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Et centralt erhverv 
Elektriker- og el-installatørbranchen har i de senere år op- 
levet en fremgang i omsætningen, hvilket også underbygges 
af den positive udvikling i bygge- og anlægsbranchen. Her- 
udover viser prognoserne for 2017 og 2018, jf. markedsana-
lyse fra installatørernes organisation, TEKNIQ, en positiv 
tendens i omsætningen, idet der forventes omsætnings-
stigninger på ca. 2 %.

Med de positive forventninger i branchen er det ikke umiddel- 
bart manglende efterspørgsel, der udgør den største udfor-
dring, men derimod udsigten til at få tilstrækkelige faglærte 
medarbejdere til at løse de daglige arbejdsopgaver. I sådanne 
situationer vil det være en god idé at kigge internt i virksom-
heden og sikre sig, at forretningsgangene fungerer mest hen- 
sigtsmæssigt, samt at både de produktive og de administra-
tive medarbejdere udnyttes optimalt. 

I PwC har vi gennem flere år haft udvalgte brancher som  
fokusområder, heriblandt bygge- og anlægsbranchen, hvor 
elektrikere og el-installatører indgår. Vores fokus skyldes, at 
der her er tale om en branche, som rummer en lang række af 
centrale erhverv – både for beskæftigelsen og for dansk øko- 
nomi som helhed. Vi følger nøje udviklingen i branchen og 
dens underbrancher for således at være på forkant med, 
hvordan fx lovmæssige ændringer kan påvirke såvel det 
mindre firma med få ansatte som den større virksomhed.

I år har vi udarbejdet en brancheanalyse, specifikt målrettet 
elektriker- og el-installatørbranchen. Analysen viser et uæn- 
dret niveau i indtjening på sagerne, stabil indtjening på bund- 
linjen samt en fornuftig konsolidering i virksomhederne. Du 
kan læse mere om udviklingen af de enkelte nøgletal senere  
i analysen.

Ud over udviklingen i udvalgte nøgletal har vi valgt at med- 
tage en række områder, som vi mener er særligt relevante for 
aktørerne i denne branche.

Vi har i denne udgave af brancheanalysen valgt at fokusere 
på følgende områder:

•  Anvendelsen af it-værktøjer til optimering og    
 effektivisering af dagligdagen
•  Aktuelle moms- og afgiftsforhold
•  Salg af virksomhed samt generationsskifte.

Ovenstående emner emner bidrage til at rette fokus mod 
aktuelle områder, som kan være med til at optimere virk-
somheders drift og videreudvikling. Dog gør vi opmærk-
som på, at der ikke er tale om udtømmende beskrivelser af 
alle relevante forhold og vinkler, som kan have direkte eller 
indirekte indvirkning, hvorfor en individualisering i forhold 
til den enkelte virksomhed altid vil være en nødvendighed.  
I denne sammenhæng er det nødvendigt at drøfte de aktuelle 
udfordringer og muligheder med relevante rådgivere, som 
kan assistere med opgaven.

Vi uddyber gerne analysen og står som altid til rådighed for 
spørgsmål og sparring. 

God fornøjelse.
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Elektriker- og el-installatørbranchen

Konklusion på nøgletalsanalysen

Virksomhederne fastholder en stabil indtjening 

Som det fremgår af analysen på de efterfølgende sider, 
fastholder elektrikerne og el-installatørerne en stabil 
indtjening på sagerne, hvor den gennemsnitlige 
dækningsgrad ligger på ca. 24 %. Endvidere har man i 
branchen formået at fastholde indtjeningsniveauet på 
bundlinjen med en uændret overskudsgrad på 6 %. 

Trods en omsætningsfremgang, jf. markedsanalyse fra 
TEKNIQ, har elektrikerne og el-installatørerne oplevet et 
mindre fald i konsolideringen, men de står dog fortsat 
stærkt rustet til fremtidens udfordringer, grundet et 
fornuftigt kapitalgrundlag.

