark. Forretningsenheden 
bygger på mere end 100 års erfaring inden for 
boliger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner, 
erhvervsbyggerier, veje, broer og hele byrum. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING 
MT Højgaard Danmark har fortsat optimerin-
gen og har i årets første tre kvartaler mindsket 
driftsunderskuddet fra -30 mio. kr. i 2019 til  
-6 mio. kr. i 2020. Omsætningen i årets første 
tre kvartaler udviste et mindre fald til 1.926 mio. 
kr. mod 2.060 mio. kr. i 2019.  
 
Omsætningen i 3. kvartal 2020 blev 636 mio. 
kr. mod 690 mio. kr. i samme periode sidste år. 
Driftsresultatet i 3. kvartal før særlige poster 
blev -9 mio. kr. mod 9 mio. kr. i samme periode 
sidste år. Særlige poster i 2020 udgjorde -12 
mio. kr., der hidrører fra opsigelse af ca. 50 
medarbejdere og derudover blev der overflyt-
tet 10-15 medarbejdere til MT Højgaard Inter-
national. 
 
Produktionen på byggepladsen er fortsat rela-
tivt upåvirket af Covid-19, og overordnet vur-
derer MT Højgaard Danmark markedet som 
positivt med et stigende udbud af opgaver 

især på det offentlige marked. Fokus på til-
budsgivning i de foregående kvartaler har 
resulteret i en stærk pipeline af kommende 
projektmuligheder inden for både byggeri og 
anlæg i 4. kvartal 2020 og ind i 2021. 
 
Afviklingen af MgO-projekter forløber efter pla-
nen. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
To hovedfokusområder har præget 3. kvartal i 
MT Højgaard Danmark:  
 
For det første lanceringen af en ny strategisk 
platform samt en større organisatorisk om-
strukturering med henblik på at komme tæt-
tere på kunderne og forbedre konkurrence- 
evnen. I den forbindelse er rådgiverafdelingen 
’Design & Engineering’ blevet nedlagt for at 
koncentrere kræfterne inden for den klassiske 
entreprenørforretning og styrke samarbejdet 
med eksterne rådgivere. 
 
For det andet er der gennem en længere peri-
ode investeret i tilbudsgivning med særligt fo-
kus på rammeaftaler, strategiske partnerskaber 
og nye samarbejdsformer. Indsatsen bar frugt i 
oktober, da DSB valgte MT Højgaard Danmark 
som samarbejdspartner på et stort faseopdelt 
projekt til etablering af værksteder i 

København, Aarhus og Fredericia til DSB’s nye 
elektriske tog.  
 
MT Højgaard Danmark har i 3. kvartal afsluttet 
flere markante projekter. Blandt de vigtigste er 
bropakken fra Ringsted til Femern, hvor 22 
broer er revet ned, 26 broer er renoveret og 36 
nye broer er opført siden 2017. Desuden afle-
verede MT Højgaard i august første del af Bag-
gage Factory West til Københavns Lufthavn. 
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i 3. kvartal var 345 mio. kr. 
mod 472 mio. kr. sidste år. Dermed udgør MT 
Højgaard Danmarks ordrebeholdning 2,5 mia. 
kr. ved udgangen af 3. kvartal 2020 mod 2,7 
mia. kr. på samme tidspunkt i 2019. Fokus på 
tilbudsgivning i de foregående kvartaler samt 
et større udbud af offentlige opgaver forven-
tes at føre til stigende ordreindgang i 4. kvartal. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I 2020 
· Gellerup Sports- og Kulturcampus  
· Boliger på Flintholm, Frederiksberg  
· Enghaven Risskov, boliger i Risskov 
· Codan Medical, erhvervsbyggeri i Køge 
· Lindebo Afd. 14, renovering i Frederikshavn 
· Nye grønne værksteder for DSB (faseopdelt) 
 
  
  

MT Højgaard Danmark 

UDVIKLING I ORDREBEHOLDNING, MIO.KR. 

 
UDVIKLING I ORDREINDGANG, MIO. KR. 

