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korT nYT

malene severinsen
vesterbro 18
Boks 1830, 9000 Aalborg
malene.severinsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 06 - mob. 72 42 52 06

nordjylland

Jette Warrer knudsen
kongensgade 77, 1.,
Boks 349, 6701 esbjerg
jette.knudsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 31 66 - mob. 72 42 51 66

sydvestjylland

helge Andreassen
storegade 22
Boks 68, 6200 Aabenraa 
helge.andreassen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 04 - Bil. 72 42 52 04

sønderjylland

Bjarne Bang
Bredgade 55, 1.
Boks 224, 7400 herning
bjarne.bang@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 03 - mob. 72 42 52 03

Midt/vestjylland
Jens Bertelsen
nørregade 77, 2.
Boks 105, 5100 odense C 
jens.bertelsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 05 - mob. 72 42 52 05

Fyn

oskar lund
Arosgaarden, Åboulevarden 31
8000 Århus C
oskar.lund@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 09 - mob. 72 42 52 09

østjylland
knud Teddy rasmussen
møntergade 19
1140 københavn k
knud.rasmussen@borsen.dk 
Tlf. 33 32 01 02 - lok 3207
mob. 72 42 52 07

sjælland/øerne

redAkTioner 
i dAnmArk

iT-virksomhed vokser igen
Efter et 2009, hvor både bruttoavance og førskat-
resultatet dykkede lidt i forhold til året før, er IT-
virksomheden A Gain tilbage på vækstsporet.

Bruttoavancen nåede i 2010 22,7 mio. kr.,hvilket 
er betydeligt bedre end i de to foregående år med 
henholdsvis 16,5 og 15,5 mio. kr.

Resultatet før skat landede på 5,1 mio. kr., hvilket 
nok er bedre end året før, men ikke helt så godt som 
i 2008, hvor man rundede de 7 mio. kr.

A Gain rådgiver andre virksomheder i investering 
i og administration af softwarelicenser. Virksomhe-
den har hovedkontor i Herlev og en afdeling i Sil-
keborg.

Når det lykkedes at øge salget i de værste kriseår, 
skyldes det i følge ledelsen, at man valgte at investe-
re knap 10 mio. kr. i nyansættelser i en periode, hvor 
de fleste andre skar ned. teddy    

Wegner-producent går frem
Den fynske møbelproducent Carl Hansen & Søn 
opnåede i 2010 et overskud på 10,4 mio. kr. før skat 
mod 1,5 mio. kr. året før. Selskabet oplyser ikke sin 
omsætning, men taler om »en omsætningsfrem-
gang på 20 pct., og intet tyder på, at vækstkurven 
knækker for familieforetagendet«.

Virksomheden har siden 1949 stået bag produk-
tionen af møbelarkitekten Hans J. Wegners design-
klassikere, som fortsat er efterspurgt, især i Europa. 

»Carl Hansen & Søn lever af at producere danske 
designklassikere, som hverken er på mode eller gået 
af mode. Det har styrket os i en tid, hvor forbruger-
ne konsoliderer og går efter det tidløse og høj pro-
duktionskvalitet,« siger adm. direktør Bo Wang. jb

ny kapital skal sikre ekspansion  
Den amerikanske elektronikkoncern Shure, som i 
februar overtog Informationsteknik Scandinavia 
A/S, sætter nu yderligere skub i forretningen. Sam-
let tilføres virksomheden en kapital på 40 mio. kr., 
og den skal bl.a. bruges til at fordoble salget i Dan-
mark, så man i løbet af de næste to-tre år når en 
samlet omsætning på 300 mio. kr. i udlejnings- og 
projektforretningen.

Informationsteknik har hovedkontor i København 
og afdelinger i Risskov, Malmø, Stockholm og Oslo. 
Desuden er der netop ansat en ny medarbejder, som 
skal åbne et nyt kontor i Gøteborg. Ud over den or-
ganiske vækst satser Informationsteknik på opkøb 
af andre virksomheder inden for især udlejningsom-
rådet, hvor selskabet bl.a. betjener sine kunder med 
avanceret udstyr til konferencebrug. teddy

FoTo: JohnnY AnThon WiChmAnn sCAnPiX

■■ struktur

AF JeTTe WArrer knUdsen

Markedet for kontormøbler 
i Danmark er næsten blevet 
halveret på bare tre år. In-
den for de seneste 10 år er 
markedet for kontormøbler 
faldet fra en samlet omsæt-
ning på 1,7 mia. kr. eksklusi-
ve moms i 2000 til 518 mio. 
kr. sidste år. Det viser nye tal 
fra Danmarks Statistik. 

Dermed er markedet for 
kontormøbler i Danmark 
nu så presset, at der med ret-
te kan sættes spørgsmåls-
tegn ved, om produktion af 
kontormøbler reelt har no-
gen fremtid i Danmark. Det 
kræver ifølge adm. direktør 
Keld Korsager, Møbel og In-
teriør Brancheforeningen, 
at aktørerne tænker i nye ba-
ner.

