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Nytt rekordresultat för Danæg-koncernen





Danæg levererar det bästa resultatet i koncernens historia
Växt i resultat före skatt (EBT) på 28 % i förhållande till 2015
20,7 mio. SEK. utbetalas till Danægs andelshavare
Positiv utveckling för alla koncernens bolag i Sverige, Danmark och Finland – både packerier och produkt bolag

Om Danæg-Koncernen
Danæg-Koncernen är marknadsledare i Norden inom kategorin ägg, och består av två dotterbolag i Danmark och två i
Sverige; Kronägg AB i Perstorp och Källbergs industri AB i Töreboda samt delägarskap i det finska bolaget Munax Oy.
Danæg-Koncernen ägs utav danska och svenska producenter samt av DLG, och omsättningen var i 2016 1,55 miljard.
SEK. Koncernen exporterar till flera än 50 länder och har ca. 300 medarbetare. Se mera på www.danaeg.dk
Danæg koncernens räkneskap för 2016 blev koncernens hittills bästa med ett resultat före skatt (EBT) på 55,1 mio.
SEK. – 28 % högre än 2015, som också blev betecknat som ett riktigt bra år.
Årets resultat är uppnått efter ett marknadsmässigt turbulent år, där speciellt de danska dagligvaru kedjornas
utfasningsplaner för burägg, och fågelinfluensa i både Danmark och Sverige, har ställt stora krav på Danægkoncernens förmåga till att vara forändringsredo och proaktiv i förhållande till ändrade marknadsvillkor.
”I Danæg-koncernen är vi mycket stolta över resultatet för 2016. Alla koncernens bolag – i både Danmark, Sverige och
Finland - har upplevt en bra och positiv utveckling och vi har bevisat att vi är omställningsredo och flexibla, när
förändringens vindar blåser”, säger koncernchef, Jann Dollerup Vig Jensen.
”Det fina resultatet i 2016 är belöningen utav flera års målinriktat arbete med att optimera och utveckla vår interna
produktion, samtidigt med att vi har förbättrat vår kommersiella plattform betydligt. Vi har således förstärkt vårt
samarbete med våra nuvarande kunder samt fått tillgång till flera nya kunder – speciellt på export-marknaderna har vi
upplevt stor växt, så i dag avsätter vi våra ägg och äggprodukter till fler än 50 länder” säger Jann Dollerup Vig Jensen.
Som en positiv effekt av årets resultat har generalförsamlingen i Danæg Holding valt att lämna efterlikvid till sina
ägare, Danæg Amba och DLG. I denne förbindelse har Danæg Amba valt att lämna 20,7 mio. SEK. till sina danska och
svenska andelshavare.
”Vi är glada för att vi kan hjälpa våra producenter med ett ekonomiskt tillskott på en tidpunkt, där speciellt våra
buräggproducenter ska investera stora belopp i omläggning till andra produktionsformer”, utvecklar koncernchefen.
Danæg koncernen är nu i gång med det andra året av ”strategi 2016 – 2018”, och med årets resultat samt succéfullt
genomförande utav ett antal större strategiska projekt, har koncernen nu kommit så långt i förhållande till
målsättningarna, att man under 2017 kommer att sätta igång en uppdatering av den nuvarande strategin.
”Vi ser fram emot att fortsätta den positiva utvecklingen under 2017. Vi förväntar ett hårt, men också spännande år,
där vi ska fortsätta med att stärka hela vår värdekedja samt visa mod och handlingskraft, når det är nödvändigt. Vi
känner att vi är på rätt väg och ska nu fortsätta att bevisa att vi är marknadsledande i Norden innanför vår kategori”,
säger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.

Christiansfeld, Danmark d. 15. mars 2017

Nyckeltal för Danæg koncernen (mio. SEK)

2016

2015

2014

Nettoomsättning, mio. SEK.

1.551

1.489

1.359

Resultat av primär drift (EBIT), mio. SEK.

61,6

46,5

25,1

Resultat före skatt, mio. SEK.

55,1

42,4

18,5

Årets resultat, mio. SEK.

42,5

33,0

14,4

Egenkapital

266,1

234,7

210,5

Soliditetsgrad

51,8%

49,1%

49,8%

Avkastning på egen kapital

16,6%

14,6%

8,6%

Genomsnittligt antal heltids anställda

252

244

253
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