Forventningen til de kommende år er en fortsat positiv 
udvikling i aktivitetsniveauet samt et endnu større fokus 
på effektivisering ved hjælp af it-værktøjer. Mange af 
virksomhederne i branchen vil fortsat kunne optimere 
drift og daglige arbejdsgange samt lette administrative 
byrder ved brug af it. Her vil fx en vellykket implemen-
tering og anvendelse af it til elektronisk timeregistrering, 
indscanning og elektronisk godkendelse af bilag eller be- 
taling via MobilePay kunne føre til frigivelse af fakturer-
bar tid og herigennem til en forbedret indtjening.
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Udvikling i dækningsgrad

Dækningsgraden udtrykker virksomhedernes indtjening i procent på 
arbejdsopgaver og er et godt styringsværktøj i dagligdagen. Det gælder både 
for igangværende projekter og afsluttede projekter samt i forbindelse med 
afgivelse af tilbud. Dækningsgraden kan bruges til at se, hvorvidt der har været 
en god indtjening på sagen, men den kan også bruges til at se, på hvilke sager 
der tjenes penge, og på hvilke sager der ikke tjenes penge. Herved kan 
virksomhedens daglige ledelse hurtigt få et overblik over de enkelte sager 
og se resultatet på sagsniveau. Det kræver selvfølgelig, at virksomheden 
anvender sagsstyring. 

Analysen viser, at dækningsgraden ligger på et stabilt niveau med 25 % i 
det foregående år og 24 % det seneste år, hvilket er fornuftigt i forhold til den 
samlede bygge- og anlægsbranche. Det betyder, at for hver 1 mio. kr., der 
omsættes for i virksomhederne, tjenes der i gennemsnit 240.000 kr. på 
sagsniveau.

Endelig viser analysens bagvedliggende data, at sjællandske virksomheder i 
gennemsnit har en lidt større dækningsgrad end jyske og fynske virksomheder. 
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Udvikling i soliditetsgrad

Soliditetsgraden udtrykker, hvor stor virksomhedens egenkapital er i procent 
af den samlede balancesum. Dette er et centralt nøgletal, som banker, 
leverandører mv. anvender i forbindelse med kreditvurdering – og hermed 
til fastsættelse af renter og vilkår. På baggrund heraf er det vigtigt for en 
virksomhed at fastholde en fornuftig soliditetsgrad.

På baggrund af analysen ses det, at elektriker- og el-installatørvirksomheder 
er fornuftigt konsoliderede med en soliditetsgrad i det foregående år på 39 %, 
hvilket dog er faldet med 2 %-point til 37 % det seneste år. Dette fald kan 
skyldes, at virksomhederne i større grad udbetaler udbytte.

Ud fra vores kendskab til bankernes forventninger til soliditetsgrad bør en 
virksomhed i bygge- og anlægsbranchen have en soliditetsgrad i intervallet 
25- 30 %.

Soliditetsgrad

Foregående regnskabsår

39 % 
37 % 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

35 % 

40 % 

45 % 

Seneste regnskabsår 

Udvikling i branchen – kommentering af nøgletal



Brancheanalyse af elektriker- og el-installatørbranchen    7

Udvikling i afkastningsgrad

Nøgletallet afkastningsgrad udtrykker elektriker- og el-installatør-
virksomhedernes evne til at forrente investeret kapital.

Udviklingen i afkastningsgraden fra forrige til seneste regnskabsår har været 
faldende. Niveauet er faldet fra 18 % til 13 %. Årsagen til faldet kan være et 
gennemsnitligt fald i virksomhedernes overskud, samtidig med at aktivsummen 
stort set er uændret i de to seneste år. Herved reduceres forrentningen af 
investeringer i anlægsaktiver mv. Fastholdelsen af aktivsummen skal formentlig 
ses i sammenhæng med den stigende aktivitet i branchen og forventningerne 
til stigende aktivitet i de kommende år.

Udvikling i overskudsgrad

Overskudsgraden udtrykker, hvor stor en procentdel af indtjeningen, der lander 
på bundlinjen før renter.

Analysen viser, at virksomhederne i gennemsnit har oplevet en overskudsgrad 
på 6 % ved afslutningen af seneste regnskabsår. Overskudsgraden er således 
stort set uændret fra det foregående år, hvorfor virksomhederne fastholder den 
procentvise indtjening. 
 
Til trods for at elektriker- og el-installatørbranchen overordnet set har oplevet 
en stigning i omsætningen, varierer udviklingen meget virksomhederne 
imellem. Mens nogle har oplevet en flot stigning i omsætningen, har andre 
oplevet et fald. Årsagen hertil afhænger ofte af, hvilke typer af arbejdsopgaver 
den enkelte virksomhed har været involveret i. Generelt har der været en god 
aktivitet i bygge- og anlægsbranchen med flere større både offentlige og 
private anlægsprojekter, hvilket også har smittet af på de virksomheder, som 
har været leverandører til disse projekter. Hvad enten omsætningen er faldet 
eller steget, har virksomhederne dog formået at fastholde overskudsgraden på 
det samme procentvise niveau.
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Nøgletalsdefinitioner

Omsætning: Udtrykker omsætning, eksklusive moms og punktafgifter.
  