Han er ikke i tvivl om, at 
der vil være plads til unik-
ke producenter af specielt 
møbler til konference- og 
møderum med et højt desig-
nindhold. 

overskud i krisetider

En virksomhed, der net-
op har ændret strategi, er 
den delvist Grundfos-eje-
de Duba-B8 A/S i Bjerring-

bro, der hører til de abso-
lut største i Danmark. Mens 
konkurrenterne har haft 
blodrøde tal på bundlinjen 
i kriseårene, har Duba-B8 
kunnet levere overskud og 
stigende ordreindgang i tre 
år i træk i en branche, der 
ellers har været hårdt med-
taget. Med et mindre fald i 
omsætningen fra 229 mio. 
kr. i 2009 til 207 mio. kr. sid-
ste år er kontormøbelprodu-
centen kommet ud med et 
overskud på 620.000 kr. før 
skat.

»Det er det mindste over-
skud, vi har leveret, siden 
krisen slog til. Men det er 

alligevel tilfredsstillende, 
fordi markedet fortsat er 
vigende og lider under virk-
somhedernes tilbagehol-
denhed med investering i 
møbler og indretningsløs-
ninger,« siger adm. direk-
tør Christian Jacob Flarup, 
Duba-B8.

Til trods for at markedet 
for kontormøbler nærmest 
er halveret i sammeligning 
med 2008, er Duba-B8 slup-
pet med et fald på 35 pct. 
Ifølge Christian Jacob Fla-
rup skyldes det, at virksom-
heden ændrede strategi for 
tre et halvt år siden. Duba-
B8 gik i gang med en udlug-

ningsproces i kundeporte-
føljen, og ud af flere tusinde 
kunder udvalgte virksom-
heden 175 store, strategiske 
kunder, som skulle service-
res på alle leder og kanter. 
Den strategi har vist sig at 
give pote i form af en række 
kontrakter med store skan-
dinaviske virksomheder.

tæt samarbejde

»Det handler om at give 
kunderne merværdi i hele 
værdikæden. Det betyder, 
at vi har et meget tæt sam-
arbejde med vores kunder, 
som vi skræddersyr løsnin-

Markedet for  
kontormøbler  
styrtbløder

■■ resultater

AF JeTTe WArrer knUdsen

Efter en af de mest massive 
opkøbsbølger, der nogen-
sinde har været anført af 
en mindre eller mellemstor 
dansk virksomhed, måtte 
Scan Office/CJC Gruppen 
med hovedsæde i Esbjerg 
kaste håndklædet i ringen 
og gå konkurs i 2009. 

Det skete lige midt i fi-
nanskrisen, som dermed 
satte en stopper for virksom-

hedens strategi om at nå en 
mia. kr. i omsætning. Det 
blev ved en omsætning på 
600 mio. kr. 

For halvandet år siden 
blev virksomheden så re-
konstrueret i selskabet Scan 
Office ApS. I sit andet års-
regnskab må det selskab nu 
se i øjnene, at det er mere 
end op ad bakke at få vendt 
den katastrofale udvikling i 
forhandlervirksomheden.

En udvikling, der sidste år  
resulterede i et underskud 
før skat på 10,6 mio. kr. ud af 
en nettoomsætning på godt 

341 mio. kr. mod et under-
skud på 35,6 mio. kr. i 2009.

Virksomhedens adm. di-
rektør John Harbo Ander-
sen lægger ikke skjul på 
situationens alvor, men un-
derstreger, at det kun halv-
andet år gamle selskab al-
lerede kan vise markant 
fremgang.

opbakning fra bank 

»Årets første kvartal har væ-
ret rigtig godt, så vi ser lys 
forude. Vi har den fulde op-
bakning fra vores bankfor-

bindelser, og det er ret vig-
tigt i vores situation, da vi fra 
begyndelsen ikke har kun-
net få nogen kredit overho-
vedet hos vores leverandører 
og derfor har måttet betale 
med det samme,« siger John 
Harbo Andersen, der tilfø-
jer, at virksomheden bud-
getterer med et positivt re-
sultat i år.

Selskabets revisorer tager 
ikke direkte forbehold i års-
regnskabet for 2010, men 
anfører som supplerende 
oplysning, at selskabets vi-
dere drift er afhængig af, at 

scan office kæmper for at overleve

Fortsat produktion  
af kontormøbler  
i danmark kræver  
tæt samarbejde  
med kunderne, 
skræddersyede  
løsninger  
og høj service
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Dermed er markedet for 
kontormøbler i Danmark 
nu så presset, at der med ret-
te kan sættes spørgsmåls-
tegn ved, om produktion af 
kontormøbler reelt har no-
gen fremtid i Danmark. Det 
kræver ifølge adm. direktør 
Keld Korsager, Møbel og In-
teriør Brancheforeningen, 
at aktørerne tænker i nye ba-
ner.