 
UDVIKLING I OMSÆTNING MIO. KR. OG 
MARGIN FØR SÆRLIGE POSTER % 
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Beløb i mio. kr. K K ÅTD  ÅTD   
Omsætning   � � � 
Driftsresultat før særlige poster -  - - - 
Ordrebeholdning ultimo   � � � 
Ordreindgang og ekstraarbejde i perioden   � � � 
Bemærk: I 3K20 er der særlige poster på -12 mio. kr.  
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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 strategi-
ske partnerskaber og renovering af almene bo-
ligbyggerier. Blandt virksomhedens øvrige op-
gaver er renovering af skoler, erhverv, daginsti-
tutioner og andels- og ejerforeninger samt ny-
byggeri af blandt andet boliger, skoler, instituti-
oner og kontorer. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING  
Enemærke & Petersen fortsatte den solide 
fremgang og er godt på vej til at indhente om-
sætningsdykket i første halvdel af 2020. 
 
Omsætningen i årets første tre kvartaler ud-
gjorde 1.488 mio. kr. mod 1.764 mio. kr. i 
samme periode sidste år. Omsætningsned-
gangen skyldtes lavere ordretilgang i første 
halvår 2019. Driftsresultatet for de første tre 
kvartaler blev 62 mio. kr. mod 113 mio. kr. sidste 
år som følge af den lavere omsætning og ka-
pacitetsudnyttelse.  
 
Omsætningen i 3. kvartal 2020 var 522 mio. kr. 
og dermed nogenlunde på linje med omsæt-
ningen i 3. kvartal 2019 på 525 mio. kr. Driftsre-
sultatet i 3. kvartal blev 28 mio. kr. mod 48 mio. 
kr. samme kvartal sidste år.  

Covid-19 forventes ikke at påvirke resultatet i 
2020, men det er stadig usikkert, hvilken på-
virkning Covid-19 vil få på længere sigt.  
 
Afviklingen af MgO-projekter forløber efter pla-
nen. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER 
Ophævelse af anlægsloftet i 2020, frigivelse af 
midler i Landsbyggefonden og nye 
samarbejds- og partnerskabsmodeller skaber 
stigende aktivitet og nye muligheder inden for 
renovering af boliger og institutioner. I 3. 
kvartal udmøntede partnerskabet ByK med 
TRUST med Københavns Kommune og &os 
Byggepartnerskabet med KAB sig i flere 
renoveringsopgaver på henholdsvis skoler og 
almene boliger i Hovedstadsområdet. 
 
Som et led i at forstærke Enemærke & Peter-
sen som en landsdækkende spiller har forret-
ningsenheden i september åbnet kontor på 
Fyn, hvor aktiviteten inden for bygge- og reno-
veringsopgaver er høj. Kontoret skal blandt an-
det understøtte den store renoveringsopgave, 
der udføres for Fyns Almennyttige Boligselskab 
på 587 almene boliger i Højstrupparken ved 
Bolbro i Odense.  
 
Efter en succesfuld aflevering af to nye bolig-
byggerier på Køge Kyst fortsætter Enemærke 

& Petersen samarbejdet med PensionDanmark 
i forbindelse med den videre udvikling af om-
rådet. Bæredygtighed er et gennemgående 
element i byudviklingsprojektet, hvor alle byg-
gerier som minimum skal udføres med DGNB 
Guld certificering.  
 
Bæredygtighed er også et tema i ByK med 
Trust samarbejdet, hvor Enemærke & Petersen 
samarbejder med Københavns Kommune om 
at etablere kommunens første emissionsfri 
byggeplads i forbindelse med opførelsen af en 
ny daginstitution i Vanløse.  
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i årets første tre kvartaler steg 
med 56% i forhold til samme periode sidste år 
og beløber sig til 2.129 mio. kr. Ordrebehold-
ningen er med udgangen af 3. kvartal 3,2 mia. 
kr., hvilket er en fremgang på 49% i forhold til 
samme tidspunkt i 2019.  
 
