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Forord
PwC har igen valgt at udarbejde en brancheanalyse for små- og mellemstore elektrikervirksomheder, 
hvor vi sætter fokus på de seneste års udvikling i branchen på udvalgte nøgletal. Dog skal det 
nævnes, at der ikke opnås det fulde billede af corona-året 2020, idet mange virksomheder ikke har 
indberettet deres årsregnskaber for 2020 på nuværende tidspunkt. Nærværende brancheanalyse 
giver dig som ejerleder en mulighed for at sammenligne din virksomheds nøgletal med gennemsnittet 
i branchen og bruge branchens nøgletal som inspiration i din virksomhed. 

Udover fokus på relevante nøgletal i branchen har vi i denne brancheanalyse valgt at medtage tre 
spændende og aktuelle emner, som du kan få gavn af:

• Skab værdi med dine data
• Vidste du, at…
• Har du udfordringer med rekruttering af medarbejdere?

Disse afsnit kan hjælpe dig med at optimere og effektivisere din virksomhed og giver dig seneste 
nyt på områderne. Vi gør opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er en fyldestgørende beskrivelse 
af alle forhold, så det er altid en god ide at drøfte de aktuelle udfordringer med relevante rådgivere.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt du har spørgsmål eller ønsker en gennemgang af analysen, 
og du er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. Du finder vores kontaktoplysninger 
på sidste side i analysen.

God fornøjelse.

Michael Krath
PwC´s markedsleder for bygge- og anlægsbranchen
T: 55758756
E-mail: michael.krath@pwc.com
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I brancheanalysen for elektrikere indgår udvalgte nøgletal 
såsom indtjening på sager, kapacitetsomkostninger, over-
skudsgrad m.fl., hvor vi ser på udviklingen i nøgletallene. 
Overordnet set har der været en positiv udvikling i omsæt-
ningen, som udviser en vækst i aktivitetsniveauet på 7 %. På 
trods af det stigende aktivitetsniveau har der været et fald i 
indtjeningen på sagerne med 1 procentpoint, mens bund-
linjen er fastholdt med en overskudsgrad på lidt over 3 %. 

Ser vi på den geografiske udvikling i indtjeningen på sager-
ne, så har de fynske og jyske virksomheder haft et større 
fald i indtjeningen på sagerne, mens de sjællandske virk-
somheder inklusive hovedstaden har haft en fremgang i 
indtjeningen. Det kan skyldes, at efterspørgslen er større 
på Sjælland, hvilket giver virksomhederne bedre mulighed 
for at udbyde lidt højere priser i deres tilbud.

Analysen viser også, at virksomhederne fortsat er rustet 
til fremtidens udfordringer, og at der fastholdes en fornuf-
tig gennemsnitlig soliditetsgrad på 37 %. Herved har virk-
somhederne noget at stå imod med, hvis aktivitetsniveauet 
skulle falde de kommende år.

Ifølge Danmarks Statistik har antallet af konkurser generelt 
i Danmark været det laveste niveau i fem år, hvilket er posi-
tivt set i lyset af et år med corona. Det skyldes til dels rege-
ringens hjælpepakker og udskydelse af betaling af A-skat 
og moms. Til trods for at corona fortsætter ind i 2021, er 
der fortsat et fornuftigt aktivitetsniveau, så det kommende 
år forventes også at blive et positivt år for branchen.

Konklusion på nøgletalsanalyse
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Nøgletal for branchen

Gennemsnit omsætning pr. medarbejder

Den gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder er faldet fra 
DKK 1.085.000 til DKK 1.055.000, svarende til et fald på DKK 
30.000 pr. medarbejder. Faldet på DKK 30.000 svarer til et fald 
på ca. 3 %, hvilket kan skyldes flere forhold bl.a. en lavere 
grad af effektivitet i hverdagen.

Dækningsgrad

Overordnet set er dækningsgraden faldet med 1 procent-
point fra 17 % til 16 %, så der har ikke været den helt store 
afvigelse mellem de to år. Årsagen til det mindre fald i ind-
tjeningen kan skyldes stigninger på lønninger og materialer, 
uden at virksomhederne har kunnet fakturere det videre til 
deres kunder. 