Han er ikke i tvivl om, at 
der vil være plads til unik-
ke producenter af specielt 
møbler til konference- og 
møderum med et højt desig-
nindhold. 

overskud i krisetider

En virksomhed, der net-
op har ændret strategi, er 
den delvist Grundfos-eje-
de Duba-B8 A/S i Bjerring-

bro, der hører til de abso-
lut største i Danmark. Mens 
konkurrenterne har haft 
blodrøde tal på bundlinjen 
i kriseårene, har Duba-B8 
kunnet levere overskud og 
stigende ordreindgang i tre 
år i træk i en branche, der 
ellers har været hårdt med-
taget. Med et mindre fald i 
omsætningen fra 229 mio. 
kr. i 2009 til 207 mio. kr. sid-
ste år er kontormøbelprodu-
centen kommet ud med et 
overskud på 620.000 kr. før 
skat.

»Det er det mindste over-
skud, vi har leveret, siden 
krisen slog til. Men det er 

alligevel tilfredsstillende, 
fordi markedet fortsat er 
vigende og lider under virk-
somhedernes tilbagehol-
denhed med investering i 
møbler og indretningsløs-
ninger,« siger adm. direk-
tør Christian Jacob Flarup, 
Duba-B8.

Til trods for at markedet 
for kontormøbler nærmest 
er halveret i sammeligning 
med 2008, er Duba-B8 slup-
pet med et fald på 35 pct. 
Ifølge Christian Jacob Fla-
rup skyldes det, at virksom-
heden ændrede strategi for 
tre et halvt år siden. Duba-
B8 gik i gang med en udlug-

ningsproces i kundeporte-
føljen, og ud af flere tusinde 
kunder udvalgte virksom-
heden 175 store, strategiske 
kunder, som skulle service-
res på alle leder og kanter. 
Den strategi har vist sig at 
give pote i form af en række 
kontrakter med store skan-
dinaviske virksomheder.

tæt samarbejde

»Det handler om at give 
kunderne merværdi i hele 
værdikæden. Det betyder, 
at vi har et meget tæt sam-
arbejde med vores kunder, 
som vi skræddersyr løsnin-
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■■ resultater

AF JeTTe WArrer knUdsen

Efter en af de mest massive 
opkøbsbølger, der nogen-
sinde har været anført af 
en mindre eller mellemstor 
dansk virksomhed, måtte 
Scan Office/CJC Gruppen 
med hovedsæde i Esbjerg 
kaste håndklædet i ringen 
og gå konkurs i 2009. 

Det skete lige midt i fi-
nanskrisen, som dermed 
satte en stopper for virksom-

hedens strategi om at nå en 
mia. kr. i omsætning. Det 
blev ved en omsætning på 
600 mio. kr. 

For halvandet år siden 
blev virksomheden så re-
konstrueret i selskabet Scan 
Office ApS. I sit andet års-
regnskab må det selskab nu 
se i øjnene, at det er mere 
end op ad bakke at få vendt 
den katastrofale udvikling i 
forhandlervirksomheden.

En udvikling, der sidste år  
resulterede i et underskud 
før skat på 10,6 mio. kr. ud af 
en nettoomsætning på godt 

341 mio. kr. mod et under-
skud på 35,6 mio. kr. i 2009.

Virksomhedens adm. di-
rektør John Harbo Ander-
sen lægger ikke skjul på 
situationens alvor, men un-
derstreger, at det kun halv-
andet år gamle selskab al-
lerede kan vise markant 
fremgang.

opbakning fra bank 

»Årets første kvartal har væ-
ret rigtig godt, så vi ser lys 
forude. Vi har den fulde op-
bakning fra vores bankfor-

bindelser, og det er ret vig-
tigt i vores situation, da vi fra 
begyndelsen ikke har kun-
net få nogen kredit overho-
vedet hos vores leverandører 
og derfor har måttet betale 
med det samme,« siger John 
Harbo Andersen, der tilfø-
jer, at virksomheden bud-
getterer med et positivt re-
sultat i år.

Selskabets revisorer tager 
ikke direkte forbehold i års-
regnskabet for 2010, men 
anfører som supplerende 
oplysning, at selskabets vi-
dere drift er afhængig af, at 
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korT nYT

malene severinsen
vesterbro 18
Boks 1830, 9000 Aalborg
malene.severinsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 06 - mob. 72 42 52 06

nordjylland

Jette Warrer knudsen
kongensgade 77, 1.,
Boks 349, 6701 esbjerg
jette.knudsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 31 66 - mob. 72 42 51 66

sydvestjylland

helge Andreassen
storegade 22
Boks 68, 6200 Aabenraa 
helge.andreassen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 04 - Bil. 72 42 52 04

sønderjylland

Bjarne Bang
Bredgade 55, 1.
Boks 224, 7400 herning
bjarne.bang@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 03 - mob. 72 42 52 03

Midt/vestjylland
Jens Bertelsen
nørregade 77, 2.
Boks 105, 5100 odense C 
jens.bertelsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 05 - mob. 72 42 52 05

Fyn

oskar lund
Arosgaarden, Åboulevarden 31
8000 Århus C
oskar.lund@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 09 - mob. 72 42 52 09

østjylland
knud Teddy rasmussen
møntergade 19
1140 københavn k
knud.rasmussen@borsen.dk 
Tlf. 33 32 01 02 - lok 3207
mob. 72 42 52 07

sjælland/øerne

redAkTioner 
i dAnmArk

iT-virksomhed vokser igen
Efter et 2009, hvor både bruttoavance og førskat-
resultatet dykkede lidt i forhold til året før, er IT-
virksomheden A Gain tilbage på vækstsporet.