Med forbehold for eventuelle Covid-19 udsky-
delser af projekter vil den voksende ordrebe-
holdning føre til stigende aktivitet i resten af 
året og ind i 2021. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I 2020 
· Renovering af Postparken etape 2 og 3, 

Tårnby 
· Renovering af Nøjsomheden boliger, Helsin-

gør 
· Nybyg af skolen i Sydhavn 
· Nybyg af ældreboliger Ydungaard, Værløse 
· Nybyg af lejligheder Køge Kyst, Køge 
· Renovering af Kildevældskole, Østerbro 

Enemærke & Petersen 

UDVIKLING I ORDREBEHOLDNING, MIO.KR. 
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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  
Scandi Byg fortsatte den positive udvikling 
igangsat i 2019 og videreført i 2020.  
 
Omsætningen i årets første tre kvartaler nåede 
346 mio. kr. mod 234 mio. kr. i samme periode 
sidste år. Driftsresultatet for samme periode 
udgjorde 16 mio. kr. mod 12 mio. kr. i 2019.  
 
Omsætningen i 3. kvartal blev 115 mio. kr. mod 
46 mio. kr. i 2019. Driftsresultatet var i perioden 
5 mio. kr. mod 2 mio. kr. året før.  
 
Covid-19 påvirkningen af resultaterne i årets 
tre første kvartaler er relativt begrænset. På 
længere sigt er der dog stadig usikkerhed om 
effekten, idet flere sager, der skal kontraheres i 
de kommende måneder, kan blive forsinket el-
ler udskudt.  
 
Afviklingen af MgO-projekter forløber efter pla-
nen. 

SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
Scandi Byg har indgået en samarbejdsaftale 
med PensionDanmark om udbredelse af bære-
dygtigt og klimavenligt modulbyggeri i træ til 
boliger og studieboliger. Aftalen har udmøntet 
sig i en række projekter, blandt andet 479 stu-
die- og familieboliger i Lyngby, som opføres i 
samarbejde med Boligfonden DTU og bliver de 
første i Danmark, der både opnår Svanemærk-
et og DGNB Guld certificering. Boligerne fær-
diggøres i tre etaper, hvor de første er afleve-
ret efter blot otte måneders byggetid, og de 
sidste vil stå klar til indflytning i sommeren 
2021.  
 
Seneste byggeri inden for samarbejdsaftalen 
mellem PensionDanmark og Scandi Byg er ud-
vikling og opførelse af 300 nye studieboliger i 
Ballerup, også med Boligfonden DTU som part-
ner. Boligerne certificeres i henhold til både 
Svanemærket og DGNB Guld.  
 
Scandi Byg har over sommeren haft travlt med 
at færdiggøre flere boligbyggerier, der i de 
kommende måneder afleveres til bygherrerne. 
Det drejer sig primært om studieboliger på 
DSB’s tidligere godsbanearealer i København 
for CPH Village, Gårdhaverne etape 3 i Høje 
Taastrup for MT Højgaard Projektudvikling og 
seniorboligerne Gartnergården i Høje Taastrup 
for KAB. Alle byggerier er Svanemærkede. 

I august offentliggjorde Scandi Byg, at Chri-
stian Halken tiltræder som ny adm. direktør 
den 1. november 2020. Den nye direktør skal 
stå i spidsen for at videreføre Scandi Bygs 
vækststrategi på et marked, hvor efterspørg-
slen efter bæredygtigt modulbyggeri er sti-
gende.   
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i årets tre første kvartaler var 
på 399 mio. kr. mod 454 mio. kr. i samme peri-
ode sidste år.  
 
Ordrebeholdningen ved kvartalets udgang var 
427 mio. kr. mod 390 mio. kr. i samme periode 
i 2019. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I 2020 
· Teglskoven, 115 Svanemærkede boliger i  

Allerød, Lejerbo 
· 300 studieboliger i Ballerup, PensionDan-

mark og Boligfonden DTU 

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, etablering, indretning, drift og afrig-
ning af byggepladser samt udlejning af mate-
riel til bygge-, anlægs- og renoveringsprojek-
ter. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING  
På trods af en vis Covid-19 påvirkning har Ajos 
opretholdt en pæn aktivitet takket være en høj 
belægning af flåden og en relativt stor ordre-
bog.  
 
