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REGNSKAB Mens anlægsen-
treprenøren VAM A/S med 
hovedkontor i Vester 
Alling på Djursland sæt-
ter ny omsætningsre-
kord i 2019, ser det helt 
anderledes ud med ind-
tjeningen. 

I virksomhedens ny-
ligt offentliggjorte 
regnskab lander om-
sætningen med 228,3 mio. 
kr. lidt højere end forventet, 
mens resultatet før skat fal-
der til 4 mio. kr. mod 11,3 
mio. kr. i 2018, hvilket er væ-
sentligt lavere end det ven-
tede. 

Overskudsgraden, som de 
senere år har varieret fra 5,1 
pct. til 7,6 pct., falder i 2019 
til 1,4 pct. 

Af ledelsesberetningen 
fremgår  hård konkurrence i 
markedet og ikke mindst det 
våde efterår sidste år som år-
sager til bundlinjetilbage-
gangen. Derudover nævnes 
det, at entreprenøren også i 
2019 har investeret ”betyde-
ligt” i maskinpark og byg-
ningsfaciliteter. 

”Der er igangsat renove-
ring og udvidelse af maskin-
hal og værkstedsfaciliteter-
ne ved hovedkontoret i Ve-
ster Alling”, lyder det. 

Om bundlinjetilbagegan-
gen siger adm. direktør Al-
lan Hougaard:

– Det historisk våde efterår 
besværliggjorde en del for os. 

Han understreger, at virk-
somheden grundet omstæn-
dighederne er tilfredse med 
resultatet og glade for at 
komme ud med overskud. 

Virksomheden gør sig især 
i klimatilpasningsprojekter 
omkring kloakker, bygge-
modninger samt rensnings-
anlæg, hvor  selskabet for 
første gang i 2019 har op-
startet projekter i totalentre-
prise, fortæller han. 

– Vi er i gang med at finde 
os selv og udvikle os her, ly-
der det.

Direktøren fortæller, at 
virksomheden - trods en af-
stikker til Gilleleje, hvor VAM 
A/S er totalentreprenør på 
det kommende renseanlæg - 

er en regional an-
lægsentreprenør. 

Ingen nye planer
Virksomheden har 
udover hovedkonto-
ret i Vester Alling af-
delinger i Ebeltoft 
og Randers samt et 

nyere kontor i Aarhus, hvor 
aktiviteterne har været til-
tagende. 

Der er ikke umiddelbart 
ambitioner om at blive 
landsdækkende eller kon-
krete planer om at åbne nye 
kontorer. 

– Men området syd for 
Aarhus ned til Vejle-Kolding 
er interessant. Det er et om-
råde, vi kigger ind i, men vi 
vil gerne bruge vores kræfter 
på at få Aarhus-kontoret til 
at fungere optimalt, siger Al-
lan Hougaard. 

Forventer mere af 2020
Han har positive forventnin-
ger til indeværende regn-
skabsår, som ventes at lande 

over 2019. 
Præcist hvor ønsker han ik-

ke at sætte tal på, og han tager 
desuden forbehold for påvirk-
ninger af coronakrisen. 

Som det er nu, ser virk-
somheden ikke grund til at 
nedjustere forventningerne 
til året. 

– Vi er heldigvis en af de 
virksomheder, som har pro-
duktion, der kører mere el-
ler mindre på 100 pct., siger 
han og peger på, at de ansat-
te arbejder i mindre sjak ude 
i det fri. 

– Med det sagt, så tager vi 
forbehold for, at vi ikke ved, 
hvordan tingene udvikler 
sig, fortsætter han. 

– Så længe, vi har kunder, 

der vil have, vi arbejder, og 
så længe vi ikke har sygemel-
dinger, og vi har materialer 
og må arbejde, så gør vi det, 
tilføjer han. 

Han peger på en solid or-
drebeholdning, og at virk-

somheden lige nu prøver at 
rekruttere maskinførere og 
rørlæggere til kerneopga-
verne. 

Medarbejderstaben tæller 
cirka 150 mand, og virksom-
heden står og mangler 10-
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Vådt efterår har  
været dyrt for  
anlægsentreprenør
Trods omsætningsfremgang hos VAM A/S er bundlinjen gået 
knap 65 procent tilbage i 2019 sammenlignet med året før 
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OVERSKUDSDELING Trods et resultat, 
der ikke har levet op til forventningerne i 
2019, holder 
VAM A/S fast i at 
dele overskuddet 
med de ansatte. 

– Vi tror, det gør 
en positiv forskel 
for virksomheden 
og for medarbej-
derne. Det giver 
ejerskab og enga-
gement, når man deler det, vi skaber sam-
men, siger adm. direktør Allan Hougaard 
til Licitationen - Byggeriets Dagblad. 

– Vi kunne godt have ønsket resultatet 
bedre for 2019. Det arbejder vi på hvert år, 

siger han og oplyser, at en fuldtidsansat i 
snit har fået 9.500 kr. 

– For os er det at dele overskuddet ikke 
mode eller en dille. Det er noget, vi har 
gjort siden 90’erne. Det er så indgående 

en del af vores DNA. 
Vi kan ikke se det an-
derledes og kan ikke 
forstå, at flere ikke 
gør det samme, siger 
han. 

Af ledelsesberetnin-
gen til 2019-regnska-
bet fremgår det da og-
så, at der er skabt 

”økonomisk råderum” for, at overskuds-
deling også vil finde sted i indeværende 
regnskabsår. 

I 2018 blev det i gennemsnit til 35.500 
kr. pr. fuldtidsbeskæftigede medarbejder.

VAM A/S holder fast  
i overskudsdeling
Hos anlægsentreprenøren på Djursland får de ansatte del 
i virksomhedens overskud. I 2019 har en fuldtidsansat i 
snit fået 9.500 kroner

”For os er det at dele 
overskuddet ikke 
mode eller en dille
Allan Hougaard, adm. direktør i VAM A/S

Også i 2019 har de ansatte hos anlægsentreprenøren VAM A/S fået del i overskuddet.  
(Arkivfoto: VAM A/S)

”Det historisk våde 
efterår besværlig- 
gjorde en del for os
Allan Hougaard, adm. direktør i VAM A/S

Mio. kroner 2019 2018

Nettoomsætning 228,3 218,2
Bruttoresultat 92,4 94,2
Resultat af primær drift 3,1 12,4
Resultat før skat 4,0 11,3
Årets resultat 3,3 9,0 
Egenkapital 45,9 45,6
Antal ansatte 146 132
Regnskabet er afsluttet 31. december 2019

  

VAM A/S

Allan Hougaard blev forfremmet til adm. direktør i VAM A/S i sommeren 2018. Han har været i VAM 
siden 2010. (Arkivfoto: John Ehbrecht)


