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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. de-
cember 2020 for Familielandbruget VEST-Jylland. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven 
med de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold. 
 
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2020. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Herning, den 10. marts 2021 
Underskrevet via Penneo af: 
 
 
Direktion/Sekretær Ulla Bækman 
 
Bestyrelsen Lone Andersen, formand 
  Svend Bodholt Nielsen, næstformand 
  Birger H. Jensen 
  Niels Peter Gosvig 
  Frederik Djernæs 
  Nina Svanborg 
  Ejnar Thomsen 
  Martin Alstrup 
  Carsten Høher-Thomsen 
  Poul Sørensen 
  Flemming Merrild 
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De folkevalgte revisorers erklæring 
 
 
Som folkevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsrapporten for året 2020, herunder 
bilagsmateriale m.v. med henblik på at vurdere, om foreningens ledelse har disponeret hensigtsmæs-
sigt og i overensstemmelse med vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger m.v. 
 
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
Herning, den 10. marts 2021 
Underskrevet via Penneo af: 
 
Kristian Bækgård 
Anders Just 
 
 
 
 
 

Den regnskabskyndiges erklæring 
 
 
Nedenstående resultatopgørelse og status har jeg som regnskabskyndig gennemset og fundet i orden. 
 
 
Herning, den 10. marts 2021 
Underskrevet via Penneo af: 
 
Niels Erik Madsen 
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Foreningsoplysninger 
 
Foreningsnavn Familielandbruget VEST-Jylland 
  Birk Centerpark 24 
  7400 Herning 
 
 
Bestyrelse Lone Andersen (formand) 
  Svend Bodholt Nielsen (næstformand) 
  Birger H. Jensen 
  Niels Peter Gosvig 
  Frederik Djernæs 
  Nina Svanborg 
  Ejnar Thomsen 
  Martin Alstrup 
  Carsten Høher-Thomsen 
  Poul Sørensen 
  Flemming Merrild 
   
   
Direktion/sekretær Ulla Bækman 
 
 
Folkevalgte revisorer Kristian Bækgård 
  Anders Just 
 
 
Regnskabskyndig Niels Erik Madsen 
 
 
Pengeinstitut Nykredit 
  Kalvebod 1-3 
  1780 København V  
 
 
Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling. 
 
Dato 22. marts 2021 
 
 

Dirigent  



   

5 
 

Ledelsesberetning 
 
Hovedaktivitet 
Foreningens formål er at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde samt at 
varetage landbrugets erhvervsøkonomiske interesser.  
 
Den erhvervsmæssige aktivitet udøves primært via rådgivningsselskabet SAGRO I/S. 
 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Foreningens væsentligste aktiv er ejerandelen i SAGRO I/S. 
 
Vedrørende SAGRO I/S 
Resultat af primær drift i SAGRO I/S bliver t.kr. 14.696. Tillægges hertil resultater af datterselskaber og 
finansielle poster, bliver årets resultat t.kr. 20.628, hvilket anses for tilfredsstillende. 
 
SAGRO Økonomi & Strategi 
Ved indgangen til 2021 ser prisprognoserne for både mælk, kød og afgrøder forholdsvis almindelige 
ud. Den forventede prisfest på svinekød i 2020 udeblev. Samlet set blev afsætningspriserne for langt 
de fleste landmænd alligevel ok i 2020.  
 
Undtagelsen er selvsagt mink, der fik et helt usædvanligt dårligt afsætningsår med heraf følgende lave 
priser på minkskind. Branchen er nu lukket helt ned.  
I SAGRO Økonomi & Strategi betjener vi ca. 100 minkavlere med budget og økonomisk rådgivning. 
Budgetterne lavede vi i Q3 – altså inden nedlukningen. Derudover er der brugt mange timer på at 
hjælpe med de Covid-19-ordninger de kunne søge hjem i sommers. 
 
Det samlede aktivitetsniveau har været på linje med 2019, hvor vi året før oplevede et fald på  
10 %.  
Medarbejderstaben er uændret 40 personer (37FTE) ved årets udgang. I løbet af året er der dog ansat 
6 nye i forbindelse med fratrædelser til pension, sygdom og alm. jobskifte. I perioder har der således 
været ressourcemangler, indtil de tomme stole var fyldt op igen, ligesom der er brugt kræfter på on-
boarding og oplæring.  
 
Trods dette lykkedes det at nå vores budgetterede økonomiske resultat med 150 %, således vi lander 
1 mio. kr. på bundlinjen. En kraftpræstation af alle medarbejdere kombineret med mange opgaver. 
 