Bruttoavancen nåede i 2010 22,7 mio. kr.,hvilket 
er betydeligt bedre end i de to foregående år med 
henholdsvis 16,5 og 15,5 mio. kr.

Resultatet før skat landede på 5,1 mio. kr., hvilket 
nok er bedre end året før, men ikke helt så godt som 
i 2008, hvor man rundede de 7 mio. kr.

A Gain rådgiver andre virksomheder i investering 
i og administration af softwarelicenser. Virksomhe-
den har hovedkontor i Herlev og en afdeling i Sil-
keborg.

Når det lykkedes at øge salget i de værste kriseår, 
skyldes det i følge ledelsen, at man valgte at investe-
re knap 10 mio. kr. i nyansættelser i en periode, hvor 
de fleste andre skar ned. teddy    

Wegner-producent går frem
Den fynske møbelproducent Carl Hansen & Søn 
opnåede i 2010 et overskud på 10,4 mio. kr. før skat 
mod 1,5 mio. kr. året før. Selskabet oplyser ikke sin 
omsætning, men taler om »en omsætningsfrem-
gang på 20 pct., og intet tyder på, at vækstkurven 
knækker for familieforetagendet«.

Virksomheden har siden 1949 stået bag produk-
tionen af møbelarkitekten Hans J. Wegners design-
klassikere, som fortsat er efterspurgt, især i Europa. 

»Carl Hansen & Søn lever af at producere danske 
designklassikere, som hverken er på mode eller gået 
af mode. Det har styrket os i en tid, hvor forbruger-
ne konsoliderer og går efter det tidløse og høj pro-
duktionskvalitet,« siger adm. direktør Bo Wang. jb

ny kapital skal sikre ekspansion  
Den amerikanske elektronikkoncern Shure, som i 
februar overtog Informationsteknik Scandinavia 
A/S, sætter nu yderligere skub i forretningen. Sam-
let tilføres virksomheden en kapital på 40 mio. kr., 
og den skal bl.a. bruges til at fordoble salget i Dan-
mark, så man i løbet af de næste to-tre år når en 
samlet omsætning på 300 mio. kr. i udlejnings- og 
projektforretningen.

Informationsteknik har hovedkontor i København 
og afdelinger i Risskov, Malmø, Stockholm og Oslo. 
Desuden er der netop ansat en ny medarbejder, som 
skal åbne et nyt kontor i Gøteborg. Ud over den or-
ganiske vækst satser Informationsteknik på opkøb 
af andre virksomheder inden for især udlejningsom-
rådet, hvor selskabet bl.a. betjener sine kunder med 
avanceret udstyr til konferencebrug. teddy

FoTo: JohnnY AnThon WiChmAnn sCAnPiX
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i Danmark er næsten blevet 
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markedet for kontormøbler 
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kontormøbler i Danmark 
nu så presset, at der med ret-
te kan sættes spørgsmåls-
tegn ved, om produktion af 
kontormøbler reelt har no-
gen fremtid i Danmark. Det 
kræver ifølge adm. direktør 
Keld Korsager, Møbel og In-
teriør Brancheforeningen, 
at aktørerne tænker i nye ba-
ner.

Han er ikke i tvivl om, at 
der vil være plads til unik-
ke producenter af specielt 
møbler til konference- og 
møderum med et højt desig-
nindhold. 

overskud i krisetider

En virksomhed, der net-
op har ændret strategi, er 
den delvist Grundfos-eje-
de Duba-B8 A/S i Bjerring-

bro, der hører til de abso-
lut største i Danmark. Mens 
konkurrenterne har haft 
blodrøde tal på bundlinjen 
i kriseårene, har Duba-B8 
kunnet levere overskud og 
stigende ordreindgang i tre 
år i træk i en branche, der 
ellers har været hårdt med-
taget. Med et mindre fald i 
omsætningen fra 229 mio. 
kr. i 2009 til 207 mio. kr. sid-
ste år er kontormøbelprodu-
centen kommet ud med et 
overskud på 620.000 kr. før 
skat.

»Det er det mindste over-
skud, vi har leveret, siden 
krisen slog til. Men det er 

alligevel tilfredsstillende, 
fordi markedet fortsat er 
vigende og lider under virk-
somhedernes tilbagehol-
denhed med investering i 
møbler og indretningsløs-
ninger,« siger adm. direk-
tør Christian Jacob Flarup, 
Duba-B8.

