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Finanskrisen har ikke ramt AB&CO på ordrebeholdningen. Snarere
tværtimod.
En af dette års 12 nominerede
LÆS OGSÅ
ejerledersuccesser, AB&CO, melder ved årets
Hvordan knækker du
udgang om rekordstor ordrebeholdning. Det
krisekurven? (05.10.08)
er femte år i træk, at ordrebeholdningen
Sådan kommer du videre
sætter ny rekord – og faktisk er den så stor i
efter konkurs (16.12.08)
år, at den allerede fire måneder før
Ti steder du kan sætte
regnskabsåret slutter den 30. april 2009 – er
ind under krisen
større end for hele forrige regnskabsår. Både
(11.10.08)
med hensyn til omsætning og bruttoavance
har de seneste otte måneder været bedre
end de 12 foregående måneder. Så nu forventer ejerleder Arvid
Blom også et stigende overskud for femte år i træk.

Nøgletal
AB&CO A/S, Greve:
Mio.kr. 2007 2006
Bruttoresultat: 4,5 3,1
Resultat før skat: 2,6 0,6
Egenkapital: 3,1 1,6
Antal ansatte: 13 14
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BT

Berlingske

Sporten

1. Grønlands næste eksporteventyr:
Søpindsvinrogn
2. Projektledere rager rundt i blinde
3. Transportbranchen ser lyset i 2010

- Vi er ydmyge overfor den atypiske medvind, vi har, når vi godt
ved, at mange af vores leverandører, kunder og
samarbejdspartnere har det svært. Men vi synes ikke, det er forkert, at vise det går godt.
Finanskrisen er uundgåelig, også for os. Løsningen for os som mindre virksomhed er, at vi
bruger finanskrisen til at konsolidere os økonomisk ved at fokusere på primærkunder,
primærprodukter og likviditeten. Vi venter lidt med den nye satsning og den nye
investering, hvis vi kan, siger ejerleder Arvid Blom, AB&CO.
Skræddersyes

4. Danskere skal importere engelske luksusbiler
5. Ribe-virksomhed mænger sig med fransk
gigant
6. Prisstigninger æder indkomststigninger
7. Færre byggerier påbegyndes
8. Nørrebro Bryghus overlever på aktionærers
nåde
9. Bombardier-firkløver bag succesfirma
10. Håndværkere venter stadig på puljepenge

AB&CO er en ingeniør- og produktionsvirksomhed, der leverer kedler og varmevekslere til
procesopvarmning. Det er en niche, hvor produkterne i høj grad »skræddersyes« efter
kundernes ønsker. Det vil sige specialdesign af kedler og varmevekslere med høje
temperaturer og tryk. Ingeniør Arvid Blom etablerede en ren ingeniørvirksomhed tilbage i
1988 og udvidede firmaet i 2000 ved at opkøbe den konkursramte kedelproducent Termo
Trading A/S. Og i efteråret 2008 blev firmaet nomineret som Ejerledersucces.
- Finanskrisen er ikke anderledes end andre forretningsmæssige udfordringer. Det er
noget, der skal løses. I stedet for at satse er det et godt tidspunkt at gå virksomheden
efter i sømmene. Få tingene rettet op, så det kører bedre, indkøb, kreditter, bankforhold,
vedligeholdelse, sikkerhedstjek. Hvis du skal i gang med noget større - så lej folk ind,
brug vikarer og outsource det arbejde, der kan outsources, siger Arvid Blom.
AB&CO går ind til finanskrisen med den samme indstilling, som når de er på forkant med
produkterne. Der er det nemlig også op ad bakke. De er svære at sælge i starten.
- I den aktuelle situation mener vi, at vi kan lægge os, så vi surfer ned ad bølgen - også
selvom det er en tsunami. Men der skal selvfølgelig padles godt til for at komme på den
rigtige side af bølgen, og det betyder, at vi er i gang med forskellige tiltag allerede nu. Det
er ikke tidspunktet, at blive deprimeret over finanskrisen - for den kan ikke undgås. Det
er nu, der er brug for dygtig ledelse, siger Arvid Blom.
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MEST LÆSTE
BT

Projektledere
rager rundt i
blinde

Sporten

2. Studie-vært fik ildebefindende midt under
TV-avisen

15.05.09 - 13:31 Det står ofte hen i
det uvisse om de ellers storstilede
projekter, der bliver søsat i de
danske virksomheder, kan bruges til
noget.
Sådan genkender du en god
projektleder

Mongoliet skriger på
danske energiløsninger

Sådan håndterer du
utålelige kunder
Der er bare nogle
kunder, der er mere
øretæveindbydende end andre. Følg
rådene og lær, hvordan du håndterer
fire forskellige typer dumme kunder.
15.05.09 - 06:05

Ny uddannelse i projektledelse ved
SDU

Transportbranchen ser Sådan bliver du en haj
lyset i 2010
til feedback
De hårdt
kriseplagede transport-virksomheder
begynder i bogstaveligste forstand at
se lys for enden af tunnelen.
15.05.09 - 13:21

Transportsektor dumper i CO2reduktion

At give feedback
kan føles som at bevæge sig ud på
farefyldt farvand. Kom helskindet
igennem opgaven ved at styre uden
om seks typiske farer.
14.05.09 - 06:00

Færre byggerier
påbegyndes

Politiet syvdobler kontrol af
transportfirmaer
Bunden er nået i transport-branchen

Danskere skal
importere engelske
luksus-biler
Dansk virksomhed
bliver ny Jaguar importør i Sverige og
Land Rover importør i Norge og
Sverige
15.05.09 - 13:05