Der er fortsat fremgang på specialeopgaver, som f.eks. ledelse og strategi, hvorfor vi også mander op 
på de områder i 2021. Mere traditionelle opgaver som optimeringer og økonomistyring har haft et 
normalt niveau, mens de svære opgaver som turnaround og nedlukninger, heldigvis er faldende.  
 
På digitalisering har vi knap 90 brugere på DashBoard/eOverblik her ved årsskiftet, hvoraf de 32 er 
betalende abonnenter og resten har det på prøve. Et spændende område i udvikling, hvor vi også har 
udviklet nogle mere skræddersyede B.I. løsninger til store kunder. 
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Ledelsesberetning 
 
Rådgivning omkring bæredygtighed er også i udvikling, og vi er med i flere projekter samt i tæt dialog 
med SEGES omkring de værktøjer, der kommer i spil i 2021, således at vi er klar til at hjælpe landman-
den på det punkt også.  
 
Over året har vi haft positiv kundetilgang fra såvel ”nabolaget” som nyetableringer. De sidstnævnte 
har vi, grundet Covid-19, desværre ikke kunne afholde de sædvanlige arrangementer for. Det kommer 
vi til i det kommende år.  
I oktober lykkedes det at samle 150 unge mennesker til Karrieredag i samarbejde med LandboUng-
dom og alle landbrugsskoler i Danmark. 
 
SAGRO Regnskab 
I SAGRO Regnskab møder vi alle vores kunder mindst en gang om året, da alle skal have udarbejdet et 
skatteregnskab, eller i det mindste have sendt en selvangivelse ind til Skat. Vi har de seneste år arbej-
det meget på kunderejsen, så den, sammen med vores høje faglighed, giver en god kundeoplevelse.  
Derfor oplever vi også, at kunderne kommer igen og igen, og at vi kan være deres betroede rådgiver 
igennem hele livet.   
 
Vi har spurgt kunderne i kundeundersøgelser, om de er tilfredse med den hjælp og den kundeoplevel-
se, vi leverer til dem. Det har kunderne heldigvis i stor udstrækning været, og vi oplever også, at kun-
derne fortsat vælger SAGRO Regnskab til hvert år. Kunderne svarer dog også, at vi gerne må blive 
bedre til at fortælle, hvad vi ellers mener, kunderne skal have fokus på og kan få hjælp til.  
 
Selskaber 
En af årsagerne til, at vi får positive tilbagemeldinger, er formentlig, at vi gennem de seneste år mål-
rettet er gået efter at få ansat nye medarbejdere, der kan være med til at styrke SAGRO på selskabs-
området og selskabsrådgivning. Det er vigtigt at rådgive om fordele og ulemper på selskabsområdet 
og udarbejde og revidere selskaber, hvor der er krav om det, og det har vi mange erfarne og nye 
medarbejdere, der kan.  
 
Digitalisering 
Det seneste år er der arbejdet meget med at få kundernes bilag ind digitalt. I 2020 har vi for alvor fået 
hul på digitaliseringen af bilagshåndteringen. Mere end 1.000 kunder sendte bilagene ind til os digitalt 
i løbet af 2020. Ca. 68 % af kunderne er nu digitale og har mindst ét e-arkiv, hvor bilagene sendes ind 
til. En stor del af dem er også på SUMMAX, hvor de konterer og betaler deres regninger og bruger 
Nem-faktura+, hvor de kan tage billede af deres bilag, som ikke er elektroniske. Der er derfor sket en 
meget stor positiv udvikling i løbet af 2020. Mange af vores kunder oplever en stor lettelse ved den 
digitale bilagshåndtering. 
 
Covid-19 – hjælpepakker og mink 
Vi har hjulpet rigtig mange kunder med at søge hjælpepakkerne, der kom i forlængelse af nedluknin-
gen af Danmark tilbage i marts 2020. Vi har søgt mange millioner kroner hjem til vores kunder, og der 
skal ske en indberetning igen i 2021. Derudover har minksagen, hvor Mette Frederiksen lukkede 
minkerhvervet onsdag den 4. november 2020, fyldt rigtig meget.  
Der er afholdt 3 møder for minkavlerne i december og tilbudt gratis kriserådgivning helt tilbage fra 
oktober måned, da Covid-19 ramte minkbesætninger i vores område.  
Vi har i perioden haft kontakt til over 300 af vores minkkunder og hjulpet dem. Fremover er der fort-
sat fuld fokus på at hjælpe denne kundegruppe. 
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Ledelsesberetning 
 
Nyt revisionsselskab Revenu 
SAGRO har siden 2016 samarbejdet med to revisionsselskaber: RA-Revision og JL Revisorer.  
Fra 1. januar 2021 er disse to revisionsselskaber samlet i et nyt selskab: Revenu, som SAGRO er med-
ejer af.  
Der er ansat 21 medarbejdere i Revenu. Det er medarbejdere, som tidligere har været ansat i SAGRO.  
Vi kan i Revenu skrive selskaber under, som vi ikke kan skrive under i SAGRO.  
Revenu har også en stor viden om selskaber, hvilket er vigtigt for SAGRO, som nævnt indledningsvis. 
 
