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Med konsulenthjælp har ny ejer af Dantrafo A/S vendt millionunderskud til 
overskud og bevaret arbejdspladser i Danmark
Da Ivan Gam købte Dantrafo A/S af de to grundlæggere i slutningen af 2009, var virksomheden hårdt presset. Trods en førende position på det 
europæiske marked inden for transformere og andre induktive komponenter, var underskuddet stort. Hele 10 millioner kroner. 

Det skræmte ikke Ivan Gam. Han så væsentlige styrker i den 30 år gamle og globale virksomhed, og gennem 2010 har han kæmpet for at rette 
skuden op. Nu er det lykkedes. Årsregnskabet for Dantrafo i 2010 viser et overskud på 4,3 millioner kroner. 

Undervejs har Ivan Gam fået hjælp af konsulent Frank Petersen. Konsulenten, der har speciale i økonomisk ledelsesrådgivning, har gennemgået 
koncernens økonomi og besøgt Dantrafos datterselskaber i Sverige og Kina. Resultatet er i dag en rationaliseret økonomistyring.  

- Et underskud på ti millioner kroner kan jo ikke fortsætte, så der skulle ske noget hurtigt, siger konsulent Frank Petersen, FP CONSULT ApS.

Via Væksthus Midtjylland har Dantrafo A/S modtaget støtte fra VÆKSTmidt Accelerator-programmet til at dække nogle af konsulenttimerne. Og 
dem har der været en del af.

Konsulenten har bl.a. indført værktøjer til økonomisk afrapportering, som fremmer ledelsens overblik og luget usmarte arbejdsgange bort. For 
eksempel kører fabrikken i Kina i dag med kun et bogholderisystem mod tidligere to og følger samme regnskabsprincipper som moderselskabet 
i Danmark. 

- I de ændringer har Dantrafo sparet masser af administrativ tid og skabt større gennemsigtighed, forklarer Frank Petersen.

I det svenske datterselskab har konsulenten hjulpet med at udtrække vigtige informationer om indtjeningen på kundesegmenter. Også regel-
mæssige møder med bestyrelsen er sat i værk.

- Datterselskaberne har nu en bedre kontakt til moderselskabet, og det er der masser af synergi i, siger Frank Petersen.

Den største ændring er lukningen af Dantrafos ene fabrik i Danmark. Alle aktiviteter er nu samlet på fabrikken i Lemvig, og bygningen i Horsens 
er sat til salg.

- Dantrafo har nedlagt ni funktionærstillinger, men til gengæld har virksomheden bevaret alle arbejdspladser i produktionen, siger Frank 
Petersen.  ◆

Væksthus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Birk Centerpark 40
7400 Herning

Tlf. 7022 0076
info@vhmidtjylland.dk
www.vhmidtjylland.dk

Projektleder
Kurt Bøgild Kristensen
Mail: kkr@vhmidtjylland.dk
Tlf.: 23 98 39 61

Afdelingschef
Peter Ekmann
Mail: pre@vhmidtjylland.dk
Tlf.: 29 21 52 72 

Kontakt:

VÆKSTmidt Accelerator
VÆKSTmidt Accelerator er et virksomhedsudviklingsprogram mål-
rettet virksomheder med vækstpotentiale. Programmet kobler virk-
somheder med viden og kapitalressourcer til afdækning og løsning 
og finansiering af vækstudfordringer. Programmets hovedaktivitet er 
rådgivningspakker til køb af specialiseret rådgivning samt målrettede 
kompetenceudviklings- og netværksforløb, der skal forberede innova-
tive virksomheder til hurtigt vækst på internationale markeder.

www.VÆKSTmidtaccelerator.dk
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