Omsætningen udgjorde 186 mio. kr. i året før-
ste tre kvartaler mod 208 mio. kr. i samme peri-
ode sidste år. Året begyndte med høj aktivitet, 
men siden marts har Covid-19 ført til udskydel-
ser af projekter og dermed lavere omsætning 
på opsætning og montage af kraner, hejs og 
pavilloner samt efterfølgende lejeindtægter på 
udstyret. 
 
Driftsresultatet i årets første tre kvartaler blev 
14 mio. kr. mod 15 mio. kr. i samme periode 
2019. Faldet skyldes primært omkostninger til 
flytning af Ajos’ aktiviteter fra Hvidovre til Køge 
samt effekten af projekter, der er udskudt på 
grund af Covid-19.  

Omsætningen i 3. kvartal var 58 mio. kr. mod 
67 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet for kvarta-
let blev 5 mio. kr. mod 4 mio. kr. i samme peri-
ode i 2019. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
For at tilfredsstille efterspørgslen efter bære-
dygtige løsninger har Ajos udviklet Svanemær-
kede pavilloner i samarbejde med Scandi Byg. 
De bæredygtige pavilloner leveres uden ekstra 
omkostninger for kunderne og anvendes ty-
pisk til midlertidige kontorer, kantiner, skoler, 
daginstitutioner og genhusning. Ajos har sam-
tidig udviklet en ny installationsmetode for pa-
villonerne, så de kan opsættes med skruefun-
damenter, som er en nem, hurtig og bæredyg-
tig løsning uden gravearbejde og betonfunda-
menter.  
 
Ajos har i 3. kvartal udført flere opgaver inden 
for midlertidig belysning, byggestrøm, vandtil-
førsel og opvarmning. Blandt andet er opsat 
midlertidige master og strømforsyning til be-
lysning på Langebro i København, mens broen 
renoveres. Endvidere står Ajos for byggestrøm, 
vandtilførsel og opvarmning på Nyt Sund byg-
gepladsen i Odense, der omfatter etablering af 
50.000 m2 undervisnings- og forskningsbyg-
geri i tilknytning til det nye Odense Universi-
tetshospital.  
 

Der har i de sidste par år været betydelig 
vækst i salget af kraner til bygge- og fiskein-
dustrien i Grønland. Senest leverede Ajos i juli 
to semimobilkraner til kunder i Grønland og har 
dermed solgt 12 kraner i Grønland på blot to år.  
 
Arbejdet med at indføre en ny IT-platform er i 
3. kvartal fortsat i henhold til planen. Platfor-
men forventes fuldt implementeret i 4. kvartal 
og vil bidrage til en endnu mere effektiv drift 
og kundebetjening.  
 
Ajos har efter kvartalets afslutning frasolgt for-
retningen inden for hejs. 
 
ORDREINDGANG  
Ajos havde i årets første 9 måneder samlet set 
en 17% stigning i ordreindgangen, som blev på 
262 mio. kr. mod 224 mio. kr. i samme periode 
2019. Dette bragte den samlede ordrebehold-
ning op på 296 mio. kr. ved udgangen af 3. 
kvartal 2020, hvilket er en stigning på 24% i 
forhold til samme tid sidste år. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I 2020 
· Levering af 40 stk. 20-mands skurvogne til 

byggeplads for nyt Odense Universitets- 
hospital 

· Børneinstitution i Ørestad bygget af 24 pavil-
loner 

· Byggestrøm, vandtilførsel og opvarmning til 
byggepladsen for Nyt SUND i Odense  

Ajos 
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AKTIVITETER 
Forretningsenheden MT Højgaard International 
varetager koncernens aktiviteter på udvalgte 
markeder med særlig fokus på Grønland, Fæ-
røerne, Sverige og Maldiverne samt udviklings-
projekter i Afrika. 
 
ØKONOMISK UDVIKLING  
Påvirkningen fra Covid-19 på flere internatio-
nale markeder har medført en opbremsning i 
ordreindtaget, mens hovedparten af de igang-
værende projekter i al væsentlighed har kun-
net gennemføres som planlagt. 
 
Omsætningen i årets første tre kvartaler var 
528 mio. kr. mod 436 mio. kr. i samme periode 
sidste år. Driftsresultatet i årets første tre kvar-
taler udgjorde 15 mio. kr. mod 12 mio. kr. i 2019. 
 