Dækningsgrad: (Bruttoavance/Omsætning) * 100. Udtrykker, hvor meget 
bruttoavancen udgør af omsætningen. Bruttoavancen er opgjort med 
nettoomsætning fratrukket vareforbrug, under- leverandører og 
personaleomkostninger.

Soliditetsgrad: (Egenkapital/Samlet balance, eksklusive likvider og 
værdipapirer) * 100. Udtrykker, hvor stor en del af den samlede kapital 
der er fremkommet ved egenfinansiering.

Omsætning pr. ansatte: (Omsætning/Antal ansatte). Udtrykker, hvor 
meget de ansatte i gennemsnit har bidraget med til omsætningen.

Overskudsgrad: (Overskud før renter og skatter/Omsætning) Udtrykker, 
hvor stort overskuddet er i forhold til omsætningen.

Afkastningsgrad: (Primært resultat/Samlet balance) * 100. Udtrykker, 
hvor stor den samlede kapitals afkast er gennem den primære aktivitet.

Analysebaggrund
Analysen er udarbejdet på baggrund af de senest tilgængelige 
årsrapporter for PwC’s kunder inden for den pågældende 
branche – i dette tilfælde virksomheder med NACE-kode 
432100, El-installlation.

For at sikre, at oplysninger fra enkeltvirksomheder ikke kan 
identificeres, udarbejdes der ikke analyser på populationer på 
under 25 virksomheder.

Virksomheder, som afviger markant fra populations-
gennemsnittet, er frasorteret i analysen. Herved undgås en 
uforholdsmæssig stor påvirkning fra enkeltvirksomheder.
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Aktuelle forhold og tendenser 
i branchen
Flere administrative udfordringer

Til trods for at der gennem årene er blevet gennemført 
administrative lettelser fra lovgivers side, er det ikke sådan, 
det opleves hos elektriker- og el-installatørvirksomhederne. 
Tværtimod er der lagt endnu flere opgaver over til virksom-
hederne. Det gælder fx elektronisk indberetning af udbytte, 
selvangivelse mv.

Flere af de daglige administrative opgaver kan dog helt eller 
delvist afhjælpes ved brug af it-værktøjer. Blandt andet kan 
udfyldelse af ugesedler, hvor medarbejderne registrerer tid 
på den enkelte sag, i dag foretages via smartphone eller 
tablet, samtidig med at ”mester” eller afdelingslederen kan 
godkende disse elektronisk. På den måde lettes den adminis-
trative byrde, da ugesedler ikke skal håndteres manuelt. 
Samme muligheder er gældende for bilag, hvor overførslen  
til bogholderisystemet kan foretages elektronisk via en 
scanningsapp på smartphone eller tablet.

Øget digitalisering

Anvendelsen af nye og mere effektive it-værktøjer skal 
fungere og anses som en reel hjælp i dagligdagen, hvorfor 
udgangspunktet for en digitalisering altid skal passe til den 
enkelte virksomhed og dennes behov. Den enkelte virksom-
heds styrke med hensyn til anvendelse af it og omfanget af de 
afledte besparelser gennem en effektivisering af daglige 
forretningsgange varierer virksomhederne imellem.

Nedenfor er der oplistet nogle eksempler på mulige 
effektiviseringsforslag, som kan lette dagligdagen, spare 
omkostningskroner og frigøre fakturerbar tid:

•  Anvendelse af it-værktøj til elektronisk tidsregistrering  
 af ugesedler
•  It-værktøj til elektronisk scanning af bilag til brug for  
 bogføring, herunder elektronisk godkendelse af bilag  
 på smartphone eller tablet 
•  Bogføringssystem med sagsstyring
•  Anvendelse af MobilePay, så kundernes    
 betalingsmetoder gøres nemmere – dette giver hurtigere  
 indbetalinger og mindre behov for udsendelse af rykkere  
 mv.

