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Elementproducentens overskudsgrad vil få de fleste kollegaer i
byggebranchen til at skæve misundeligt til Randers.

- Vi har aldrig haft bedre vilkår, større ordrebeholdning og produktionskadence i

branchen, end vi har det i de her år. Så alt peger i den rigtige retning, og der er ikke

noget, der tyder på, det går ned i 2017.

"I lyset af de gunstige markedsvilkår har landets producenter af betonelementer de senere år tilpasset
kapaciteten på et højt niveau og med en ordrehorisont, der rækker omkring otte måneder frem i tiden, bør
branchen også i det kommende år have gode muligheder for at opnå gode resultater. I hvert fald forventer vi i
Confac også næste år et resultat på et tilfredsstillende niveau", siger direktør Erling Holm.
(Foto: Confac)
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Der er tilfredshed i stemmen hos direktør Erling Holm oven på et år, som skriver nye

sider til fortællingen om den randrusianske betonelementproducent, der blev

grundlagt i 2007.

Et overskud på 27 mio. kr. og en omsætning på 189 mio. kr. kan få de fleste kollegaer i

byggebranchen til at skæve misundeligt til virksomheden, som netop har offentliggjort

tallene for regnskabsåret 2015/16.

Det sker ikke bare med rekord på top- og bundlinje. Erling Holm kan også glæde sig

over, at ordrebeholdningen for 2017 allerede er så godt som i mål.

Læs også: Elementproducent giver aktier væk til medarbejdere

- Andelen af betonelementer i byggeriet er eksplosivt stigende, og derfor har vi som

branche vundet markedsandele i forhold til stort set alle andre produkter, siger Erling

Holm om den generelle fremgang i branchen, som er vekslet til en større bundlinje

hos Confac, fordi virksomheden er blevet endnu skarpere til at sortere i de

indkommende opgaver, så de matcher virksomhedens produktionsapparat.

Ekstra store julegaver

Det er kun få år siden, elementproducenterne beklagede sig over lave priser. I dag har

piben fået en helt anden lyd.

- Det er slet ikke noget tema for os at øge priserne, for de er allerede i et leje, hvor vi

sagtens kan tjene penge på det. I stedet handler det om, vi sorterer de 20 procent

dårligste sager fra, som vi tidligere var nødt til at tage ind for at holde gang i

beskæftigelsen, konstaterer Erling Holm.

Han mener, det især er virksomhedens 64 ansatte, der skal have æren for det pæne

resultat. De har formentligt købt ekstra store julegaver i år, da Confac før sommerferien

gav samtlige ansatte en medarbejderaktie til en værdi af 23.000 kr. Samtidig er en del

af 2015/16-overskuddet blevet udloddet som udbytte til de ansatte.

Læs også: En branche præget af hård kamp på priserne

- På den måde understreger vi, at udvikling, styrke og succes i Confac er ligefrem

proportional med medarbejdernes indsats, ligesom vi signalerer, at der hos os

eksisterer et ægte og ligeværdigt interessefællesskab til glæde og kontant gavn for

både virksomhed, ledelse og medarbejdere, siger Erling Holm.
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mio. kr. 2015/16 2014/15

Nettoomsætning 189,5 153,2

Resultat af primær drift  27,1  27,8

Resultat før skat  27,3  16,9

Årets resultat  21,3  13,2

Balancesum  99,0  69,0

Egenkapital  42,7  23,6

Antal ansatte  64  61

Regnskabsåret blev afsluttet 30. september 2016.
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