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1. sektion

Svendborg

Tirsdag 17. april 2012

■ Efter nogle mindre gode år har C.C. Jensen igen tocifret millionoverskud. Direktør Carl Aage Jensen forventer, at virksomheden igen vil have 250 ansatte ved udgangen af 2013.

C.C.Jensenharglædeafkrise
■ 2011 bød på et
rekordoverskud på
31 millioner kroner
hos C.C. Jensen. Det
er i nogen grad krisen,
der har æren
Svendborg/Hesselager: Der er
ikke noget, der er så skidt, at
det ikke er godt for noget.
Ikke engang �nanskrisen.
C.C. Jensen, som producerer �ltre og har hovedsæde i
Svendborg og en afdeling i
Hesselager, har lige offentliggjort sit 2011-regnskab, og
det viser et overskud på 31
millioner kroner før skat.
- Det er den bedste bundlinje i vores historie. Vi er tilfredse, siger virksomhedens
direktør, Carl Aage Jensen.
Og han peger paradoksalt
nok på den globale krise som
en del af årsagen til, at C.C.
Jensens �ltre til rensning af
hydraulik-, gear- og anden
olie er efterspurgte.
- Vi er i en tid, hvor alle vil
spare på olien og holde dens
kvalitet så god som mulig,
fordi det får maskineriet til at
fungere bedre. Så tiden er på
en måde med os, siger han.

Det er især vindmølle- og
søfartsindustrien, som aftager C.C. Jensens �ltre, og det
hører med, at virksomheden
er godt rustet ude i verden.
- Uden for Danmark har
vi omkring 80 mennesker,
som kan sælge og lave service
på vores produkter. Så vi har
et stort netværk til at presse
kunderne, siger direktøren.
De seneste fem år har budt
på sorte tal på bundlinjen for
virksomheden, men dermed
ikke sagt, at alt er gledet i olie.
53 afskedigelser i 2009
Carl Aage Jensen peger på
2009 som et år, hvor det ikke
var sjovt at stå i spidsen.
- Vi var nødt til at afskedige
53 medarbejdere, og jeg kan
godt huske, hvordan det var
at køre på arbejde med den
viden. Det er ikke noget, man
bare gør, og jeg havde vendt
og drejet mig for at �nde en
måde at undgå det på. Men
vi var nødt til det for at ruste
virksomheden til fremtiden,
fortæller Carl Aage Jensen.
Det lykkedes med et plus
på et par millioner kroner
lige netop at holde de røde
tal væk, da 2009-kassen skulle gøres op, og man skal ikke
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lægge alverden i, at overskuddet på otte millioner kroner
året efter virker beskedent.
Fornuftig fremtid
For 2010 var året, hvor C.C.
Jensens nedlagde sin produktion af skibsvinduer og derfor
nedskrev dén del med otte
millioner kroner, påpeger
Carl Aage Jensen.
Omkring 20 af de fyrede er
ansat igen, og fremtiden tegner fornuftig.
- Intet tyder på, at fremgangen er ved at stoppe. Jeg

2���
�6�
8
4
76
�1�

2���
���
�1
��
�6
���

vil tro, at når vi når udgangen
af 2013, så er vi lige så mange,
som vi var i 2008. Altså omkring 250, siger han.
C.C. Jensen har en egenkapital på 96 millioner kroner
og havde 225 ansatte i 2011.

Af FinnEriksen
Foto: TimK.Jensen
ﬁer@faa.dk, tkj@fyens.dk

Forbruget skruet
ned til det halve
Kan
man halvere energiforbruget
i en produktionsvirksomhed
som C.C. Jensen?
Svaret er ja.
I 2008 satte ledelsen sig for
at skære forbruget ned til det
halve, fortæller direktør Carl
Aage Jensen.
- Vi udledte dengang 1950
ton CO2 om året, og det er nu
reduceret til 950. Så målet er
nået, siger direktøren.
Det er en indsats på mange
fronter, der har lønnet sig.
Pærerne er for eksempel
skiftet ud med såkaldte ledpærer, som bruger et minimum af energi, og medarbejderne har fået besked på ikke
at rutte med strømmen.
Og så er der én ting, der for
alvor har battet.
- Vi har lagt alle vores tørreprocesser om fra el til træpiller. Det er klart det, der har
givet mest, fortæller direktøren, som også beretter, at hver
ton reduktion af CO2-udledSvendborg/Hesselager:

ningen har kostet C.C. Jensen
i omegnen af 7600 kroner.
Der er med andre ord investeret godt syv millioner kroner i energibesparing, og Carl
Aage Jensen er ikke i tvivl om,
at de er givet godt ud.
Dels fordi pengene kommer ind igen i form af besparelser, dels fordi der er tale
om fremtidssikring.
- Der er jo meget fokus på
området, og det varer ikke
længe, før vores kunder vil
bede os om at dokumentere,
at vi også sparer på energien.
Og det vil vi så kunne gøre, siger Carl Aage Jensen.
C.C. Jensen er i øvrigt også
medlem af og har skubbet
omkring 400.000 kroner i den
offentlige/private forening
Go2Green. En forening, som
har til formål at få de sydfynske virksomheder til at omlægge til grøn energi.
Af FinnEriksen
ﬁer@faa.dk