Grøn BoligJobordning

BoligJobordningen (Håndværkerfradraget) fortsætter også i 
2017. Således vil der fortsat blive givet et fradrag på op til 
6.000 kr. pr. person for serviceydelser samt et fradrag på op 
til 12.000 kr. for håndværksydelser. Vi har nedenfor oplistet 
udvalgte ydelser, som er omfattet af den grønne 
BoligJobordning:

•  Installation af intelligent varme- og lysstyring
•  Installation og reparation af solfangere og solceller  
 (bortset fra anvendelse af reglerne om erhvervsmæssig  
  virksomhed)
•  Energirådgivning til energiforbedringer.

Ordningen gælder både for eksisterende sommerhuse og 
helårshuse, men der kan fortsat kun opnås ét fradrag pr. 
person pr. år. Er der flere ejere af et sommerhus, kan hver 
ejer opnå fradrag, såfremt de øvrige betingelser ellers er 
opfyldt. Ordningen gælder ikke for nybyggerier. Den grønne 
BoligJobordning er med til at fastholde og eventuelt øge 
aktivitetsniveauet i branchen, hvilket er positive tiltag fra 
regeringen.
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Fokuserede styringsværktøjer
I elektriker- og el-installatørbranchen, hvor der er skarp 
konkurrence og store udsving i aktivitetsniveauet, er det 
afgørende at have de rette styringsværktøjer. Vi har udpeget 
følgende områder og parametre som væsentlige, for at en 
elektriker og el-installatørvirksomhed kan skabe overblik, 
styrke beslutningsgrundlaget og herigennem øge 
indtjeningen:

Løbende rapportering 

Ved at foretage en regelmæssig rapportering – eksempelvis en 
oversigt med de væsentligste nøgletal – muliggøres en løbende 
tilpasning af forretningsområder, fx de forretningsområder, 
hvor indtjeningen kan forbedres. Der bør i denne 
sammenhæng ikke udelukkende ses på selve driften, men 
inddrag også balancen i rapporteringen, og fokuser på 
pengebindinger.

Høj detaljeringsgrad

Specificer omsætning og omkostninger ud på laveste niveau i 
månedsrapporten. Kunsten ligger i at have en tilstrækkelig høj 
detaljeringsgrad uden samtidig at miste overblikket. For 
mange elvirksomheder kan et overblik over igangværende 
sager være afgørende i forhold til en reduktion af risikoen ved 
fejlslagne sager og dårlig indtjening.

Få, men stærke styringsnøgletal

En øget detaljeringsgrad forbedrer muligheden for at styre 
forretningen efter de parametre, der er selve kernen i den 
daglige drift af en elvirksomhed. Blandt de styrende 
nøgletal, som der bør være fokus på, er:

• Dækningsgrad måler indtjeningen på den enkelte sag i 
procent, og procenten afhænger af virksomhedens størrelse. 
Dækningsgraden kan bruges som målestok ved afgivelse af 
tilbud samt til løbende opfølgning på den enkelte sag og 
afslutningsvist til efterkalkulation af sagen. 

• Omsætning pr. ansat kan bruges som benchmark-
værktøj, hvor den enkelte virksomhed kan sammenligne  
sig med de ”bedste” i branchen og vurdere omfanget og 
behovet for antal ansatte. Her skal der tages hensyn til 
anvendelse af underleverandører, som kan give misvisende 
nøgletal, afhængigt af omfanget af underleverandører frem 
for egne ansatte.

• Soliditetsgrad er et vigtigt nøgletal, som udtrykker,  
hvor konsolideret en virksomhed er. Soliditetsgraden er  
et vigtigt parameter, når banken mv. vurderer risikoen  
i virksomheden, og nøgletallet har således indflydelse  
på bankers fastsættelse af renter, gebyrer mv. Bankers 
nuværende niveau for en tilfredsstillende soliditetsgrad 
ligger mellem 25 og 30 %. Virksomhedernes soliditetsgrad 
bør altid optimeres i årsrapporten. Det er derfor en god ide 
at se på, hvorledes soliditetsgraden kan forbedres – fx ved 
balancetilpasning – allerede inden årsafslutningen. 

 
 Hos PwC har vi nogle bud på, hvordan en virksomhed kan 

optimere sin balance og nøgletal. Her kan bl.a. nævnes:

 • Nedbringelse af leverandørgæld med     
 overskudslikviditet

 • Tilpasning/Afregning af koncerninterne    
 mellemregninger

 • Inddrivelse af tilgodehavender fra kunder 
   inden regnskabsårets udløb.



