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Agro Korn leverer flot årsregnskab
Agro Korn, der producerer og leverer proteinløsninger til grise og kalve, har netop
aflagt sit første hele årsregnskab, efter virksomheden i 2016 blev købt af den britiske
fødevare-gigant AB Agri. Agro Korn leverer allerede første år et meget flot resultat.
Agro Korn har leveret et stærkt resultat i 2016/2017. Virksomheden har et driftsresultat (EBITA) på 8.9
millioner kroner. Agro Korn er en produktionsvirksomhed med passion for forædling af kvalitetsprodukter til
foderindustrien. Virksomheden står bag produkter som AlphaSoy og DanMilk, der hver eneste dag gør en
forskel i danske og udenlandske landbrug. AlphaSoy er Agro Korns mest kendte produkt, det er et
proteintilskud til smågrise, mens DanMilk er mælkeerstatning til enten smågrise eller kalve.
Agro Korn A/S blev sidste år opkøbt af britiske AB Agri Ltd. som er verdensledende indenfor for levering og
udvikling til landbrugsindustrien. Det tilfredsstillende resultat skyldes både organisationen og markedet.
- Det har været en spændende rejse, siden vi blev købt i begyndelsen af 2016. Vi har skullet bygge en ny
organisation med mange nye ansigter, men vi er lykkes, siger økonomichef Niels Langkjær.
- Vi har bevist, at vi er omstillingsparate og handlekraftige, og vi har formået at bevare den lille vestjyske butik
i den store engelske koncern. Vi tænker os om og bruger ikke flere penge end budgetteret – heller ikke
selvom vi har tjent flere penge. Så gemmer vi pengene til vækst og udvikling.
Agro Korn er en velkonsolideret virksomhed med en egenkapital op omkring 60 millioner kroner.
Markedet har taget godt imod produkterne
Et særkende for Agro Korn er det meget tætte samarbejde med kunderne.
- Vi vælger vores kunder og partnere omhyggeligt, for vi tror på de langvarige relationer. Vi giver gode råd til
brugen af vores produkter, så alle får mest ud af det.
- Vi udvikler og tester i samarbejde med landmanden, og vi kan konstatere, at vores produkter virkelig gør en
forskel.
Agro Korn har i dag 35 medarbejdere, og der er ”mandet op” over hele linjen. Der sendes produkter til både
Mexico, USA og Brasilien, og der er nyligt ansat sælgere til Tyskland og Benelux-landene.
- Med den store engelske koncern i ryggen har vi også endnu bedre muligheder for at udvikle og teste vores
produkter, end vi hidtil har haft mulighed for, fortæller Niels Langkjær.
Udvikling og vækst også fremadrettet
Regnskabet 2016/2017 viser et positivt resultat, og det giver kun større ambitioner i den jyske virksomhed.
- Vi har god grund til at se positivt på det kommende år. Vi vækster i nye markeder, vi har netop lanceret
mælkeanlægget Pump’n’Grow, og vi har flere nye produkter i pipeline.
- Vi regner allerede nu med at skulle udvide vores faciliteter, og det gælder både produktion, lager og
administration, siger Niels Langkjær.
- Det giver en tryghed for både os og vores kunder, at vi har sorte tal på bundlinjen. Vi sikrer danske
arbejdspladser og har danskproducerede produkter til eksport i hele verden.
Agro Korn er blevet GMP+ certificeret, en ordning der omhandler certificering af foderstofvirksomheder, og
virksomheden samarbejder med Københavns Universitet og adskillige europæiske initiativer som f.eks. GUDP
og Eco-Innovation for at finde fremtidens foder- og proteinkilder.

FAKTA
Agro Korn A/S er en del af britiske AB Agri Ltd. som er førende World Wide indenfor for levering og udvikling
til landbrugsindustrien. Agro Korn udvikler og forædler produkter til højtydende avlsdyr, for at sikre den bedste
trivsel hos dyrene og en sund økonomi for landmanden.
Udvalgte nøgletal fra regnskabet
Driftsresultat (EBITA): 8.9 millioner kroner.
Resultat før skat: 4.6 millioner kroner.
Egenkapital: 60 millioner kroner.