I 3. kvartal var omsætningen på 177 mio. kr. 
mod 174 mio. kr. året før. Driftsresultatet i 3. 
kvartal faldt fra 20 mio. kr. i 2019 til 3 mio. kr. i 
2020, primært som følge af lavere aktivitet i 
Seth.  
 
MT Højgaard International oplever fortsat en 
stor efterspørgsel og tilbudsaktivitet, som for-
ventes at øge ordreindgangen i 4. kvartal 
2020.  
 

SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
Maldiverne er fortsat præget af Covid-19 re-
striktioner, der afholder private investorer fra at 
indgå nye byggekontrakter. Til gengæld er det 
lykkedes MT Højgaard International at indgå 
kontrakt med den Maldiviske regering om ud-
bygning af tre havne, en milepæl efter fem år 
uden kontrakter med offentlige bygherrer.  
 
Aktiviteten på det p.t. største projekt Hisings-
bron i Göteborg har fortsat været høj i kvarta-
let. Efter afslutning af den sidste, kritiske mon-
tageopgave af broens løftefag er der nu fuld 
gang i installations- og belægningsarbejder, 
før broen åbnes for den første trafik i foråret 
2021. 
 
På Færøerne oplever MT Højgaard Internatio-
nal fortsat god efterspørgsel på projekter i for-
længelse af de igangværende opgaver på 
blandt andet Landssygehuset i Tórshavn,  
rehabiliteringscentret Hovik og på en stor, ny 
børnehave i Gøtu Kommune.  
 
I Grønland har tilbudsaktiviteten været særde-
les høj, og på baggrund af en række vundne li-
citationer forventes en pæn ordreindgang i 4. 
kvartal. Første nye projekt blev en realitet i star-
ten af oktober, da der blev indgået kontrakt på 
opførelse af en boligblok i Maniitsoq. 
 

Hos Arssarnerit er de store installationsentre-
priser på henholdsvis lufthavnen og skolen i 
Nuuk kommet godt i gang, og der er generel 
travlhed med at få afsluttet udendørs aktivite-
ter, før vinteren sætter ind. Sammenlægningen 
med den tilkøbte virksomhed MATU forløber 
planmæssigt. MATU, der specialiserer sig i sik-
ring, er konsolideret ind i regnskabet og for-
ventes at bidrage med en omsætning på ca. 
25 mio. kr. i 2021. 
 
I Portugal og i de områder i Afrika, hvor MT 
Højgaard International har aktiviteter gennem 
Seth, har tilbudsaktiviteten været afdæmpet, 
men forventes stigende igen fra starten af 
2021. 
 
ORDREINDGANG 
Ordreindgangen i årets første tre kvartaler var 
med 366 mio. kr. 23% lavere end samme peri-
ode 2019. Ordrebeholdningen ultimo kvartalet 
var 738 mio. kr. mod 1.047 mio. kr. på samme 
tidspunkt sidste år.  
 
En række vundne licitationer forventes at bi-
drage til en øget ordreindgang i 4. kvartal. 
 
STØRRE PROJEKTER KONTRAHERET I 2020 
· Anlæg af 21 km vej fra Kangerlussuaq mod 

Sisimiut i Grønland 
· Udbygning af tre havne på Maldiverne med 

nye kajvægge, bølgebrydere og uddybning 
af havnebassiner 

· Ny boligblok i Maniitsoq, Grønland 
· Elinstallationer på de nye lufthavne Nuuk og 

Ilulissat 

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  
Resultaterne for MT Højgaard Projektudvikling 
udvikler sig som forventet, og flere markante 
projektmuligheder forventes i de kommende 
måneder at bidrage positivt. 
 
Omsætningen i årets tre første kvartaler var på 
124 mio. kr. mod 216 mio. kr. i 2019. Faldet i 
omsætningen skyldes primært en ændret peri-
odisering af projekterne i forhold til sidste år. 
Driftsresultatet før særlige poster blev for årets 
første tre kvartaler på -11 mio. kr. mod -2 mio. 
kr. i 2019. 
 

