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”Vi vil fortsat være blandt de største” 
Sidst i november måned offentliggjorde Søndergaard A/S årsregnskab for 2018/2019. Trods et 
mindre fald i omsætningen er det en optimistisk administrerende direktør, der ser tilbage på 
året, der er gået.  
 
”Vi er inde i en rigtig positiv udvikling, og vi er gået årets resultat i møde med åbne øjne. Som 
ung organisation har vi holdt et højt bundniveau, hvor den mindre tilbagegang har været 
kalkuleret. Vi har ikke ønsket at tage store risici, men i stedet har vi været selektive og holdt os 
fra opgaver med for stor usikkerhed”, lyder det fra Mads Søndergaard. 

For Søndergaard A/S har det konkret betydet, at virksomheden i det forgangne år ikke er gået 
ind i visse udbud, som man tidligere ville have gjort. Mads Søndergaard forklarer: 

”For os har det handlet om at optimere vores risikostyring og om at bevare et højt 
kvalitetsniveau i alt, vi rører ved. Vi går ikke på kompromis med kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø 
og affaldshåndtering. Det står vi fast på, og det vil vi gerne kendes for.” 

 
Vil ikke kun konkurrere på pris, men på kvalitet og ansvarlighed 

Priserne på nedrivningsentrepriser er faldende i disse år, og mange virksomheder underbyder 
hinanden for at få opgaver i bogen og noget at rive i for medarbejderne. Det kan dog være en 
problematisk og kortsigtet strategi, mener Mads Søndergaard: 

- At skabe øget omsætning er sådan set let nok. Det er bare at sætte priserne ned. Desværre er 
det en tendens, vi ser i vores branche – og i byggebranchen generelt. Når man for ofte vælger 
at prissætte opgaver for lavt og går ind i urentable entrepriser, så går det galt før eller siden.  

- Det skaber en nedadgående spiral og er en meget kortsigtet strategi. Vi ser derfor også 
relativt mange konkurser i byggebranchen. Vi har bevidst valgt en anden vej, fordi vi i bund og 
grund ikke ønsker at konkurrere på prisen, men på kvalitet og ansvarlighed. 

Søndergaard A/S har et erklæret mål om fortsat at være blandt de største 
nedrivningsentreprenører i Danmark. Ikke kun målt på omsætning, men på kvalitet og 
omdømme. 

 
Større risiko på visse entrepriser i 2020 

Administrerende direktør Mads Søndergaard fortæller dog, at det på visse opgaver kan give 
mening at tage en større risiko og acceptere en lavere indtjening – men så skal det være, fordi 
entreprisen giver vækst og er strategisk interessant for fremtiden. 

- Vi er ikke blinde for, at prisen er det vigtigste parameter i 99,9 % af udbuddene i vores 
branche. Derfor skal vi kunne balancere mellem at levere ydelser af højeste kvalitet og samtidig 
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tilbyde kunderne attraktive priser. Hvis en entreprise er interessant for os, for eksempel i 
forhold til et længerevarende samarbejde, er vi indforstået med at tage en større risiko og leve 
med en lavere margin. 

- Men vores primære fokus vil også i 2020 være at levere kvalitetsydelser, som kunderne kan 
stole på. Kunderne skal vide, at Søndergaard A/S har styr på medarbejdere, underleverandører, 
miljøforhold, bæredygtighed og så videre. Den bedste måde at sige det på er nok, at vi sælger 
tryghed, slutter Mads Søndergaard. 

 

Nøgletal fra årsregnskabet i Søndergaard A/S 

Søndergaard A/S har igennem årene opbygget et solidt fundament, som gør virksomheden i 
stand til at levere kvalitetsydelser med fokus på miljø, bæredygtighed, sikkerhed og ordentlige 
medarbejderforhold.  

Det ruster virksomheden godt til fremtiden og gør Søndergaard A/S konkurrencedygtige og 
klar til øget vækst i årene frem. 

 

 2018/19 2017/18 2016/17 
Bruttofortjeneste 76.247 94.731 72.846 
Årets resultat 15.615 19.220 13.930 
Antal medarbejdere 123 150 105 

 

Om Søndergaard A/S 

Søndergaard A/S er en familievirksomhed med mere end 60 års nedrivningserfaring. Mads 
Søndergaard overtog i 2012 ledelsen af virksomheden fra sin far, Tommy Søndergaard. 

I 2019 var Søndergaard A/S involveret i mere end 250 nedrivningsentrepriser og håndterede i 
omegnen af 300.000 tons affald. 

Virksomhedens fire værdier er kvalitet, troværdighed, fleksibilitet og godt samarbejde. 

Søndergaard A/S er ISO-certificeret inden for kvalitetsledelse, miljøledelse og 
arbejdsmiljøledelse. 
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