Til trods for at markedet 
for kontormøbler nærmest 
er halveret i sammeligning 
med 2008, er Duba-B8 slup-
pet med et fald på 35 pct. 
Ifølge Christian Jacob Fla-
rup skyldes det, at virksom-
heden ændrede strategi for 
tre et halvt år siden. Duba-
B8 gik i gang med en udlug-

ningsproces i kundeporte-
føljen, og ud af flere tusinde 
kunder udvalgte virksom-
heden 175 store, strategiske 
kunder, som skulle service-
res på alle leder og kanter. 
Den strategi har vist sig at 
give pote i form af en række 
kontrakter med store skan-
dinaviske virksomheder.

tæt samarbejde

»Det handler om at give 
kunderne merværdi i hele 
værdikæden. Det betyder, 
at vi har et meget tæt sam-
arbejde med vores kunder, 
som vi skræddersyr løsnin-
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Virksomhedens adm. di-
rektør John Harbo Ander-
sen lægger ikke skjul på 
situationens alvor, men un-
derstreger, at det kun halv-
andet år gamle selskab al-
lerede kan vise markant 
fremgang.

opbakning fra bank 

»Årets første kvartal har væ-
ret rigtig godt, så vi ser lys 
forude. Vi har den fulde op-
bakning fra vores bankfor-

bindelser, og det er ret vig-
tigt i vores situation, da vi fra 
begyndelsen ikke har kun-
net få nogen kredit overho-
vedet hos vores leverandører 
og derfor har måttet betale 
med det samme,« siger John 
Harbo Andersen, der tilfø-
jer, at virksomheden bud-
getterer med et positivt re-
sultat i år.
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anfører som supplerende 
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dere drift er afhængig af, at 
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Efter et 2009, hvor både bruttoavance og førskat-
resultatet dykkede lidt i forhold til året før, er IT-
virksomheden A Gain tilbage på vækstsporet.

Bruttoavancen nåede i 2010 22,7 mio. kr.,hvilket 
er betydeligt bedre end i de to foregående år med 
henholdsvis 16,5 og 15,5 mio. kr.

Resultatet før skat landede på 5,1 mio. kr., hvilket 
nok er bedre end året før, men ikke helt så godt som 
i 2008, hvor man rundede de 7 mio. kr.

A Gain rådgiver andre virksomheder i investering 
i og administration af softwarelicenser. Virksomhe-
den har hovedkontor i Herlev og en afdeling i Sil-
keborg.

Når det lykkedes at øge salget i de værste kriseår, 
skyldes det i følge ledelsen, at man valgte at investe-
re knap 10 mio. kr. i nyansættelser i en periode, hvor 
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Wegner-producent går frem
Den fynske møbelproducent Carl Hansen & Søn 
opnåede i 2010 et overskud på 10,4 mio. kr. før skat 
mod 1,5 mio. kr. året før. Selskabet oplyser ikke sin 
omsætning, men taler om »en omsætningsfrem-
gang på 20 pct., og intet tyder på, at vækstkurven 
knækker for familieforetagendet«.

Virksomheden har siden 1949 stået bag produk-
tionen af møbelarkitekten Hans J. Wegners design-
klassikere, som fortsat er efterspurgt, især i Europa. 

»Carl Hansen & Søn lever af at producere danske 
designklassikere, som hverken er på mode eller gået 
af mode. Det har styrket os i en tid, hvor forbruger-
ne konsoliderer og går efter det tidløse og høj pro-
duktionskvalitet,« siger adm. direktør Bo Wang. jb

ny kapital skal sikre ekspansion  
Den amerikanske elektronikkoncern Shure, som i 
februar overtog Informationsteknik Scandinavia 
A/S, sætter nu yderligere skub i forretningen. Sam-
let tilføres virksomheden en kapital på 40 mio. kr., 
og den skal bl.a. bruges til at fordoble salget i Dan-
mark, så man i løbet af de næste to-tre år når en 
samlet omsætning på 300 mio. kr. i udlejnings- og 
projektforretningen.

Informationsteknik har hovedkontor i København 
og afdelinger i Risskov, Malmø, Stockholm og Oslo. 
Desuden er der netop ansat en ny medarbejder, som 
skal åbne et nyt kontor i Gøteborg. Ud over den or-
ganiske vækst satser Informationsteknik på opkøb 
af andre virksomheder inden for især udlejningsom-
rådet, hvor selskabet bl.a. betjener sine kunder med 
avanceret udstyr til konferencebrug. teddy
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i Danmark er næsten blevet 
halveret på bare tre år. In-
den for de seneste 10 år er 
markedet for kontormøbler 
faldet fra en samlet omsæt-
ning på 1,7 mia. kr. eksklusi-
ve moms i 2000 til 518 mio. 
kr. sidste år. Det viser nye tal 
fra Danmarks Statistik. 

Dermed er markedet for 
kontormøbler i Danmark 
nu så presset, at der med ret-
te kan sættes spørgsmåls-
tegn ved, om produktion af 
kontormøbler reelt har no-
gen fremtid i Danmark. Det 
kræver ifølge adm. direktør 
Keld Korsager, Møbel og In-
teriør Brancheforeningen, 
at aktørerne tænker i nye ba-
ner.