I 3. kvartal var omsætningen 25 mio. kr. mod 
63 mio. kr. året før. Driftsresultatet før særlige 
poster var 0 mio. kr. mod -13 mio. kr. i 2019. 
Særlige poster udgjorde -3 mio. kr., der skyldes 
hensættelse i forbindelse med organisations-
ændringer.  
 
Grundbankens værdi udgør 457 mio. kr. med 
udgangen af 3. kvartal mod 440 mio. kr. på 
samme tidspunkt sidste år.  
 
Igangværende projekter fortsætter med mini-
mal påvirkning fra Covid-19. De sidste boliger i 
Gaardhaverne i Høje Taastrup, som udføres i 
eget regi, blev solgt i 3. kvartal, så projektet er 
udsolgt inden aflevering i december 2020.  
 
Forventningen er, at der trods Covid-19 vil 
være solid interesse for velbeliggende boliger i 
midtsegmentet, og at interessen for boligudlej-
ningsprojekter forsat vil stige ind i 2021. Afkast-
kravet til investeringer i nye ejendomme for-
ventes at være stabilt i den kommende peri-
ode. 
 
SÆRLIGE PROJEKTER OG INDSATSER  
MT Højgaard Projektudvikling har i samarbejde 
med Boligforeningen AAB udviklet et nyt bolig-
koncept, som kombinerer almene boliger og 
andelsboliger. Boligkonceptet skal skabe større 

diversitet i boligområder og åbne mulighed for 
køb af egen bolig for mennesker med alminde-
lige indkomster i de større byer. Det forventes, 
at konceptet vil muliggøre udvikling og opfø-
relse af op mod 2.500 boliger i de kommende 
år.  
 
I 3. kvartal blev de første boliger i Teglsøerne i 
Nivå sat til salg. Teglsøerne, der er udviklet af 
MT Højgaard Projektudvikling og opføres af 
Enemærke & Petersen, består af 97 boliger og 
et fælleshus på en smuk grund med direkte 
adgang til søer og grønne stisystemer. Boli-
gerne vil bestå af rækkehuse og lejligheder i 
varierende størrelser, som henvender sig til 
både børnefamilier, unge, voksne og ældre. 
 
Christina Jørgensen fratrådte ved udgangen af 
september sin stilling som adm. direktør i MT 
Højgaard Projektudvikling. Koncernchef Mor-
ten Hansen er indsat som midlertidig direktør, 
indtil en afløser er fundet. 
 
 
  

MT Højgaard Projektudvikling 

UDVIKLING I OMSÆTNING MIO. KR. OG 
MARGIN FØR SÆRLIGE POSTER %  
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Beløb i mio. kr. K K ÅTD  ÅTD   
Omsætning      
Driftsresultat før særlige poster  - - -  
Kapitalbinding i grundbank*      
* ekskl. byggeri i eget regi                
Bemærk: I 3K20 er der særlige poster på -3 mio. kr.  
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato be-
handlet og godkendt delårsrapporten for peri-
oden 1. januar - 30. september 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  
giver et retvisende billede af koncernens  
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 
september 2020 samt af resultatet af koncer-
nens aktiviteter og pengestrømme for perio-
den 1. januar – 30. september 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 11. november 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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         Store Solvænget 
Scandi Byg har afleveret Store Solvænget 
i Urbanplanen. Projektet består af 66 mo-
derne familieboliger, og det bliver landets 
første almene boliger med Svanemærket. 
Kunden har givet Scandi Byg de højeste 
point både på kundetilfredshed og loyali-
tet. (Billede: ONV Arkitekter A/S) 
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SDU SUND, Odense 
Det er Ajos' opgave at sikre den nødven-
dige byggestrøm, vandtilførsel og inte-
rimsopvarmning på SDU SUND-bygnin-
gen i Odense. På billedet er servicemon-
tør Kim og VVS-montør Dennis ved at in-
stallere byggevand. MT Højgaard Dan-
mark er råhusentreprenør på projektet. 
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DSB værksteder 
DSB har tildelt MT Højgaard Danmark en kon-
trakt i forbindelse med værksteder til de nye 
elektriske tog, der skal indsættes på regionale 
og nationale banestrækninger. Udbuddet er 
opdelt i tre faser, og hvis MT Højgaard Dan-
mark som ventet kvalificerer sig til alle faser, 
har udbuddet en samlet værdi på 1,6 mia. kr. 
frem til udgangen af 2025.  
(Billede: DSB / Søren Rønholt)    
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De 3 Søskende, Nuuk 
MT Højgaard International har planmæs-
sigt afleveret den anden ud af tre bolig-
blokke på projektet De 3 Søskende i Nuuk. 
Projektet, der er udviklet i eget regi, består 
samlet af 57 boliger, der er solgt til tre an-
delsboligforeninger. Den sidste af de tre 
blokke bliver efter planen afleveret den 13. 
februar 2021. 
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Koncernregnskab for MT Højgaard Holding A/S  
1. januar – 30. september 2020 