Går man bag om tallene, er der regionale forskelle. De jyske 
og fynske elektrikervirksomheder har haft en tilbagegang på 
op til 3 procentpoint, mens de sjællandske virksomheder inkl. 
hovedstaden har haft en fremgang i indtjening på sagerne på 
op til 2 procentpoint. Det kan hænge sammen med, at efter-
spørgslen har været større på Sjælland og i hovedstaden de 
senere år. 

Kapacitetsomkostninger i %

De gennemsnitlige kapacitetsomkostninger i procent er bereg-
net i forhold til nettoomsætningen. Kapacitetsomkostninger 
svinger fra et niveau på 7 % til op til 20 % hos de elek-
trikervirksomheder, som indgår i analysen. Gennemsnitligt 
udgjorde kapacitetsomkostningerne 13 % det foregående 
år, og de er faldet med 1 procentpoint til 12 % det sene-
ste år. Forklaringen på faldet kan forventeligt hænge sammen 
med, at nettoomsætningen er steget forholdsmæssigt mere 
end stigningen i kapacitetsomkostningerne, og faldet bunder 
således ikke i et fald i de faktiske kapacitetsomkostninger.
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Overskudsgrad

Overskudsgraden er et udtryk for, hvor meget en elektriker-
virksomhed tjener på bundlinjen, når der omsættes for DKK 
100. Den gennemsnitlige overskudsgrad for elektrikervirk-
somheder i analysen ligger på 3,4 % for det seneste år og 
er stort set uændret fra det foregående år. En overskuds-
grad på 3,4 % betyder, at for hver DKK 100 en virksomhed 
omsætter for, opnås der et overskud på DKK 3,4 før ren-
ter og skat. Håndværkerbranchen generelt ligger på et for-
holdsvist lavt niveau, hvilket medfører, at der ikke skal være 
mange sager på et år, som går skævt, før hele overskuddet 
er væk eller i værste fald giver et samlet underskud i virk-
somheden. 

Soliditetsgrad

Den gennemsnitlige soliditetsgrad udgør 37 % for begge år 
og er et solidt fundament for en virksomhed. En soliditets-
grad på 37 % er et udtryk for, at virksomhedens egenkapi-
tal udgør 37 % af den samlede balancesum i virksomheden. 
Det uændrede niveau tyder på en fornuftig konsolidering af 
virksomhederne, således at virksomhederne kan modstå 
eventuelle udsving i branchen eller en nedgang i aktivitetsni-
veauet de kommende år. Den gennemsnitlige soliditetsgrad 
på 37 % er ligeledes et fornuftigt niveau i forhold til banker-
ne, idet bankerne ofte betegner en soliditetsgrad på mellem 
25 %-30 % som passende.
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Analysebaggrund 

Analysen er udarbejdet på baggrund af de seneste tilgængelige årsrapporter for PwC’s kunder inden for den 
pågældende branche – virksomheder med branchekode 432100. 

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

Virksomheder som qua sin størrelse eller som markant afviger fra populationsgennemsnittet og dermed vil kunne 
påvirke analysen uforholdsmæssigt meget, er frasorteret i analysen.

Nøgletalsdefinitioner

Nettoomsætning:  
Omsætning eksklusive moms og punktafgifter.

Dækningsgrad 2:  
(Bruttoavance/Omsætning)*100 Udtrykker hvor meget bruttoavancen udgør af nettoomsætningen. Bruttoavancen 
er opgjort med nettoomsætning fratrukket vareforbrug, underleverandører 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 nettoomsætningen. 

Overskudsgrad:  
(Overskud før renter og skatter/Omsætning)*100 Udtrykker hvor stort overskuddet er i forhold til 
nettoomsætningen.  

Kapacitetsomkostninger i procent:   
(Andre eksterne omkostninger/Omsætning*100) Udtrykker hvor mange procent kapacitetsomkostningerne (faste 
omkostninger) udgør af nettoomsætningen.
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Hvordan kan din virksomhed bearbejde den enorme 
mængde af data, så tal og fakta forvandles til brugbar 
information og strategisk indsigt?

