Øget bundlinje hos Horsens-entreprenør - Licitationen#.Vd2qddhxDGI

Forside

Anlæg

Arkitekter

Byggeri

Maskiner

Side 1 af 1

Rådgivere

Øget bundlinje hos Horsens-entreprenør
16. juli 2012 00:00 - Af licitationen@licitationen.dk

Base Erhverv as har øget både omsætningen og indtjeningen, og er styrket til
fremtiden.
Entreprenørvirksomheden Base Erhverv as med hovedkontor i Horsens og afdeling i Roskilde har i
det seneste regnskabsår fordoblet omsætningen i forhold til året før, og opnået et resultat før skat på
godt 4,5 mio. kroner, hvilket er en fremgang på 50 procent i forhold til året før.
Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende og forventer, at omsætning og indtjening vil være
på samme niveau det kommende regnskabsår. Egenkapitalen er i dag på godt 23 mio. kroner.
Hård konkurrence
Resultatet, som er opnået i en krisetid med hård konkurrence i markedet, er et udtryk for, at Base
Erhverv as er styrket. Virksomheden etablerede den 1. marts 2011 selskabet Base Erhverv Øst as,
som fra sit domicil i Roskilde skal varetage aktiviteterne øst for Storebælt.
BASE Erhverv as udfører erhvervsbyggeri i både hoved- og total-entreprise samt projektudvikling.
Eksempler på igangværende eller netop afleverede byggeopgaver er et nyt domicil for Mariagerfjord
Vand A/S i Hadsund; nye Post Danmark-pakkecentre iTaulov og København i forbindelse med
ændring af distributionsmetoder; ny lagerhal for Triscan A/S i Brabrand og for Nordisk Dæk Import
A/S er der dels indrettet nye kontorfaciliteter i hovedkontoret i Brørup, dels er opført Danmarks
største og mest moderne Superdæk Servicecenter i Brabrand.
Endelig har Base Erhverv opført ny portvagt og ny lagerhal for Anstalten
Herstedvester/Kriminalforsorgen i Albertslund ved København.
Positivt for søsterselskab
Resultatet fra Base Erhverv kommer samtidig med, at søsterselskabet Dansk Boligbyg forleden
kunne fremlægge en historisk høj omsætning i regnskabsåret 2011/12 på 577 mio. kroner mod 344
mio. kroner året før
Samtidig steg årets resultat efter skat fra 8,9 mio. kroner til 10,6 mio. kroner.
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