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Arkitema fortsatte fremgang i 2018

Arkitema Architects har præsenteret regnskabet for 2018, og det viser
fremgang på både omsætning og resultat. Dermed er det en solid
virksomhed, der ved årsskiftet blev købt af COWI. Virksomheden ser en
afmatning på de danske og svenske markeder, hvorimod det går stærkt
fremad i Norge og i samarbejdet med de nye ejere.

Arkitema Architects har netop afleveret regnskab for 2018, med en solid
fremgang på både omsætning og resultat. Således steg omsætningen med 8
% i forhold til 2017 til i alt 421,7 mio. kr., mens resultatet før skat viste 19,9
mio. kr., svarende til en stigning på 49 % i forhold til året før, hvor en række
engangsudgifter påvirkede resultatet.



Resultatet er ikke helt tilfredsstillende, fortæller CEO Peter Hartmann Berg.
Det skyldes især, at den danske del af virksomheden var udfordret i starten af
2018, og modgangen kunne ikke helt opvejes af fremgangen på det svenske
marked. I 2019 forventer Arkitema en lavere efterspørgsel på både det danske
og svenske marked pga. afmatning i boligmarkedet. Det giver dog ikke Peter
Hartmann Berg anledning til bekymring:

”Vi kommer fra et meget højt niveau på boligmarkedet, men det ér et meget
sårbart marked. Derfor har vi de seneste mange år arbejdet bevidst med at
sikre Arkitema mod nedgang på eksempelvis boligmarkedet, således at vi kan
allokere vores fokus til andre markeder. Vores ordrebog er solid og på niveau
med sidste år.”

Stor fremtid i sigte med COWI

Resultatet bærer præg af ekstraordinære engangsudgifter, og viser ligeledes
et underskud i den norske afdeling. Men lige netop i Norge er udviklingen
vendt, og det er bl.a. her Peter Hartmann Berg forudser en stærk fremtidig
vækst:

”I Norge begynder det bestemt at ligne noget. Vi er kommet godt i gang med
året, og vi kan allerede nu se, at det ser rigtigt godt ud for de kommende år.
Der er på nuværende tidspunkt ansat flere nye medarbejdere på vores kontor
i Oslo, og flere kommer til. Det skyldes dels, at vi vinder flere projekter, og
dels, at Cowi også er meget store her, hvilket vi kommer til at kunne nyde
godt af.”

Lige netop samarbejdet med den nye ejer er kommet godt fra start, og det
giver Peter Hartmann Berg blod på tanden:

”Vi har gang i en meget vellykket sammenlægning, hvor samarbejdet går
rigtig godt. Vi høster allerede nu frugter af at blive lagt sammen, og jeg er
ikke i tvivl om, at når vi får sat endnu flere projekter i søen, så vil vi kunne
gøre en betydelig forskel sammen. Det er ikke noget, der kan ses i vores
omsætning endnu, men det forventer vi alle, at det vil gøre i de kommende
år.”

Siden Arkitema blev opkøbt af COWI har de to virksomheder fået flere
opgaver sammen, og for nyligt kunne man sætte nålen i det kommende



storprojekt Lynetteholmen ud for København

Hovedtal 2018
t.DKK

2017
t.DKK

Nettoomsætning 421.671 391.149

Driftsresultat (EBIT) 20.097 14.115

Årets resultat efter skat 13.230 7.689

Antal ansatte (FTE) 493 477

Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5.
største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 550 medarbejdere
fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.
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