
Eksport

AF OSKAR LUND

Midt i en af de største kriser 
for dansk eksport i nyere tid 
har Maskinfabrikken Rival 
A/S formået at fordoble sin 
eksportandel. Samtidig har 
den østjyske underleveran-

■

dør nu fået adgang til olie- 
og gasmarkedet.

»Allerede i 2006 beslut-
tede vi at intensivere vort fo-
kus på eksportmarkederne 
og jagte de rigtige opgaver, 
uanset hvor i verden de var. 
Det har nu givet bonus. For 
det er primært eksporten, 
som har bragt os igennem 
2009«, siger adm. direktør 
og ejer af Rival, Henrik Hol-
vad.

Pressede kunder

Mange af Rivals kunder har 
været under hårdt pres af 
den økonomiske krise. Det 
har ikke kunnet indgå at 
smitte negativt af på omsæt-
ningen i Danmark, erken-
der Henrik Holvad. Derfor 
betragter han det som eks-
traordinært positivt, at virk-
somheden nu har fået sær-
ligt meget gang i eksporten.

Rival oplyser ikke sin om-
sætning, men eksportande-

len er i 2009 fordoblet til at 
udgøre 60 pct. af omsætnin-
gen i forhold til året før.

Regnskabet for 2009 er 
endnu ikke klar til at blive 
offentliggjort, men Henrik 
Holvad kan allerede nu se, 
at resultatet bliver dårlige-
re end i 2008 på trods af, at 
eksportandelen er øget mar-
kant. 

Rival fi k et bruttoresultat 
på 20 mio. kr. og et over-
skud før skat på 5,8 mio. kr. 
i 2008 mod henholdsvis 16 
mio. kr. og 5,4 mio. kr. før 
skat året før.

Som underleverandør til 
industrien arbejder Rival 
for kendte danske virksom-
heder som Grundfos, Vel-
ux, Pressalit Group, Nordisk 
Wavin og MAN Diesel. 

Virksomheden markeds-
fører sig på, at den er i stand 
til at håndtere kritiske og 
kostbare emner med fokus 
på værditilvækst.

»Vi tilfører kunden værdi 
gennem hele værdikæden. 
Med andre ord er vi ikke kun 
gearet til at fokusere på pri-
sen. Værditilvæksten sker 
først og fremmest, når pa-
rametre som leveringsevne, 
kvalitet og fl eksibilitet kob-
les sammen med prisen. Her 
gør vi en forskel,« siger Hen-
rik Holvad.

Hul på Mellemamerika

Efter at Rival lancerede sin 
eksportstrategi for fi re år si-
den, arbejder virksomheden 
nu sammen med kunder i al-
le dele af verden – herunder 
Nordamerika, Mellemøsten, 
Australien samt Europa og 
Skandinavien. I 2009 fi k Ri-
val også hul på Mellemame-
rika med leverancer til Me-
xico og Cuba.

Rivals spidskompetence 
med at kunne håndtere kri-
tiske og kostbare emner har 
for eksempel givet virksom-
heden adgang til olie- og 
gasmarkedet.

»Det er en meget kompli-
ceret branche med høj risi-
ko. Selv de mindste fejl kan 
have enorme konsekvenser. 
Hovedparten af arbejdet 
foregår fl ere hundrede kilo-
meter fra land i eksempel-
vis Nordsøen eller Den Me-
xicanske Golf. Når der afgår 
båd eller helikopter til en bo-
replatform, skal de ting, som 
skal med ud til platformen, 
være der til tiden og i den 
rette kvalitet. Forsinkelser 
accepteres ikke,« siger Hen-
rik Holvad.

Unikt værktøj

I 1996 opfandt Rival et 
unikt justerbart værktøj til 
kalibrering af plastrør ved 
ekstrudering. Siden 1998 
har den østjyske underleve-
randør afsat dette produkt 
til producenter af plastrør 
over hele verden.