Han er ikke i tvivl om, at 
der vil være plads til unik-
ke producenter af specielt 
møbler til konference- og 
møderum med et højt desig-
nindhold. 

overskud i krisetider

En virksomhed, der net-
op har ændret strategi, er 
den delvist Grundfos-eje-
de Duba-B8 A/S i Bjerring-

bro, der hører til de abso-
lut største i Danmark. Mens 
konkurrenterne har haft 
blodrøde tal på bundlinjen 
i kriseårene, har Duba-B8 
kunnet levere overskud og 
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centen kommet ud med et 
overskud på 620.000 kr. før 
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»Det er det mindste over-
skud, vi har leveret, siden 
krisen slog til. Men det er 

alligevel tilfredsstillende, 
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vigende og lider under virk-
somhedernes tilbagehol-
denhed med investering i 
møbler og indretningsløs-
ninger,« siger adm. direk-
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Til trods for at markedet 
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Ifølge Christian Jacob Fla-
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heden ændrede strategi for 
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B8 gik i gang med en udlug-

ningsproces i kundeporte-
føljen, og ud af flere tusinde 
kunder udvalgte virksom-
heden 175 store, strategiske 
kunder, som skulle service-
res på alle leder og kanter. 
Den strategi har vist sig at 
give pote i form af en række 
kontrakter med store skan-
dinaviske virksomheder.

tæt samarbejde

»Det handler om at give 
kunderne merværdi i hele 
værdikæden. Det betyder, 
at vi har et meget tæt sam-
arbejde med vores kunder, 
som vi skræddersyr løsnin-
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bindelser, og det er ret vig-
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begyndelsen ikke har kun-
net få nogen kredit overho-
vedet hos vores leverandører 
og derfor har måttet betale 
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jer, at virksomheden bud-
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ger til,« forklarer Christian 
Jacob Flarup.

Han henviser til, at Duba-
B8’s nye strategi resulterede 
i en flerårig kontrakt om le-
verancer til Nordeas filialer 
i Finland, Norge, Sverige og 
Danmark.

Virksomheden Scan Of-
fice ApS med hovedsæde i 
Esbjerg er et eksempel på en 
stor leverandør af kontor-
møbler, som er landet i den 
modsatte grøft. Virksomhe-
den, der bygger på Scan Of-
fice/CJC Gruppen, som gik 
konkurs i 2009 og siden blev 
rekonstrueret i selskabet 
Scan Office ApS, har de se-

neste år leveret styrtbløden-
de regnskaber.

Keld Korsager vurderer, 
at det bliver svært for en 
virksomhed som Scan Offi-
ce, der er forhandler og ik-
ke producent, at komme på 
vækstsporet igen.

»Det ser ikke lyst ud for 
den del af branchen, fordi 
producenterne stort set selv 
har overtaget serviceområ-
det og derfor er tæt forbund-
ne med slutkunderne. Det 
overflødiggør i stigende grad 
forhandlernes rolle,« vurde-
rer Keld Korsager.

jette.knudsen@borsen.dk

selskabets bankforbindelser 
stiller den nødvendige likvi-
ditet i henhold til selskabets 
budgetter.  

Scan Office, der i det seneste 
år har brugt flere ressourcer 
på at skære organisationen 
til, satser især på offentlige 
kunder som kommuner og 
sygehuse.

»Det er en fornuftig stra-
tegi, som vi har tænkt os at 
blive ved med at følge,« siger 
John Harbo Andersen.

Ifølge direktøren har virk-
somheden fat i de vigtigste 
aftaler, man kan få på om-
rådet – både på regionalt og 
statsligt niveau.

jette.knudsen@borsen.dk

ErhvErvsEjEndommE
– hver torsdag

mindre og mellemsTore  virksomheder

Kontormøbel-
produktion 
herhjemme 
kræver tætte 
forbindelser  
til kunderne,  
vurderer  
branche- 
forening.  
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Søren Holm
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Resultat før skat
Egen-
kapitalMio. kr.

Kilde: Selskabsstyrelsen

Resultat før skat -10,6 mio. kr.

Egenkapital -39,8 mio. kr.

Bankgæld 73,7 mio. kr.

Antal ansatte 200

Scan Office A/S

ESBJERG

Nettoomsætning

2010

341,1 mio. kr.

Hotellet er centralt beliggende i  Århus med 1000 p-pladser. 
300 meter fra banegård og byens seværdigheder. Kom og 
oplev vores ”Yes I Can service” samt vores nye mad koncept 
Brain Food, som er udviklet sammen med Christian Bitz. 
Vi kan klare små som store arrangementer.

*  Radisson Blu Scandinavia Hotel Århus har 7 år i træk vundet 
ved Danish Travel Award i kategorien udenfor København.

Danmarks
bedste

hotel*

86 12 86 65
radissonblu.com/hotel-aarhus

Daglig afgange til/fra

HOLLAND
Padborg 74 30 36 00

København 36 34 40 60

Du kan læse mere om jobbet og søge det på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-411-45864). Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Søren Krogstrup, Mercuri Urval på telefon 4092 4994. Vores klient bliver ikke informeret om din henvendelse uden din forudgående accept.

Key Account Manager
Du får det overordnede kommercielle ansvar for prioriterede  
nøglekunder, der er blandt de største industrivirksomheder i Danmark. 
Samhandlen vil typisk omhandle både danske og internationale produkti-
ons- og/eller lagersteder. Din hovedopgave er at identificere og udbygge 
forretningspotentialet hos kunderne med det mål at indgå strategiske 
partnerskaber.