De fleste virksomheder ved, at den stadigt stigende mængde 
af opsamlede data er et af virksomhedens vigtigste aktiver 
og kan være guld værd for at sikre fremtidig vækst og afdæk-
ke såvel eksterne som interne risici. 

Men udfordringen er, hvordan din virksomhed bearbejder den 
enorme mængde af data, så tal og fakta forvandles til brug-
bar information og strategisk indsigt.

Ved at arbejde med data, kan du give dig selv pålidelig og 
faktabaseret indsigt, som kan være med til at understøtte 
dine forretningsmæssige beslutninger, så du bedre kan løse 
specifikke forretningsmæssige problemstillinger.

Hvad kan du som virksomhedsejer bruge dine data til?

Ved en grundig kortlægning og analyse af din virksomheds 
processer, aktiviteter og brugeradfærd som fx tid, beløb 
eller andre relevante forhold, kan du få en detaljeret indsigt 
i din virksomheds processer. Denne indsigt kombineret med 

en generel finansrapportering med data, kan give dig, som 
virksomhedsejer, mulighed for at få et bedre overblik over 
vigtige nøgletal for din forretning. Disse nøgletal ville blive 
præsenteret i et dashboard som vist i nedenstående model.

Følgende nøgletal kan være relevante for din håndværksvirk-
somhed, så du som virksomhedsejer kan få klarhed over dine 
økonomiske tal, inden du træffer afgørende beslutninger: 

• Overblik over overskuds-/ underskudsgivende sager.
• Overblik over indtjeningen på sager.
• Dækningsbidrag pr. time.
• Oversigt over dækningsgrad på dine sager.
• Mulighed for at sammenligne afdelinger og dermed 

benchmarke på indtjening på sager, overskud mv. 
• Dashboard for sygefraværet pr. team eller pr.  

medarbejder.
• Oversigt over materialeprocenten på sager og mulighed 

for at foretage sammenligning på alle dine sager.
• Oversigt over debiterbare/effektive timer kontra hvor 

meget tid der bruges på tilbudsgivningen,  
administration mv. 

• Oversigt over hvilke områder og segmenter salget  
kommer fra.

Skab værdi med dine data 
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Du fortsat kan søge om hjælpepakker på faste omkostninger for perioden 9. 
december 2020 og frem. Den nuværende deadline er den 15. juni 2021.

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småanskaffelser hæves permanent 
fra DKK 14.100 til DKK 30.000. Ændringen er gældende fra den 23.  
november 2020.

Der gives et forhøjet afskrivningsgrundlag på 116 % (16 % tillæg) på  
investeringer i nye driftsmidler for perioden 23. november 2020 til 31. 
december 2022.

Reglerne for beskatning af fri bil ændres fra den 1. juli 2021. Ændringerne 
indfases i perioden fra den 1. juli 2021 og frem til 2025. De primære ændrin-
ger er en ændring af beskatningssatsen og en forhøjelse af miljøtillægget i 
beskatningsgrundlaget.

Fradraget for Boligjobordningen forhøjes i 2021 til DKK 25.000 pr.  
person for serviceydelser og DKK 25.000 for håndværksydelser. Der  
givet et samlet fradrag pr. person i 2021 på DKK 50.000.

Arbejdsgiver kan give et skattefrit gavekort på op til DKK 1.200  
til hver medarbejder, som kan bruges på udvalgte oplevelser.

Vidste du at…
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Mangel på (kvalificeret) arbejdskraft 

Mens store dele af erhvervslivet lider under COVID-19 og har 
oplevet faldende omsætning og dalende ordretal, ser det helt 
anderledes ud i bygge- og anlægsbranchen. 

Som følge af COVID-19 samt regeringens finanslov for 2021, 
hvor loftet for håndværker- og servicefradraget er hævet, 
oplever virksomheder i bygge- og anlægsbranchen en enorm 
efterspørgsel. 

Efterspørgslen er så stor, at virksomheder er nødsagede til at 
afslå ordrer, fordi de mangler arbejdskraft. En undersøgelse 
fra SMVdanmark* viser i den forbindelse, at mere end hver 
tredje oplever at blive begrænsede af den årsag. Dette resul-
terer både i tab af indtjening og tabt mulighed for at ska-
be forretning for den enkelte virksomhed, men det er også 
hæmmende for den samfundsmæssige vækst. 