»I 2010 fortsætter vi med 
at gå efter de rigtige opgaver 
og have fokus på fortsat ma-
skinbearbejdning af kritiske 
og kostbare emner til profes-
sionelle virksomheder glo-
balt,« lyder udmeldingen fra 
Henrik Holvad.

oskar.lund@borsen.dk 

MINDRE OG 
MELLEMSTORE

Rekordunderskud i Datagraf
Den økonomiske krise med et markant fald i 
kundernes efterspørgsel er gået hårdt ud over 
Datagraf A/S, der med hovedsæde i Auning på 
Djursland er en af de største aktører i Danmark 
inden for kommunikation og grafi sk produkti-
on. Datagraf-koncernen fi k et rekordunderskud 
før skat på 30 mio. kr. i 2008/2009 mod et be-
skedent overskud på 145.000 kr. året før efter 
et fald i omsætningen på 7 pct. til 321 mio. kr. 
fra 345 mio. kr. i 2007/2008. Ledelsen har gen-
nemført en omfattende spareplan med blandt 
andet afskedigelser og midlertidige lønaftaler. 
Datterselskaber Delta Grafi sk er fl yttet fra Århus 
til Auning og fusioneret ind i Datagraf. Enkelte 
datterselskaber har dog vist tilfredsstillende re-
sultater samtidig med, at koncernen har vundet 
markedsandele i et vigende annoncemarked, og 
de to første måneder af 2009/2010 er gået bed-
re end budgetteret. Derfor ser ledelsen forsigtigt 
optimistisk på driften i indeværende år.  oskar

JLM Teknik ind i ASP Produkt
De to nordjyske virksomheder ASP Produkt 

A/S i Nibe og JLM Teknik ApS i Hobro satser på 
fælles vækst og eksport. Derfor har JLM Teknik 
købt sig ind i ASP Produkt. Ejerkredsen i ASP 
Produkt består herefter af Vagn Asp og JLM 
Teknik. De to virksomheder har tilsammen om-
kring 25 medarbejdere. Vagn Asp fortsætter som 
direktør og daglig leder i Nibe, hvor virksomhe-
den skal varetage salg og udvikling af produkter. 
JLM Teknik producerer løfte- samt håndterings-
udstyr til en række brancher og er fi re år i træk 
kåret som gazelle. ASP Produkt har primært le-
veret løfteudstyr, der anvendes hos blandt andre 
entreprenører og anlægsgartnere. MEK

NiN indstillet til europæisk pris
Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN) er indstil-
let til en prestigefyldt europæisk priskonkurren-
ce. NiN er blevet udpeget som national kandidat 
til European Enterprise Awards 2010. Det sker, 
efter at det nordjyske netværk er blevet udvalgt 
blandt en række kommunale og regionale er-
hvervsinitiativer fra hele landet. Der er især lagt 
vægt på netværkets veldokumenterede resulta-
ter og samarbejdet med de lokale erhvervskon-
torer. Nordjylland har mere end 10.000 iværk-
sættere, og NiN yder hvert år støtte til omkring 
1200 iværksættere. Netværket har til huse sam-
men med Væksthus Nordjylland. Sidste år kon-
kurrerede godt 350 iværksætter- og erhvervspro-
grammer om storjuryens stemmer. Spændingen 
bliver udløst i Madrid den 31.maj.  MEK

Danske fl ag på jernvaremesse
Med det danske generalkonsulat i Hamborg 
som arrangør stiller seks danske virksomheder 
op skulder ved skulder på den store jernvare- og 
isenkrammesse i Køln – Internationale Eisen-
warenmesse – der afvikles omkring måneds-
skiftet februar-marts i år. Det er bl.a. værktøj, 
beslag, søm, skruer og andre befæstigelsespro-
dukter, underleverancer til industrien og meget 
andet de fl ere tusinde udstillere fra hele verden 
falbyder. Udstillerne på den danske fællesstand 
er Carbide A/S i Hadsund, Carl F International 
A/S i Glostrup, Hetra Aps i Horsens, Jumbo Stil-
lads A/S i Kolding, Polar Tools A/S i Vejle samt 
Tillex i Vedbæk. Mere end 20 danske udstillere 
er på plads, når messen åbner 28. februar.  BB
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Rival fordobler 
eksportandel

Resultat før skat 5,8 mio. kr.

Egenkapital 16,7 mio. kr.

Bruttoresultat 20 mio. kr.

Antal ansatte 45

Maskinfabrikken
Rival A/S

SKANDERBORG

Ejer
2008

Rival Holding A/S

»Det er primært 
eksporten, som 
har bragt os 
igennem 2009«, 
siger adm. di-
rektør og ejer 
af Rival, Henrik 
Holvad. Foto: 
Hans Christian 
Jacobsen

Østjysk 
underleverandør 
høster frugterne 
af aggressiv 
eksportstrategi 
og har nu fået 
foden inden for 
det komplicerede 
olie- og 
gasmarked
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Opkøb

AF MALENE SEVERINSEN

»Der er ikke noget, der er så 
skidt, at det ikke er godt for 
noget.«

Kefl ico A/S i Støvring kø-
ber en af sine største kon-
kurrenter, og direktør Per 
Andreasen gør sin virksom-
hed klar til vækst.