Ny Psykiatri Bispebjerg 
MT Højgaard Danmark udfører storentreprise på Ny Psykiatri Bispebjerg. Ny Psyki-
atri Bispebjerg er et 22.500 kvadratmeter stort byggeri, som kommer til at rumme 
200 almenpsykiatriske enestuer, psykiatrisk akutmodtagelse, ECT-klinik og moder-
ne behandlingsfaciliteter.   
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

     *   *  *      *   *  * 
Beløb i mio. kr. . kvartal . kvartal ÅTD ÅTD Året    . kvartal . kvartal ÅTD ÅTD 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 � � �    � � � 
Kapitalandele 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 forpligtelser � � �    � � � 
Langfristede forpligtelser i alt �� �� ��    � � � 
                        
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER                      
Kreditinstitutter  � � �    � � � 
Leasinggæld � � �    � � � 
Igangværende entreprisekontrakter � � �    � � � 
Leverandører af varer og tjenesteydelser � � �    � � � 
Selskabsskat � � �    � � � 
Anden gæld � � �    � � � 
Periodeafgrænsningsposter � � �    � � � 
Hensatte forpligtelser � � �    � � � 
Kortfristede forpligtelser i alt �� �� ��    �� �� �� 
Forpligtelser i alt �� �� ��    �� �� �� 
Passiver i alt �� �� ��    �� �� �� 
                        
 
 

Balance 
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   MT Højgaard Holding A/S    MT Højgaard-koncernen 

    *   * *     *   * * 
Beløb i mio. kr. . kvartal . kvartal ÅTD ÅTD Året    . kvartal . kvartal ÅTD ÅTD 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. september � � � � � � 
                     
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. september � -� � � � � 
                     
 

Egenkapitalopgørelse  
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Denne delårsrapport omfatter perioden 1. januar – 30. september 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. Driftsresultat før særlige poster viser resultatet for hvert segment. Driftsresultat 
før særlige poster 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 Højgaard 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 
. kvartal 

ÅTD                             

Beløb i mio. kr. 
MTH 

DK E&P 
Scandi 

Byg Ajos 
MTH 

Int 
MTH 

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

PRIMÆRE GEOGRAFISKE SEGMENTER 
. kvartal 

ÅTD                             

Beløb i mio. kr. 
MTH 

DK E&P 
Scandi 

Byg Ajos 
MTH 

Int 
MTH 

PU Øvrige MTH Holding 
Danmark � �   -  - � 
Udland - - - -  - -  
Nettoomsætning i alt � �     - �                            
PRODUKTER:                         
Entreprisekontrakter � �  -   - � 
Projektudvikling - - - - -  -  
Leje - - -  - - -  
Øvrige (services mm.)   - -  - -  
Nettoomsætning i alt � �     - � 
Note:  ÅTD tallene er inklusiv . kvartal  på trods af fusion . april . 

4 SEGMENTOPLYSNING 

AKTIVITETER 3. KVARTAL ÅTD 2020                               

BELØB I MIO. KR. 
MTH 

DK E&P 
Scandi 

Byg Ajos 
MTH 

Int 
MTH 

PU Øvrige 
MTH 
Holding 

Omsætning til eksterne kunder � �     - � 
Intern omsætning mellem seg-
menter     - -     
Segmentomsætning i alt � �     - � 
Resultat af primært resultat 
(EBIT) -17,9 61,8 15,8 13,6 14,5 -14,3 -53,2 20,2 
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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 
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