SAGRO Planter & Miljø 
I 2020 har der været god aktivitet, og opgaverne blev løst trods Corona. Vores økonomiske resultat i 
2020 ligger pænt over det forventede. De sædvanlige arrangementer og fremvisning af demoer og 
forsøg, kunne ikke lade sig gøre. Dette til trods blev der skabt stor synlighed på de virtuelle platforme 
og med videoer.  
 
I forhold til 2018 med tørke, og ekstrem nedbør i 2019, så var 2020 et rigtig fornuftigt år for planteav-
lerne. Der var god etablering, problemfri høst og gode udbytter. Ja langt det meste gik godt.  
I rådgivningen af planteavlerne har vi stor succes med Rådgivningspakke Mark, som mere end 100 
kunder gjorde brug af i 2020, og endnu flere vil bruge i 2021. 
 
Jordprøve-teamet har haft et af de travleste år nogensinde. Den kendte metode til GPS-jordprøver, 
som vi holder fast i, har vist sig at være robust og driftssikker. Der er andre metoder, der bliver prøvet 
af, og der er vi med og klar til at rykke. Men indtil videre er der ikke noget, der slår den metode, vi 
bruger. 
 
Klima- og miljøindsatser har stor indvirkning på planteavlerens hverdag. For få år siden vandt vi noget 
på kvælstof, men siden er dagsordenen rykket meget på CO2-belastning. Kvælstoffokus er bestemt 
ikke forsvundet – tværtimod. Dertil er der øget opmærksomhed på fosfor. I SAGRO arbejder vi hele 
tiden med at hjælpe landmanden med den udfordring, der ligger i at tilpasse sig de stramme vilkår. 
 
SAGRO Miljø har leveret på 126 miljøgodkendelser i 2020, hvilket er lidt flere end forventet. Ud over 
denne kerneforretning, så løser vi mange andre opgaver. Minivådområder er en vigtig indsats for at 
opsamle kvælstof, hvor der venter en stor opgave. Der er 51 ansøgninger inde nu fra SAGROs kunder, 
og 4 anlæg er etableret. Flere etableres i 2021. Oplandskonsulenterne kæmper fortsat for at finde eg-
nede placeringer hos landmænd, der vil gå ind i det og løfte opgaven. 
 
Ytteborg har top-præsteret i Landsforsøgene i 2020. Samtidig er der lavet flere firmaforsøg end i de 
foregående år, og hele virksomheden er effektiviseret. Det giver høj kvalitet i arbejdet, stor tilfreds-
hed hos kunderne og ikke mindst et flot økonomisk resultat. Forsøgsvirksomheden har stor faglig fo-
kus, idet planteinnovation og test er af altafgørende vigtighed for at have et samlet, stærkt plantebrug 
fremover. 
 
SAGRO Kvæg 

I 2020 har vi, som i 2019, været stærkt fokuseret på at få balance i forretningen. Hvilket betyder ba-
lance i økonomi, kundegrundlag og medarbejderkompetencer. Opgaven er lykkedes tilfredsstillende, 
flere nye kunder, indgåelse af aftale med Arla i Dalico-regi, og ansættelse af to nye medarbejdere ved 
årets afslutning samt et fornuftigt økonomisk resultat for året. 
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Ledelsesberetning 
 
Året har været præget af Covid-19. I 2. kvartal havde vi en nedsat aktivitet på kunder grundet Covid-
19, og året igennem har der været en del aflysninger. Bl.a. vores bedriftsbesøg, som blev aflyst i 2020. 
 
Den faglige udvikling sker løbende ved erfaringsudveksling blandt medarbejdere. Vi har ligeledes haft 
god proces i grupperne omkring Lely-robotter samt CowConnect. Disse fortsætter begge i 2021.  
 
I 2020 har vi igangsat et nyt koncept med rådgivers deltagelse i den daglige ledelse af større kvægbe-
drifter. Dette ønskes udbygget og solgt i 2021. 
 
Vi har deltaget i forsøgsaktivitet omkring: Forlænget laktation, proteinniveau til malkekøer, høst af 
specialmajs m.m. Aktiviteter med lidt økonomi, men meget stor faglig værdi for erhvervet samt de 
ansattes efteruddannelse.  
 
