
Handelshus lagt i ruiner af svigt 

Linas Agro er ramt af leverandørsvigt, dyre råvarer og svindel, der tilsammen har slået luften ud af 

virksomheden HANDEL  

 

Ulykkerne står i kø hos Linas Agro A/S i Aalborg. En blodrød bundlinje på næsten 50 mio. kr. har sparket 

benene væk under handelshuset, der bliver sendt til tælling af svigtende leverancer, stigende råvarepriser 

og en samarbejdspartner, der har snydt for et millionbeløb.  

 

"Vores moderselskab har opkøbt alle aktier i selskabet, og vi har ændret struktur således, at vi ikke længere 

omsætter størstedelen af råvarerne, men derimod fungerer som agent for Linas Agro i Litauen," siger 

direktør Henrik Klindt Petersen, der har afhændet sin aktiepost på 40 pct. til AB Linas Agro.  

 

Lænset pengekasse  

 

Det litauiske moderselskab har ligeledes været nødt til at reetablere egenkapitalen i det nordjyske 

handelshus, da et samlet tab i regnskabsåret 2010/2011 på 49,6 mio. kr. har lænset selskabets pengekasse. 

Linas Agro, tidligere Rosenkrantz A/S, har specialiseret sig på engroshandel med korn- og foderstoffer samt 

vegetabilske olier.  

 

I 2010/2011 faldt den nordjyske virksomheds afsætning med ca. 25 pct. til 750.000 ton, men stigende 

råvarepriser har fastholdt omsætningen, der lander på 1,3 mia. kr. Til gengæld har problemerne stået i kø 

på bundlinjen. Det er især leverandørsvigt, der sender Linas Agro til tælling. Annullering og manglende 

leverancer af råvarer fra allerede indgåede kontrakter i Balkan-området har kostet dyrt. Det har nemlig 

betydet, at det nordjyske handelshus har været nødt til at købe sine råvarer andetsteds for at kunne 

opfylde sine salgskontrakter.  

 

Dyrt at købe op  

 

"Vi har leveret alt det, vi skulle, men det har været dyrt at købe op i et marked, hvor råvarepriserne har 

været markant stigende," forklarer Henrik Klindt Petersen.  

 

Også DK Milk A/S i Nørresundby, der har specialiseret sig på global handel med bulk-mejeriprodukter som 

f.eks. mælkepulver, har bemærket de store udsving i råvarepriserne.  

 

"Vi forventer samme scenarier i 2012," lyder det fra direktør Daisy Krongaard.  

DK Milk-direktøren har formået at holde hånden under sin indtjening og realiserer for 2010/2011 et 

overskud på 2,2 mio. kr., hvilket er på niveau med året før.  

 

Hos Linas Agro er det ikke kun volatile råvarepriser, der presser selskabet. En mangeårig 

samarbejdspartner har ifølge det seneste årsregnskab bedraget selskabet for et betydeligt millionbeløb 

ved udstedelse af falske lagerkvitteringer i forbindelse med forudbetalinger.  

 

Når du ser tilbage på det forgangne år, er der noget, I kunne have gjort anderledes?  

 

http://www.linasagro.lt/linas-agro-a-s
http://borsen.dk/vaerktoejer/virksomhedsside/cvr/WdbkledYY/dk_milk.html?tagId=9640
http://borsen.dk/vaerktoejer/personprofiler/VVOTVTS/daisy_krongaard.html


"Vi har ikke gjort noget anderledes i forhold til tidligere år. Vores risikostyring har været lige så stærk som 

altid, men vi skulle nok have opgraderet på leverandører," siger Henrik Klindt Petersen.  

 

Mindre omsætning  

 

Direktøren understreger, at selskabet har fulgt sine sædvanlige procedurer.  

 

"Vi har ikke foretaget spekulationer, der har kunnet eksponere os med vilje," siger han.  

 

I sin nye rolle som 100 pct. ejet datterselskab og salgsagent for Linas Agro-koncernen må den nordjyske 

virksomhed vinke farvel til sin milliardomsætning. Direktøren ønsker dog ikke at kommentere hvor meget 

mindre omsætning, der er udsigt til 