Du er formentligt i dag en succesrig key account manager med et 

solidt fagligt fundament med potentialet til mere. Som person besidder du 
evnen til at skabe resultater på såvel kort som langt sigt. Du har forment-
ligt en videregående uddannelse på HD-niveau eller tilsvarende praktisk 
erfaring. Du er naturligt i stand til at gennemføre forhandlinger på engelsk.

Har du de rette kompetencer, vil du hér få et job i en stor betydende virk-
somhed, som er i stand til at sætte nye standarder for branchen inden for 
samhandel med den danske industri. 

Vores klient er en anerkendt og velkonsolideret virksomhed med et stærkt navn inden for sin branche. Et væsentligt område i 
virksomhedens strategiplan er at videreudvikle samhandlen med udvalgte nøglekunder. Til dette søges:
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korT nYT

malene severinsen
vesterbro 18
Boks 1830, 9000 Aalborg
malene.severinsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 06 - mob. 72 42 52 06

nordjylland

Jette Warrer knudsen
kongensgade 77, 1.,
Boks 349, 6701 esbjerg
jette.knudsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 31 66 - mob. 72 42 51 66

sydvestjylland

helge Andreassen
storegade 22
Boks 68, 6200 Aabenraa 
helge.andreassen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 04 - Bil. 72 42 52 04

sønderjylland

Bjarne Bang
Bredgade 55, 1.
Boks 224, 7400 herning
bjarne.bang@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 03 - mob. 72 42 52 03

Midt/vestjylland
Jens Bertelsen
nørregade 77, 2.
Boks 105, 5100 odense C 
jens.bertelsen@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 05 - mob. 72 42 52 05

Fyn

oskar lund
Arosgaarden, Åboulevarden 31
8000 Århus C
oskar.lund@borsen.dk
Tlf. 72 42 32 09 - mob. 72 42 52 09

østjylland
knud Teddy rasmussen
møntergade 19
1140 københavn k
knud.rasmussen@borsen.dk 
Tlf. 33 32 01 02 - lok 3207
mob. 72 42 52 07

sjælland/øerne

redAkTioner 
i dAnmArk

iT-virksomhed vokser igen
Efter et 2009, hvor både bruttoavance og førskat-
resultatet dykkede lidt i forhold til året før, er IT-
virksomheden A Gain tilbage på vækstsporet.

Bruttoavancen nåede i 2010 22,7 mio. kr.,hvilket 
er betydeligt bedre end i de to foregående år med 
henholdsvis 16,5 og 15,5 mio. kr.

Resultatet før skat landede på 5,1 mio. kr., hvilket 
nok er bedre end året før, men ikke helt så godt som 
i 2008, hvor man rundede de 7 mio. kr.

A Gain rådgiver andre virksomheder i investering 
i og administration af softwarelicenser. Virksomhe-
den har hovedkontor i Herlev og en afdeling i Sil-
keborg.

Når det lykkedes at øge salget i de værste kriseår, 
skyldes det i følge ledelsen, at man valgte at investe-
re knap 10 mio. kr. i nyansættelser i en periode, hvor 
de fleste andre skar ned. teddy    

Wegner-producent går frem
Den fynske møbelproducent Carl Hansen & Søn 
opnåede i 2010 et overskud på 10,4 mio. kr. før skat 
mod 1,5 mio. kr. året før. Selskabet oplyser ikke sin 
omsætning, men taler om »en omsætningsfrem-
gang på 20 pct., og intet tyder på, at vækstkurven 
knækker for familieforetagendet«.

Virksomheden har siden 1949 stået bag produk-
tionen af møbelarkitekten Hans J. Wegners design-
klassikere, som fortsat er efterspurgt, især i Europa. 

»Carl Hansen & Søn lever af at producere danske 
designklassikere, som hverken er på mode eller gået 
af mode. Det har styrket os i en tid, hvor forbruger-
ne konsoliderer og går efter det tidløse og høj pro-
duktionskvalitet,« siger adm. direktør Bo Wang. jb

ny kapital skal sikre ekspansion  
Den amerikanske elektronikkoncern Shure, som i 
februar overtog Informationsteknik Scandinavia 
A/S, sætter nu yderligere skub i forretningen. Sam-
let tilføres virksomheden en kapital på 40 mio. kr., 
og den skal bl.a. bruges til at fordoble salget i Dan-
mark, så man i løbet af de næste to-tre år når en 
samlet omsætning på 300 mio. kr. i udlejnings- og 
projektforretningen.

Informationsteknik har hovedkontor i København 
og afdelinger i Risskov, Malmø, Stockholm og Oslo. 
Desuden er der netop ansat en ny medarbejder, som 
skal åbne et nyt kontor i Gøteborg. Ud over den or-
ganiske vækst satser Informationsteknik på opkøb 
af andre virksomheder inden for især udlejningsom-
rådet, hvor selskabet bl.a. betjener sine kunder med 
avanceret udstyr til konferencebrug. teddy
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■■ struktur
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Markedet for kontormøbler 
i Danmark er næsten blevet 
halveret på bare tre år. In-
den for de seneste 10 år er 
markedet for kontormøbler 
faldet fra en samlet omsæt-
ning på 1,7 mia. kr. eksklusi-
ve moms i 2000 til 518 mio. 
kr. sidste år. Det viser nye tal 
fra Danmarks Statistik. 