12   Brancheanalyse af elektriker- og el-installatørbranchen

Der er mange relevante momsregler for elektriker- og el- 
installatørbranchen. Reglerne er ofte komplekse, hvilket 
betyder, at flere virksomheder i branchen ikke håndterer 
moms på den for dem mest optimale måde.
 
Elektrikeres og el-installatørers salg af varer og ydelser er 
momspligtig omsætning, og derfor skal der pålægges 25 % 
moms. Som følge heraf har virksomheden som udgangs-
punkt fuldt fradrag for den moms, som belaster de indkøbte 
varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med udøvelsen 
af denne momspligtige aktivitet.
 
Nedenfor har vi kort beskrevet nogle af reglerne, der især er 
relevante for elektriker- og el-installationsvirksomheder.
 
Firmabiler
Moms- og afgiftsreglerne afhænger af bilens art og anvend-
else og bliver hurtigt en kompliceret affære.
 
Personbiler (hvidpladebiler)
Virksomheder har hverken fradrag for momsen ved køb af 
personbiler eller fradrag for momsen af driftsudgifter, som 
fx benzin, reparation mv.
 
Varebiler under 3 tons (gulpladebiler)
Virksomheder kan derimod fradrage momsen ved køb af 
varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse 
med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksom-
heden også anvender varebilen til momsfri aktiviteter eller 
privat, har virksomheden ikke fradrag for momsen på an- 
skaffelsessummen.
 
Virksomheder har fuldt momsfradrag for udgifter til driften 
af varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes 
til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel. Fradragsretten er 
dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg 
overstiger 50.000 kr.

Tilladt kørsel i gulpladebiler
Som udgangspunkt anses al kørsel mellem hjem og arbejde 
for privat kørsel i forhold til moms og momsfradrag. Hvis 
man har denne form for kørsel, anses det for privat og får 
dermed momsmæssige konsekvenser for det fradrag, der  
er taget ved anskaffelsen af gulpladebilen.
 
Dog er visse former for kørsel tilladt i alle gulpladebiler, 
herunder:

•  Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når kørsel sker  
 i arbejdstiden
•  Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25  
 gange årligt, når bilen den efterfølgende dag skal  
 anvendes erhvervsmæssigt
•  I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der af- 
 hentes/afsættes kolleger, når arbejdsgiveren beordrer dette
•  Kørsel mellem virksomhedens faste adresse og skiftende  
 arbejdssteder.
 
Desuden gælder der særlige regler for specialindrettede biler 
under 4 tons. Ved et specialindrettet køretøj forstås en bil, 
hvor specialindretningen opfylder et erhvervsmæssigt be- 
hov, og hvor den specialindrettede bil er nødvendig for, at 
brugeren kan udføre sit arbejde. For disse biler er kørsel 
mellem hjem og arbejde tilladt, ligesom det er tilladt at fore- 
tage svinkeærinder på op til 1.000 km årligt (fx handle eller 
hente/bringe børn).
 
Hvis virksomheden har en vagtordning, anses kørsel mellem 
hjem og arbejde ikke som privat kørsel, når det sker som led 
i vagtordningen. Det er en forudsætning, at nedenstående 
betingelser er opfyldt:

•  Kørslen og selve vagtordningen er udtryk for et   
 forretningsmæssigt behov. 

Moms- og afgiftsregler for elektriker- 
og el-installatørbranchen
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•  Bilen skal være forsynet med det relevante værktøj, så det  
 er muligt at udføre reparationer i forbindelse med et ud- 
 kald. Både en ”almindelig” og en ”specialindrettet” bil  
 kan opfylde dette krav.
•  Medarbejderen har forbud mod at bruge bilen privat.
•  Der er udarbejdet en vagtplan, og der udarbejdes  
 rapporter over udkald.
•  Medarbejderen skal være på arbejde i hele vagtperioden.
•  Bilen kan identificeres i virksomhedens vognpark.
•  Antallet af vagtbiler står i rimeligt forhold til   
 vagtordningens omfang.
 
Hvis reglerne ikke overholdes, eller der foretages anden 
privat kørsel i øvrigt, er der risiko for bøder og tilbage-
betaling af moms og skat.
 
Personalegoder
Arbejdstøj
Moms af udgifter til arbejdstøj kan fratrækkes fuldt ud. Det 
gælder også helt almindelig civilbeklædning, hvis det er 
forsynet med virksomhedens navn eller logo, og hvis med- 
arbejderne skal bære det, når de repræsenterer virksom-
heden. Der kan ikke opnås momsfradrag, hvis tøjet 
anvendes privat.
 