Rekrutteringsbehovet er derfor akut!

Bygge- og anlægsbranchen er dog en af de brancher, der 
oplever flest forgæves og fejlagtige rekrutteringer, hvilket 
resulterer i spild af både tid og penge. 

Det er vigtigt, at virksomhederne formår at indhente kvalifi-
ceret arbejdskraft, da de ellers vil ende med at skulle gå på 
kompromis med kompetencer og finde den rette personprofil 
til virksomhedens kultur og team. 

At tiltrække og ansætte kvalificeret arbejdskraft bør derfor 
være øverst på dagsordenen hos virksomheder i bygge- og 
anlægsbranchen. Ledigheden i branchen er nu på sit laveste, 
og kampen om de dygtige medarbejdere har derfor aldrig 
været større*. 

Hvordan kan du imødekomme udfordringen og tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft til din virksomhed?

Det bedste, du kan gøre for din virksomhed, er at skabe og 
sikre en attraktiv arbejdsplads. En virksomhed, der bliver 
anset som attraktiv, vil ikke kun være i stand til at fastholde 
sine medarbejdere, men også tiltrække kvalificerede kandi-
dater, da en god arbejdsplads vægtes højt – og rygtet om en 
god arbejdsplads spredes ligeledes i netværk og i branchen. 
På denne måde får du en fordel i kampen om rekruttering af 

kompetent arbejdskraft og kan fremadrettet påtage dig flere 
opgaver uden at skulle gå på kompromis med hverken fag-
lige eller personlige kvalifikationer. 

Her er fem opmærksomhedspunkter og gode råd til at skabe 
en attraktiv arbejdsplads og tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
til din virksomhed:

1. Vurdering af den profil du søger
På trods af at din virksomhed står i en situation, hvor du 
mangler arbejdskraft, er det vigtigt at have for øje, at der 
selvfølgelig skal rekrutteres kvalificeret arbejdskraft for ikke 
at havne i en fejlrekruttering. Du skal derfor have fokus på, 
hvilken profil du søger og ønsker at rekruttere til jeres virk-
somhed og team. Søger du en kandidat med meget eller lidt 
erfaring, en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, kend-
skab til specifikke arbejdsopgaver, eller som er udadvendt, 
proaktiv, analyserende eller organiseret? Først herefter kan 
du succesfuldt påbegynde rekruttering og fastholdelse af 
den rette.  

2. Investér i brand og image 
Din virksomheds brand og image er noget af det første, som 
mulige kandidater møder. Det er derfor her, du skal være 
opmærksom på employer branding og virksomhedskultur – 
hvad ønsker du at stå for, hvad vil du brande arbejdsplad-
sen på, og hvordan skal det føles at være medarbejder? 
Lægger du eksempelvis vægt på fleksibilitet, goder og løn 
eller andet? Fokus skal være på, hvad der skal ”sælge” virk-
somheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der måske 
allerede er i arbejde andetsteds. Hvis en potentiel kandidat 
i høj grad kan identificere sig med det, virksomheden står 
for og signalerer, vil vedkommende være mere tilbøjelig til at 
ønske at blive en del af virksomheden. Det er derfor også 
vigtigt, at du er opmærksom på, at alle i virksomheden er 
ambassadører og efterlever jeres brand.

3. Trygt og ordentligt arbejdsmiljø 
Et trygt arbejdsmiljø inkluderer både ordentlighed i fysiske 
og psykiske arbejdsforhold. Det er afgørende, at du formår 
at skabe en generel sikkerhed og et godt miljø kollegaer 
og ledere imellem. Herudover er den mere formelle prak-
sis såsom ansættelsesretlige forhold også med til at skabe 
tryghed. Når dine medarbejdere føler sig trygge og arbejder 
under ordentlige forhold, vil de viderekommunikere dette, 
således potentiel kvalificeret arbejdskraft vil høre det gen-
nem fx netværk. 

Har du udfordringer med rekruttering af 
medarbejdere?