»Både 2008 og 2009 har 
været rigtig dårlige år for 
os. Som leverandør til mø-
belindustrien og byggeriet 
er vi ramt. Men krisen giver 
også en række muligheder. 
Som f.eks. dette opkøb,« si-
ger han.

Kefl ico har købt forret-
ningsområdet hårdttræ samt 
terrassebrædder fra Møller 
& Sørensen A/S i Odense for 
et tocifret millionbeløb.

»Strategisk har vi ønsket at 
konsolidere antallet af udby-
dere af hårdttræ i Danmark, 
og vi er derfor glade for, at vi 
fi k muligheden for at over-
tage disse aktiviteter,« for-
klarer Per Andreasen, der 
tilføjer, at overtagelsen ikke 
inkluderer medarbejdere fra 
Møller & Sørensen.

Kefl ico er i forvejen blandt 
de tre største aktører på mar-
kedet og er beskæftiget med 

■

salg af hårdttræ samt træba-
serede pladematerialer.

»Med købet har vi mulig-
hed for at erhverve en stør-
re del af markedet, og jeg har 
en forventning om både øget 
omsætning og indtjening. Vi 
budgetterer med konserva-
tive tal og vil hellere overra-
skes positivt,« siger Per An-
dreasen.

Underskud i 2008

Det nordjyske selskab fi k i 
2008 en omsætning på 195 
mio. kr. med et underskud 
på 4,7 mio. kr. Hvorvidt kri-
sen har haft indfl ydelse på 
salgsprisen, tør direktøren 
ikke vurdere.
»Det kan jeg ikke vide. Vi 

har også lavet dårlige resul-
tater, og hvorvidt krisen har 
resulteret i en lavere pris, det 
ved jeg ikke. 

Begge parter er tilfredse 
med handlen, og jeg tror be-
stemt ikke, at vi er ude af kri-
sen endnu. Møbelindustri-
en viser måske så småt lidt 
bedre takter, men byggeriet 
virker, som om at det ligger 
bomstille i øjeblikket,« siger 
Per Andreasen, der vurde-
rer, at 2010 bliver på niveau 
med 2009.

Men bunden forventes at 
være nået.

»Vi indstiller os på, at 
2010 bliver et svært år, men 
med dette køb forsvinder en 
af vores store konkurrenter, 
og vi var hurtigt ude for at 
tilpasse os de nye markeds-
forhold, så jeg forventer, at 
vi trods alt vil se væsentlig 
aktivitetsstigning i indevæ-
rende år,« siger direktøren, 
der i 2008 måtte reducere 
sin bemanding med 30 pct.

Mens der er blevet effekti-
viseret og holdt fokus på bå-
de likviditet og balance, så 
har Per Andreasen også pri-
oriteret at gøre sin virksom-
hed klar til kamp, når hjule-
ne for alvor ruller igen.

»Strategisk og ledelses-
mæssigt har det været en 

vigtig opgave at få virksom-
heden positioneret i det nu-
værende marked, men sam-
tidig sikre, at vi også er klædt 
rigtigt på, når markedet ven-
der igen,« påpeger direktø-
ren.

malene.severinsen@borsen.dk

MINDRE OG MELLEMSTORE  VIRKSOMHEDER

Kefl ico køber konkurrent 
i jagt på vækst

Årets resultat -4,7 mio. kr.

Egenkapital 31,7 mio. kr.

Omsætning 195 mio. kr.

Antal ansatte 61

Keflico A/S

STØVRING

2008

C O P E N H A G E N

H O U S E  O F  S P E C I A L I S T S

UDSALG

Vester Voldgade 5  1552 Kbh. V  33 12 13 94  man-tor. 10-18 - fre. 10-19 - lør. 10-15  troelstrup.com

SAL

FRAKKER

Udvalgte frakker fra bl.a. Lodenfrey, 
Gant og Burberry  

Camel duffelcoat fra Gloverall. 
Før 3399,-  

www.virksomhedsborsen.dk

AFHÆNGIG
alkohol, medicin eller tvangspræget adfærd, shopping, 

pc, spil, sex o.a.
Dobbeltdiagnoser, depression, angst, personlighedsforstyrrelser 

DØGNBEHANDLING
eneværelser med eget bad og toilet

          WWW.SVANEGAARDEN.DK 94
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