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Fra rædselsår til jubelår

sten grønveds virksomhed, Faaborg Pharma, er kommet ud af 2016 med et super-regnskab, der viser et overskud på 1,2 millioner.
Anne Jørgensen

annj@faa.dk

Faaborg: Faaborg Pharmas
regnskab for 2015 viste et underskud på næsten 1,4 millioner kroner. Det var med direktør Sten Grønveds egne
ord "et rædselsår."
- Det var bare et år, hvor alt
gik galt, siger Sten Grønved.
Der var problemer med
maskiner, personale og meget mere, og derfor blev 2015
til et oprydningsår, hvor de
fik styr på det hele.
Men da han kom ind i 2016,
lovede han, at nu ville de gå
fra bund til top. Han regnede med, at virksomheden
ville vækste med 25 procent.
Men det er faktisk blevet til
en omsætningsfremgang på
34 procent. Og et overskud
på 1.242.286 kroner.
- Jeg tror, at vi har knækket koden. Det er alt, vi er
begyndt at sælge mere af, og
det er resultatet af, at vi har
to fuldstid kørende sælgere,
forklarer Sten Grønved.
Sten Grønved har siden
2001 drevet virksomheden
Faaborg Løve Produkter, der
i dag hedder Faaborg Pharma. Virksomheden fremstiller cremer og andre hudplejeprodukter til apotekerne.

Sten Grønved har siden 2001 drevet virksomheden Faaborg Løve Produkter, der i dag hedder Faaborg Pharma. Virksomheden
fremstiller cremer og andre hudplejeprodukter til apotekerne. Opskrifterne er Sten Grønveds egne, og alt bliver produceret i
Faaborg.
Opskrifterne er Sten Grønveds egne, og alt bliver produceret i Faaborg.
- Det hele har fået et or-

dentligt los bagi. Det er
en masse forskellige ting, der
giver synergier. Man kan se
det som en ligning, hvor va-
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riablerne pludselig falder på
plads, understreger han.
- Det er så jeg selv siger:
hvad skete der lige der? Men

til den glade side.
I slutningen af 2016 lancerede Faaborg Pharma deres
nye flagskib: hudplejeserien

Ultimate. En ansigtsplejeserie uden parfume. Og den
har på få måneder solgt for
500.000 kroner.
Han regner med, at de i
2017 fortsætter væksten med
15-20 procent.
- Det kan godt blive mere,
det afhænger af, hvor godt
det går med de forskellige
projekter vi har, siger Grønved, der har 10-12 nye produkter på tegnebrættet.
Han udvider Ultimate-serien og bygger også videre
på virksomhedens to andre
koncepter: Helo-serien, som
er produkter til tør og irriteret hud, samt deres sommer-førstehjælpeprodukter,
som for eksempel anti-kløe
midler.
- Vi konceptualiserer det,
og det vil gøre det nemmere
at komme til udlandet, siger
Grønved.
I 2017 vil de gøre klar til at
forsøge at indtage det udenlandske marked i 2018.
Grønveds overordnede
mål er fortsat, at virksomheden skal nå en omsætning på
20 millioner. Og planen er, at
det sker indefor et par år.
- Jeg er fuld af optimisme,
slutter han.
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Gælder til 12.04.17 for alle glas v/køb af stel, og i 2 måneder v/køb af et 6 mdr. kontaktlinseabo. Kan benyttes af
alle uden Synoptik kontaktlinseabo. inden for de sidste 3 mdr. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

En ny krukkesæson er i gang, og alle de nye krukker er
ankommet. Vi har igen i år fået mange nye og spændende
modeller hjem. Mangler du krukker ud over det sædvanlige, så er Ryslinge Krukkemarked et besøg værd.
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