
Der har på det seneste været lidt debat om hvilken aktie man skal vælge hvis man vil have del i de 

kommende jernbaneinvesteringer plus evt. andre større projekter. De mest oplagte muligheder er Per 

Aarsleff og Arkil Holding. Jeg har derfor valgt at sammenligne de to på nøgletal. 

Per Aarsleff er det største selskab med en markedsværdi på ca 1129 mio. kr, mod Arkils ca 224 mio kr. 

Begge selskaber har været presset de seneste år som hele bygge og anlægsbranchen, men har dog øget 

omsætningen de sidste 3 år. 

 

Omsætning t.kr. 2008 2009 2010 2011 2012 

       Arkil 
 

2358300 2121500 2061900 2568500 2881800 

Aarsleff 
 

5327435 4871473 4737382 6147489 6676165 

       Forhold 
 

2,26 2,30 2,30 2,39 2,32 
 

Forholdstallet siger ikke så meget i sig selv, men er et forsøg på at vise hvordan de udvikler sig i forhold til 

hinanden. Da tallet er nogenlunde konstant trods de store udsving i omsætningen indikerer det at 

udsvingene er markedsbestemte. De tager altså ikke markedsandele fra hinanden. 

Ser vi på bundlinien ser det sådan ud. 

EPS 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

       Arkil 
 

147,6 49,3 -63,44 10 81 

Aarsleff 
 

101,8 76,4 24,6 48 55 
 

Umiddelbart ser det bedst ud for Aarsleff gennem kriseårene, men Arkils friske regnskab ændrer jo billedet 

noget med en flot fremgang. Indtjeningen følger ikke helt med væksten i omsætning, hvilket også ses på 

overskudsgraden. 

Overskudsgrad 2008 2009 2010 2011 2012 

       Arkil 
 

4,9 2,2 -2,1 0,7 2,1 

Aarsleff 
 

5,4 4,3 1,5 2,2 2,7 
 

Årsagen skyldes krisen i Europa der får udenlandske selskaber til at byde på projekterne og derved presser 

priserne. Det rammer naturligvis begge selskaber. Aarsleff ligger dog generelt lidt højere. 

Begge selskaber handles til lav K/I som andre smallcap der er ramt af krisen. 

 



Arkil 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          Indre Værdi 
 

833 1051 1220 1348 1389 1314 1319 1348 

Kurs 
 

903 944 1122 540 695 528 390 395 

K/I 
 

1,08 0,9 0,92 0,4 0,5 0,4 0,3 0,29 

          

          

          Aarsleff 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

          Indre Værdi 
 

398 442 507 602 655 683 723 778 

Kurs 
 

458 504 770 488 576 410 376 397 

K/I 
 

1,15 1,14 1,52 0,81 0,88 0,6 0,52 0,51 
 

Alle tal er fra selskabernes årsrapporter. Jeg har valgt at finde lidt ældre årsrapporter frem også for at 

sammenligne med værdierne før krisen. Arkil handles billigere på K/I, men det har også været tilfældet 

historisk. Begge aktier er jo steget pænt efterfølgende, så hvis vi bruger aktuelle kurser giver det K/I = 0,39 

for Arkil og 0,69 for Aarsleff. P/E bliver 6,4 for Arkil og 9,7 for Aarsleff. 

Begge gav sidst 10 kr i udbytte. 

Begge er smallcap, dog med klart størst omsætning i Aarsleff. Den gennemsnitlige daglige omsætning har i 

2013 været ca 340 stk i Arkil mod ca 3550 stk i Aarsleff. 

Gældsmæssigt er de ret ens d.v.s. ingen problemer. 

Min konklussion er at forskellene er små og det hælder lidt begge veje. Begge selskaber er klar til øget 

aktivitet i branchen og begge aktier vil vinde på en højere prissætning af smallcap som burde komme jvnf. 

historien. Jeg kan altså ikke udpege en klar vinder af min sammenligning, og har da også selv valgt at have 

begge aktier som langsigtede investeringer i pensionsdepoter. 

 

 

 

 


