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Administrerende direktør Jan Bisgaard Sørensen kan glæde sig over et rekordoverskud. Foto/Dan S. 
Frandsen. 

Strategien viser sig på bundlinjen hos automationshuset Bila. Indtjeningen voksede med knap 20 
mio. kr. i seneste regnskabsår hos virksomheden med hovedsæde i Nykøbing Mors. Årsagen er et 
stædigt strategisk sats, der har givet virksomheden flere ben at stå på og en hurtigt voksende 
omsætning. 

Robotagenturer for Kawasaki, Universal Robots og MIR samt egne produkter som Palomat, Bila 
Robopower og datterselskabet AGV, som er ejet sammen med N.C. Nielsen, giver et fundament, 
der også smitter positivt af på projektforretningen. 

- Vi satser meget på vores produktforretning og serviceforretning, og de to områder har vækstet 
voldsomt i seneste regnskabsår. Det er en fornøjelse på mange måder, for det giver os ro og fokus til 
at gøre de rigtige ting. Roen har også gjort, at vi ikke hopper ud i sindssyge specialprojekter, som 
går skævt, siger administrerende direktør Jan Bisgaard Sørensen, Bila. 
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Skyder ikke på alle projekter 
Projekterne er historisk Bilas største område med en trecifret millionomsætning, og her investerer 
virksomheden i øjeblikket i projektledelse. 

- Det er bedre, at vi omsætter lidt mindre på projekterne, mens vi til gengæld laver 
forretningsudvikling på produkter og serviceforretningen. Projektforretningen er en farlig størrelse, 
så vi har konkluderet, at den ikke skal vokse hurtigere, end den kan absorbere, uddyber Jan 
Bisgaard Sørensen. 

Læs også: Asme Hydra holder jul med Bila RoboPower 

Eksporten fylder stadig meget. Tidligere rejste Bila ud i verden med danske virksomheder som 
kunder. Nu er Bila tilstede i udlandet, hvor relationer giver nye relationer. 

- I dag er det 50-60 procent af vores omsætning, der er eksport. Det sker via historiske relationer på 
kryds og tværs, fortæller direktøren. 

Over 50 nye fastansatte 
Automationshuset har udover hovedsædet i Nykøbing Mors også afdelinger i Herning, Hinnerup, 
Svendborg og Grenaa. Og der kommer hele tiden nye ansigter til. 

På et år er medarbejderstaben gået fra 147 til 230, hvoraf 30 af medarbejderne er fast tilknyttet som 
konsulenter. 

Læs også: Bila: Her automatiserer vi næste gang  

Serviceafdelingen, der opererer som et selvstændigt selskab, og derfor både servicerer Bila-
projekter, men også andre automationsløsninger, er også inde i en rivende udvikling. 

- Der er et stort backlog på investeringer. Meget af det udstyr, der står i markedet, har i princippet 
kørt i flere år. Så meget udstyr skal opdateres og serviceres, og det er det, som vi laver i øjeblikket i 
vores serviceforretning. Udstyret skal have et liv mere, siger Jan Bisgaard Sørensen, som forventer 
mere vækst i de kommende år. 

- Vi skal i de kommende år vokse meget på omsætning, indtjening og antal ansatte. 

BILA A/S  
mio. kr. 2015/16 2014/15 

Bruttofortjeneste 105,8  78,7  
Resultat af primær drift 26,2  6,2  
Resultat før skat 26,1  7,5  
Årets resultat 20,3  6,4  
Balancesum 93,6  96,8  
Egenkapital 32,0  18,9  
Regnskabsåret blev afsluttet 30. september 2016     

  

http://www.jernindustri.dk/article/view/307005/asme_hydra_holder_jul_med_bila_robopower?rel=related
http://www.jernindustri.dk/article/view/349506/bila_her_automatiserer_vi_naeste_gang?rel=related

	Produktsalg giver BILA rekordoverskud