* https://smvdanmark.dk/analyser/temaanalyser/bygge-og-anl%c3% 
a6gsbranchen-har-mangel-p%c3%a5-medarbejdere-under-coronakrisen.
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4. Involvering og medbestemmelse fra medarbejdere
Forsøg at lytte til dine medarbejdere. Når dine medarbej-
dere føler, at de bliver lyttet til, forstået og inkluderet, vil 
deres engagement i og for virksomheden stige, fordi de 
føler, at de udvikler sig og i højere grad kan tage ejerskab 
over arbejdsopgaverne. Spændende arbejdsopgaver, auto-
nomi og muligheden for at udvikle sig er faktorer, der i stig-
ende grad er blevet vigtigere for branchens medarbejdere, 
og du kan derfor drage nytte af at kunne tilbyde dette, når 
det gælder kampen om kvalificeret arbejdskraft. Måske kan 
dine medarbejdere endda være med til at optimere proces-
ser og bidrage yderligere til forretningen!

5. Motiverende og respektfuld ledelse 
Som leder bør du give løbende feedback til dine medarbej-
dere, så de ved, hvad de gør godt, og på hvilke områder de 
kan udvikle sig. Generel respektfuld og konstruktiv sparring 
vil for dine medarbejdere betyde, at de føler sig anerkendte 
for præstationer og bidrag og dermed bliver mere motive- 
rede og ønsker at yde i endnu højere grad. Husk i den forbind- 
else altid at være klar og transparent i din kommunikation 
som leder, da det vil øge den gensidige tillid mellem dig og 
dine medarbejdere. Dette er specielt vigtigt, da en analyse 
viser, at relationen mellem medarbejder og leder er et af de 
punkter, som en medarbejder vægter højest i beskrivelsen af 
en attraktiv arbejdsplads. 
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Lad PwC indgå i sparringen omkring væsentlige nøgletal samt niveauerne for 
disse, således at der sker en optimering af driften.

Vurdering af nøgletal

EU-persondataforordningen blev imple-menteret den 25. maj 2018, og det 
kan være et komplekst område. Vi tilbyder en gennemgang af dine specifikke 
forhold og assisterer gerne med at få din virksomhed opdateret i forhold til de 
nye regler. Vidste du fx, at din virksomhed skal kunne dokumentere, at du har 
uddannet dine med-arbejdere i, hvordan de skal håndtere GDPR?

Assistance med EU- persondataforordningen

Står du overfor at skulle sælge din virksomhed, kan vi hjælpe dig med at finde 
den rette køber, værdiansætte og optimere din virksomhed inden et salg. 
Det gælder også i de situationer, hvor du står over for et generationsskifte i 
din virksomhed, hvad enten det er til tredjepart, familie eller medarbejdere. 
Ønsker du at udvide din eksisterende virksomhed gennem opkøb af 
andre virksomheder, hjælper vi også gerne med at afsøge markedet for 
opkøbsmuligheder for dig.

Struktureret købs- og salgsproces eller generationsskifte

I takt med at din virksomhed får flere medarbejdere, opstår der flere 
personalerelaterede opgaver, som du skal forholde dig til. Har du helt styr 
på, hvordan du tiltrækker de rigtige medarbejdere? Eller styr på, hvordan 
du sikrer motivationen hos dine nuværende medarbejdere, så de bliver i din 
virksomhed? Og hvad med udformning og dokumentation af jeres interne 
retningslinjer? Vi kan hjælpe dig med alt inden for HR-området, så du kan 
bruge tiden på at udvikle din forretning.

Hjælp til personaleadministration og HR-opgaver

Moms og afgifter er komplekse områder. Vi tilbyder en gennemgang af dine 
specifikke forhold og sikrer, at du får de rette afgifter og moms godtgjort.

Gennemgang af moms og afgifter

Vi kan varetage din virksomheds bogholderi og løn - enten ved at være til stede 
ude hos din virksomhed eller ved at varetage bogholderiet. Herunder kan vi 
tilbyde elektronisk indscanning og godkendelse af bilag.

Løn- og bogføring

Uanset størrelsen på din virksomhed kan vi udarbejde dit årsregnskab og 
foretage den nødvendige revision, review eller opstilling af årsregnskabet.

Udarbejdelse af årsregnskab

Områder hvor PwC kan være behjælpelige
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