Dermed er markedet for 
kontormøbler i Danmark 
nu så presset, at der med ret-
te kan sættes spørgsmåls-
tegn ved, om produktion af 
kontormøbler reelt har no-
gen fremtid i Danmark. Det 
kræver ifølge adm. direktør 
Keld Korsager, Møbel og In-
teriør Brancheforeningen, 
at aktørerne tænker i nye ba-
ner.

Han er ikke i tvivl om, at 
der vil være plads til unik-
ke producenter af specielt 
møbler til konference- og 
møderum med et højt desig-
nindhold. 

overskud i krisetider

En virksomhed, der net-
op har ændret strategi, er 
den delvist Grundfos-eje-
de Duba-B8 A/S i Bjerring-

bro, der hører til de abso-
lut største i Danmark. Mens 
konkurrenterne har haft 
blodrøde tal på bundlinjen 
i kriseårene, har Duba-B8 
kunnet levere overskud og 
stigende ordreindgang i tre 
år i træk i en branche, der 
ellers har været hårdt med-
taget. Med et mindre fald i 
omsætningen fra 229 mio. 
kr. i 2009 til 207 mio. kr. sid-
ste år er kontormøbelprodu-
centen kommet ud med et 
overskud på 620.000 kr. før 
skat.

»Det er det mindste over-
skud, vi har leveret, siden 
krisen slog til. Men det er 

alligevel tilfredsstillende, 
fordi markedet fortsat er 
vigende og lider under virk-
somhedernes tilbagehol-
denhed med investering i 
møbler og indretningsløs-
ninger,« siger adm. direk-
tør Christian Jacob Flarup, 
Duba-B8.

Til trods for at markedet 
for kontormøbler nærmest 
er halveret i sammeligning 
med 2008, er Duba-B8 slup-
pet med et fald på 35 pct. 
Ifølge Christian Jacob Fla-
rup skyldes det, at virksom-
heden ændrede strategi for 
tre et halvt år siden. Duba-
B8 gik i gang med en udlug-

ningsproces i kundeporte-
føljen, og ud af flere tusinde 
kunder udvalgte virksom-
heden 175 store, strategiske 
kunder, som skulle service-
res på alle leder og kanter. 
Den strategi har vist sig at 
give pote i form af en række 
kontrakter med store skan-
dinaviske virksomheder.

tæt samarbejde

»Det handler om at give 
kunderne merværdi i hele 
værdikæden. Det betyder, 
at vi har et meget tæt sam-
arbejde med vores kunder, 
som vi skræddersyr løsnin-

Markedet for  
kontormøbler  
styrtbløder

■■ resultater
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Efter en af de mest massive 
opkøbsbølger, der nogen-
sinde har været anført af 
en mindre eller mellemstor 
dansk virksomhed, måtte 
Scan Office/CJC Gruppen 
med hovedsæde i Esbjerg 
kaste håndklædet i ringen 
og gå konkurs i 2009. 

Det skete lige midt i fi-
nanskrisen, som dermed 
satte en stopper for virksom-

hedens strategi om at nå en 
mia. kr. i omsætning. Det 
blev ved en omsætning på 
600 mio. kr. 

For halvandet år siden 
blev virksomheden så re-
konstrueret i selskabet Scan 
Office ApS. I sit andet års-
regnskab må det selskab nu 
se i øjnene, at det er mere 
end op ad bakke at få vendt 
den katastrofale udvikling i 
forhandlervirksomheden.

En udvikling, der sidste år  
resulterede i et underskud 
før skat på 10,6 mio. kr. ud af 
en nettoomsætning på godt 

341 mio. kr. mod et under-
skud på 35,6 mio. kr. i 2009.

Virksomhedens adm. di-
rektør John Harbo Ander-
sen lægger ikke skjul på 
situationens alvor, men un-
derstreger, at det kun halv-
andet år gamle selskab al-
lerede kan vise markant 
fremgang.

opbakning fra bank 

»Årets første kvartal har væ-
ret rigtig godt, så vi ser lys 
forude. Vi har den fulde op-
bakning fra vores bankfor-

bindelser, og det er ret vig-
tigt i vores situation, da vi fra 
begyndelsen ikke har kun-
net få nogen kredit overho-
vedet hos vores leverandører 
og derfor har måttet betale 
med det samme,« siger John 
Harbo Andersen, der tilfø-
jer, at virksomheden bud-
getterer med et positivt re-
sultat i år.

Selskabets revisorer tager 
ikke direkte forbehold i års-
regnskabet for 2010, men 
anfører som supplerende 
oplysning, at selskabets vi-
dere drift er afhængig af, at 

scan office kæmper for at overleve

Fortsat produktion  
af kontormøbler  
i danmark kræver  
tæt samarbejde  
med kunderne, 
skræddersyede  
løsninger  
og høj service


