
	  

	  

	  

Pressemeddelelse	  –	  Årsresultat	  2015	  for	  KOFF	  A/S 
	  

	  

Sønderjysk	  fødevarekoncern	  står	  solidt	  efter	  større	  investeringer	  

Den	  familieejede	  fødevarekoncern	  KOFF	  A/S,	  som	  bl.a.	  står	  bag	  Kohberg	  Bakery	  
Group,	  kommer	  ud	  af	  2015	  med	  et	  nul-‐‑resultat	  som	  følge	  af	  valutareguleringer	  
samt	  betydelige	  investeringer	  i	  og	  afskrivninger	  på	  produktionsfaciliteter	  og	  IT.	  	  
	  

Omfattende	  investeringer	  og	  valutaudsving	  giver	  samlet	  set	  et	  nulresultat	  i	  KOFF	  A/S	  –	  som	  ejer	  og	  driver	  de	  fire	  
fødevarevirksomheder	  Kohberg	  Bakery	  Group	  A/S,	  Nakskov	  Mill	  Foods	  A/S,	  Easis	  A/S	  samt	  A/S	  Crispy	  Food	  
International.	  	  

Koncernens	  største	  selskab,	  Kohberg	  Bakery	  Group,	  lander	  et	  beskedent	  plus	  på	  2	  mio.	  kroner,	  mens	  de	  tre	  
mindre	  selskaber	  Nakskov	  Mill	  Foods,	  Crispy	  Food	  International	  og	  Easis	  hver	  især	  har	  haft	  tilfredsstillende	  
resultater	  og	  samlet	  præsterer	  overskud	  efter	  skat	  på	  16	  mio.	  kroner.	  Overskuddet	  udlignes	  imidlertid	  af	  
urealiserede	  valutakurstab	  som	  følge	  af	  stigningen	  i	  schweizerfranc	  i	  januar	  2015,	  som	  har	  påvirket	  det	  KOFF-‐‑
ejede	  investeringsselskab	  Koff	  Investment	  AG.	  	  	  	  

”Vores	  mange	  investeringer	  i	  udviklingen	  af	  fremtidens	  fødevarevirksomheder	  koster	  naturligvis	  på	  bundlinjen	  i	  
disse	  år.	  Alligevel	  er	  det	  samlet	  set	  utilfredsstillende,	  at	  vi	  ikke	  tjener	  penge	  på	  en	  omsætning	  på	  over	  én	  milliard	  
kroner,”	  siger	  Jesper	  Fogtmann,	  adm.	  direktør	  i	  KOFF	  A/S.	  

Han	  hæfter	  sig	  dog	  ved,	  at	  både	  Nakskov	  Mill	  Foods	  (morgenmadsprodukter)	  og	  Easis,	  som	  producerer	  sunde,	  
fedtfattige	  fødevarer	  uden	  tilsat	  sukker,	  begge	  var	  såkaldt	  gazelle-‐‑virksomheder	  i	  2015,	  dvs.	  virksomheder	  med	  
kraftig	  vækst	  i	  omsætning	  og	  med	  sorte	  tal	  på	  bundlinjen.	  	  

”Vores	  produkter	  bliver	  stadig	  mere	  kendte	  hos	  forbrugere	  i	  Danmark	  og	  i	  udlandet	  –	  det	  viser	  vores	  væksttal.	  Fokus	  
i	  2016	  bliver	  at	  forbedre	  lønsomheden	  i	  Kohberg,	  så	  vi	  også	  fremover	  kan	  tjene	  penge	  og	  geninvestere	  dem	  for	  at	  
skabe	  fornyet	  vækst,	  eksport	  og	  endnu	  flere	  danske	  arbejdspladser,”	  siger	  Jesper	  Fogtmann.	  

	  

Omsætning Årets	  resultat Egenkapital Soliditet Ansatte	  *
mio.kr. mio.kr. mio.kr.

Kohberg	  Bakery	  Group 945 2 140 27% 600
Nakskov	  Mill	  Foods 6 54 35% 69
Crispy	  Food	  International 6 31 49% 67
Easis 4 11 43% 9
Koncern 1240 -‐1 485 45% 751

*	  Gennemsnitligt	  antal	  fuldtidsbeskæftigede 	  

	  

For	  spørgsmål	  til	  denne	  meddelelse,	  kontakt	  Jesper	  Fogtmann	  på	  20	  22	  01	  18.	  