Pc, telefon og internet
Momsen af udgifter til pc, telefon og internet kan fradrages 
fuldt ud, medmindre medarbejderen kan benytte det privat. 
I så fald kan der kun opnås et delvist (skønnet) momsfradrag.
 
Gaver
Der kan ikke opnås momsfradrag af udgifter til gaver til 
medarbejderne. Det er uanset, i hvilken anledning gaven 
gives.
 
Salg af materialer
Hvis virksomhedens medarbejdere kan købe materialer med 
særlige rabatter (eller helt ned til indkøbspris), skal der kun 
afregnes moms af det beløb, som medarbejderen rent faktisk 
betaler, og ikke af den normale markedspris. Det er dog 
under forudsætning af, at varerne som minimum sælges til 
købspris. Hvis der sælges til medarbejdere til under købs-
pris, bliver man ramt af en særlig korrektionsregel, hvor 
momsen i stedet skal afregnes til den normale markedspris.

Tab på kunder uden for konkurs
Hvis virksomhedens kunder ikke kan betale regningen,  
kan virksomheden korrigere momsen, når tabet er endeligt 
konstateret. Der er ikke længere et decideret krav om eks- 
tern inkasso, men hvis virksomheden ønsker at tage et 
momsfradrag i forbindelse med en udestående fordring,  
skal man skal have gjort ”tilstrækkeligt” i forhold til be-.
løbets størrelse.
 
Udenlandsk arbejdskraft og arbejde i udlandet
Hvis den danske virksomhed lejer arbejdskraft i udlandet, 
skal det som udgangspunkt ske efter reglerne om ”reverse 
charge”, hvilket betyder, at den danske virksomhed mod-
tager en faktura uden moms og selv skal afregne momsen 
(som så kan fratrækkes som købsmoms).
 
Hvis virksomheden udfører arbejde uden for Danmarks 
grænser, skal det undersøges konkret, hvilke momsmæssige 
konsekvenser der opstår, fordi reglerne er komplekse og va- 
rierer fra land til land. Derfor vil vi anbefale, at vi tager en 
snak, hvis I overvejer at starte et projekt i udlandet. 
 
Fakturering
Hvis virksomheden fakturerer for under 3.000 kr. til virksom- 
heder eller under 5.000 kr. til private, er der mulighed for at 
lette administrationen ved at bruge reglerne om forenklede 
fakturaer på disse (mindre) salg. Der er færre indholdskrav 
til forenklede fakturaer end til fulde/”almindelige” faktu-
raer, og den forenklede faktura skal således kun indeholde 
følgende:
•  Sælgers navn og adresse
•  Sælgers registreringsnummer (cvr-nr.)
•  Fortløbende nummer (fakturanummer)
•  Udstedelsesdato (fakturadato)
•  Mængden og arten af de leverede varer/omfanget eller  
 arten af de leverede ydelser
•  Det samlede omsætningsbeløb og momsbeløbets   
 størrelse.
 
Når beløbsgrænserne på henholdsvis 3.000 og 5.000 kr. 
overskrides, skal der udstedes en almindelig faktura. Det 
samme er tilfældet – uanset beløb – ved salg til private, hvis 
ydelsen kan give ret til skattefradrag (BoligJobordningen).
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De senere år er der sket markante ændringer på afgiftsom-
rådet. Disse ændringer gælder både afgiftssatserne som så- 
dan og mulighederne for godtgørelse.

Elektricitet
Byggevirksomheder har mulighed for at få godtgjort en an- 
del af afgiften på elektricitet. Formålet med anvendelsen 
af elektricitet er afgørende for, hvor stor en andel af elaf- 
giften virksomhederne kan få godtgjort. 

Virksomhederne kan kun få godtgjort en mindre andel af 
afgiften på elektricitet, der er anvendt til opvarmning af 
rum og vand samt komfortkøling. For at opnå denne godt  - 
gørelse skal elforbruget til opvarmning af rum og vand samt 
komfortkøling som udgangspunkt opgøres ved måling.

Såfremt forbruget til opvarmning af rum og vand samt 
komfortkøling ikke måles, er der en risiko for, at virksom-
heden slet ikke kan få godtgjort afgifter. Det tillades dog at 
anvende standardmetoder til at opgøre den del af afgiften, 
som virksomhederne ikke kan få godtgjort:

1. Afgift på 10 kr. pr. m² pr. måned i 12 måneder – dækker 
både rumvarme og komfortkøling, men ikke opvarm-ning 
af vand.