Prisen på brugte luksusbiler i frit fald
Kun 18 eksemplarer af speciel LandRover

Ribe-virksomhed
mænger sig med
fransk gigant

Nye tal fra
Danmarks Statistik viser, at antallet
af især byggerier af parcelhuse er
faldet.
15.05.09 - 10:47

Moms på byggegrunde splintrer
nybyggeri

Forbered dig til møde med
banken
Bloggen holdes i sving
med en åben dialog

Bilforretning køb/salg

Servicestation

5. Derfor faldt tv-værten om: Line er gravid
6. Vidner så dødspatruljen før drab
7. 172.000 kr. blæste ud af åben sportsvogn
9. Norge i ekstase efter Grand Prix-triumf
10. Værksted smadrede kundes nye BMW

VIRKSOMHEDSLOKALER

En af Danmarks største
sexshops

Søges: 75 m2 Lager til leje i Odense C
Søges: 200 m2 Produktion til leje i København K

Webshop
Undervognsbehandling

Søges: 15 m2 Kontor til leje i Århus C
Søges: 1000 m2 Produktion til leje i Frederiksberg

Biludlejning
Diner transportable og
skolemad

Søges: 150 m2 Kontor til leje i København Ø
Søges: 3600 m2 Produktion til leje i København K

Cateringkøkken med
detailbutik (andel)

Søges: 90 m2 Butik til leje i København K

Profilbeklædning og
textiltryk

Søges: 280 m2 Produktion til leje i København K

Se alle

Søges: 48 m2 Produktion til leje i Frederikshavn

Søges: 150 m2 Butik til leje i Hellerup
Se alle

I samarbejde med:
Find kontorlokaler, butikslokaler, lagerlokaler mv
på Virksomhedslokaler.dk
GRATIS ERHVERVSBØGER

Oil-for-Foodskandalen er ikke en sag, de små
firmaer har kræfter til at kæmpe om.

Marketing

Nørrebro Bryghus
overlever på
aktionærers nåde

4. Studie-vært fik ildebefindende midt under
TV-avisen

Udlejning af festartikler

Smv'er orker ikke
retssager om
korruption i Irak
15.05.09 - 06:39

3. Se listen: Verdens vildeste festivaler

8. Ville købe prostitueret til sin 14-årige søn
VIRKSOMHEDER TIL SALG

Mangler i byggeri halveret på et år

Danske virksomheder stævnes for
korruption i Irak

Som led i
udviklingsprojekt har Ribevirksomhed fået foden inden for hos
den franske detailhandelsgigant,
Carrefour.
15.05.09 - 11:15

Berlingske

1. Så er det afgjort: Her er Cecilies afløser

Ledelse og Organisation
Salg

IT
HR
Jobsøgning
Personlig udvikling
Finansiering og økonomi

15.05.09 - 08:16 2008 bød på et
endnu et millionunderskud for
mikrobryggeriet, som kun overlever,
fordi aktionærerne poster flere penge
i virksomheden.
Øl fra Nørrebro blandt verdens bedste
LO: Nørrebro Bryghus har ingen
overenskomst
Bryghus presset af mikrobryggerier

Sortklædt demo i silende regn
Thomas Larsen: Venstre Efter
Festen
Suveræn norsk sejr i Melodi
Grand Prix
21-årig bilist såret af skud
»Kendte« sikre på valg til EU
Fliser kastet fra bro mod biler

Så er det afgjort: Her er
Cecilies afløser

Håndværkerhyring, styring og
fyring

Familiens "varevogn" på hvide
plader

Grønkjær med mod Brøndby

Studie-vært fik ildebefindende
midt under TV-avisen

Svamp på hjernen

Skal jeg overhovedet bruge en
bobestyrer?

FCK - Brøndby Live

Se listen: Verdens vildeste
festivaler

Jagten er slut - byttet blev et
håndværkertilbud

Studie-vært fik ildebefindende
midt under TV-avisen

Så bliver vi ikke tykkere - lige
nu

Derfor faldt tv-værten om:
Line er gravid

Nu begynder sæsonen for
græspollen

Skimmel fra kælder til kvist

Vidner så dødspatruljen før
drab
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Dårlige råd om billån
Københavneres boliggevinst
nærmer sig provinsens
2008 et mareridt for boligejere
Pas på næste bølge i den
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skurvogne

✔

Skrappere crashtest af
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livet af Totempo
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Mærsk sælger
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Business
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1. Ribe-virksomhed mænger sig med fransk
gigant
2. Projektledere rager rundt i blinde

1500 kr. for en tur i
den nyeste Ferrari

3. 2. "Tromleren"

✔

Kendisser på
Lyngbygaard

5. It-koncern fortsætter ekspansion trods
modgang

✔

De store ure har
toppet

✔

Endnu en golfbane i
Hurup

✔

4. Thy Data vil være nummer ét i 2010

6. Sådan startede den aktuelle finanskrise
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når konjunkturerne
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✔
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7. 1. "Kloge Åge"
8. Sådan håndterer du utålelige kunder
9. 3. "Pleaseren"
10. Få din SP-opsparing udbetalt - eller?

NY KARRIERE
Økonom til analyse af energisektoren
AC-fuldmægtig
Skadebehandler til Arbejdsskade
DSA søger snarest en jobkonsulent i tidsbegrænset
stilling
KUNDEKONSULENTER TIL OFFENTLIG FORSIKRING
Flere stillinger
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