2. Komfortkølingsafgift på 10 kr. pr. m² pr. måned i 4 
måneder, hvis det kan dokumenteres, at virksomheden kun 
køler i 4 måneder årligt (gælder påbegyndte måneder).

3. Den fremstillede mængde varme opgjort efter varmemåler 
ganget med 1,1.

4. Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned i 
12 måneder – dækker både rumvarme, opvarmning af 
vand og komfortkøling.

5. Den installerede effekt ganget med den faktisk målte 
driftstid – dækker både rumvarme, opvarmning af vand  
og komfortkøling.

Vand
Elektriker- og el-installatørvirksomheder kan få godtgjort 
vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesbidraget. Det er 
underordnet for godtgørelsen, hvad virksomhederne 
bruger vandet til.

Olie, kul og gas
Elektriker- og el-installatørvirksomheder kan – som ud- 
gangspunkt – ikke få godtgjort energiafgifterne på olie, 
kul og gas, som anvendes til rumvarme og opvarmning  
af vand. Hvis brændslet derimod anvendes til varefremstil-
ling, er der dog en lang række forskellige anvendelser, hvor 
energiafgiften på forbruget kan godtgøres.

Benzin
Afgiften på benzin, gas og dieselolie, der anvendes som 
motorbrændstof, godtgøres ikke, medmindre der er tale 
om særlige former for kørsel inden for skovbrug, landbrug 
og gartneri.

Forbrugeren af energien
Byggeentreprenører har mulighed for at få godtgjort en- 
ergiafgiften på energi, der forbruges i forbindelse med 
byggeriet. Muligheden er dog afhængig af, hvad der er 
aftalt i byggekontrakten vedrørende omkostninger til 
energi. Det kan derfor i flere tilfælde være en fordel at 
vurdere dette nærmere inden underskrivelse af kontakt-
en, da ikke alle typer af virksomheder har mulighed for  
at opnå godtgørelse af energiafgifter. 

Afgiftsregler for elektriker- og el-installatørvirksomheder
Et solidt fundament til at beregne godtgørelsen af energiafgifter  



Afgiftsregler for elektriker- og el-installatørvirksomheder
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En løbende salgsmodning og grundig forberedelse er en god 
investering for virksomheder, som planlægger et salg eller et 
generationsskifte. Alle virksomheder kan dog have gavn af 
de processer, som salgsmodningen indbefatter, da disse kan 
være med til at styrke driften og herved gøre virksomheden 
aktuel over for potentielle opkøbere eller for en fusion.

Synliggør værdi og reducer risici

Formålet med en salgsmodning og -forberedelse er at 
synliggøre, hvilke:
•  værdier, som findes i virksomheden
•  værdier, som kan skabes i virksomheden, herunder ved  
 at reducere risici.

Hvis en virksomhed ikke er veldefineret eller ikke har en 
klar historik, vil køber kræve en rabat for de risici og 
usikkerheder, som køber oplever.

En central del af en salgsmodning er derfor at gennemgå 
virksomhedens aktiver og forretningsområder for at 
kortlægge, hvilke områder der ikke eller kun i mindre 
omfang skaber værdi – for så at frasælge eller afvikle disse.

I forbindelse med salgsforberedelsen er det ligeledes vigtigt 
at optimere de fremtidige pengebindinger i fx igangværende 
arbejder, kreditorer mv., da en opgørelse af virksomhedens 
værdi ofte tager udgangspunkt heri.

Salgsforberedelsen indebærer også en gennemgang af både 
virksomhedens omkostninger og dens organisation med 
henblik på at bestemme, hvad der skaber værdi. Omkost-
ninger, som ikke skaber værdi, påvirker salgsprisen negativt.
Værdiskabelse handler derfor til dels om at reducere risici. 

Risici reduceres ved at have orden i eget hus, så en ny ejer 
ikke risikerer tab, som kunne være undgået ved god for-
beredelse. Dette gælder blandt andet:

•  veldefinerede forretningsgange, herunder økonomi- 
 opfølgning og rapportering
•  rettidig omhu i forhold til alle interne og eksterne  
 aftaleparter
•  optimale aftalebetingelser med kunder, leverandører  
 og medarbejdere.

Salgsmodningen og -forberedelsen er således ikke 
en øvelse, hvor det kun handler om at reducere om- 
kostninger. Det handler om at skabe og synliggøre 
værdi.

Analyser potentielle købere

Allerede i den forberedende fase frem mod et virksomheds-
salg er det vigtigt at identificere mulige købere. Dette har stor 
betydning for, hvordan salget bør forberedes – både i forhold 
til eventuelle ejendomme, større investeringer og igangsæt-
telse af større projekter.

På næste side er vist forløbet i forbindelse med et salg af en 
virksomhed, herunder hvilke elementer som indgår i hver af 
processerne. 

Denne tilgang til salg kan vendes og benyttes i forbindelse 
med opkøb.

Salg af virksomhed  
og generationsskifte
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Fra salgsmodning til gennemførelse 
– salgsprocessens faser

Alle ovenstående elementer i salgsprocessen bør gennemgås og optimeres for at sikre den mest optimale proces og for at få det 
bedste udbytte og værdi fra et salg af en virksomhed. 

6-24 måneder 0-6 måneder 2-3 måneder 2-3 måneder

Salgsmodning
Salgsforberedelse

og
procesforberedelse

Identifikation af og
præsentation til

købere

Due dilligence og
forhandlinger

·  Strategiplan
·  Organisation og ledelse
·  Optimering og synlig-
   gørelse af indtjening
·  Investeringer i nye
   forretningsområder 
   og markeder
·  Rapportering og
   budgetopfølgning

·  Rapportering og
   budgetopfølgning
·  Normalisering af
   historiske resultater
·  Opdatering af finan-
   sielle forecasts
·  Salgsmateriale
·  Procesplan
·  Værdiansættelse
·  Transaktions-
   struktur
·  Køberfelt

·  Kontakt til købere
·  Udsendelse af
   salgsmateriale
·  Datarum
·  Management-
   præsentation
·  Modtagelse af indi-
   kative tilbud
·  Vurdering af tilbud

·  Due dilligence
·  Overdragelsesaftale 
   og andre dokumenter
·  Forhandling
·  Afslutning
   (signing/closing)
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Områder hvormed PwC 
kan være behjælpelig

Udarbejdelse af årsregnskab 
Vi kan udarbejde og opstille årsregnskab samt foretage revision og review, uanset størrelsen af din 
virksomhed.

Bogholderimæssig assistance
Vi kan varetage virksomhedens bogholderi – enten ved at være til stede ude i din virksomhed eller fra 
vores lokale kontor. Herunder tilbydes elektronisk indscanning af bilag til bogholderisystem samt 
elektronisk godkendelse heraf.

Vurdering af nøgletal
Ved at indgå som sparringpartner i vurderingen af væsentlige nøgletal kan vi styrke beslutnings-
grundlaget for en driftsoptimering samt sikre en proaktiv styring af i din virksomhed.

Struktureret købs- og salgsproces eller generationsskifte
Står du over for at skulle sælge din virksomhed, kan vi hjælpe med at finde den rette køber samt værdi-
ansætte og optimere din virksomhed inden et eventuelt salg. Dette gælder også i tilfælde af, at du står 
over for et generationsskifte i virksomheden – hvad enten det er til tredjemand, familie eller medarbej-
dere. Vi hjælper også gerne med at finde de rette virksomheder til en udvidelse af den eksisterende 
virksomhed gennem opkøb.

Gennemgang af moms og afgifter
Moms og afgifter er et komplekst område. Vi tilbyder derfor en gennemgang af din virksomheds 
specifikke forhold med henblik på at sikre, at al moms og alle afgifter refunderes fuldt ud.

Udnyt potentialet i dine forretningsdata 
Vi kan hjælpe dig med at udnytte det fulde potentiale i dine forretningsdata. Dette gøres med en 
optimeret rapporteringsløsning, som giver dig overblik over din virksomheds performance. Hermed 
styrkes grundlaget for strategiske beslutninger. Vi udnytter de nyeste teknologier, men disse er 
baseret på en software, du formentlig allerede har til rådighed i din virksomhed i dag.
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Vi er lige i nærheden. Skal vi ses?

PwC har kontorer over hele landet. Her står vores 
lokale specialister klar til at assistere din virksom-
hed og dig med revision og rådgivning.

Ønsker du et uforpligtende møde om din virksom-
heds behov og udfordringer, så kontakt din lokale 
PwC-brancheansvarlige. Alternativt kan et møde 
bookes online på www.pwc.dk
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