På medarbejdersiden er der godt humør. Engagementsundersøgelsen viser ligeledes et tilfredsstillen-
de resultat. Afdelingen er fortløbende i gang med generationsskifte. Strategien for de kommende år 
er således, at der opstartes min. 1 ny ansat pr. år. 
 
SAGRO Finans & Formue 
Væsentligste aktiviteter 
SAGRO Finans & Formue A/S er eksponent for klare holdninger, der er understøttet af en høj 
faglig viden, omkring forventning til nuværende og fremtidig udvikling i den globale 
økonomi. Rentestrategier er i høj kurs, ikke kun hos landmændene, men også pengeinstitutterne 
anbefaler deres kunder at benytte sig af vores strategier. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på kr. 16.289 mod kr. 30.884 for 
tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på kr. 491.295. 
 
Selskabet består af direktør Per Sveistrup, der samtidig varetager finans- og formuerådgivning. Akti-
viteten hos kunder, der søger rådgivning inden for finansiering og formuerådgivning, har stabiliseret 
sig i forhold til 2019. 
 
2020 har været præget af et bedre forhold mellem landmændene og deres banker, og dermed 
mindre krisehåndtering. Minkproducenter dog som en undtagelse på baggrund af den aktuelle situ-
ation. 
 
Covid-19 påvirkede rentemarkedet markant i en kort periode, og for de hurtige var der mulighed for 
vores kunder med fastrente at konvertere realkreditgæld væk. Dette betød en del aktivitet på råd-
givningssiden. 
 
At pengeinstitutterne er begyndt at tage renter på indlån har betydet, at flere af vores formuende 
kunder har efterspurgt viden omkring investering i aktier og obligationer. Vi har derfor mærket en 
markant stigning i aktiviteten på uvildig formuerådgivning, og denne efterspørgsel er fortsat ind i 
2021. 
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Ledelsesberetning 
 
SAGRO Time ApS 
Væsentligste aktiviteter 
Selskabets aktiviteter består af rådgivningsvirksomhed omkring tidsregistrering hos medarbejdere i 
primærlandbruget inkl. salg og service af soft- og hardware til formålet. 
I alt 36 virksomheder er på som kunder med i alt 311 brugere ved årets udgang. 
 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på kr. 44.591 mod kr. -75.993 
for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på kr. 140.132. 

Udviklingen af kundeaktiviteterne i året er ikke som forventet, mens omkostningerne har været no-
get større end antaget, hvorfor resultatet ikke er helt tilfredsstillende.  

Udvikling af software og apps foregår sammen med to eksterne leverandører – Intempus og Wellco.  

For 2021 forventes en positiv udvikling i kundemasse og resultat. 
 
SAGRO IT & Ejendomme 
I løbet af 2. halvår 2020 er vinduerne skiftet ud i ejendommen i Holstebro, efter at vi ved udgangen af 
2019 endelig fik afsluttet sagen mod MT Højgaard. 
Udskiftningen er foregået planmæssigt og afsluttet medio december 2020 med meget små afvigelser i 
forhold til budgettet. 
I forbindelse med udskiftningen af vinduerne, er det som led i alm. vedligehold, besluttet at udskifte 
de udvendige fuger mellem bygningselementerne, hvilket især var tiltrængt i vest- og sydsiden, hvor 
påvirkningen af vind og vand er størst – især i 1. og 2. sals højde.  
Udskiftningen blev påbegyndt i forlængelse af vinduesudskiftningen, og forventes afsluttet medio fe-
bruar 2021. 
I Herning er flisebelægningen foran ejendommens facade udskiftet, idet den nogle steder var begyndt 
at smuldre og i øvrigt skæmmet af begyndende flisepest.  
Det er nu for begge ejendommes vedkommende ca. 13 år siden de blev opført, og stigende vedlige-
holdelsesudgifter må forventes.  
I 2021 vil de 4 skure på parkeringspladsen ved ejendommen i Holstebro således blive renoveret. 
 
Alt i alt må 2020 siges at være forløbet tilfredsstillende - også hvad angår det økonomiske resultat for 
året. 
 
ØkologiRådgivning Danmark ApS 
Arealet, der drives økologisk i Danmark, steg igen i 2020 og er nu på ca. 320.000 ha sammenlagt 
inkl. det areal, der er i gang med omlægning. Afsætningen af økologiske varer i dansk detail og onli-
ne salg forventes med udgangen af 2020 at nærme sig omkring 15 %, en stigning på 2-3 % i.f.t. 
2019.  
I en af de store detailkæder i Danmark er omsætningen af økologiske varer steget med 15 % i 2020. 
Der er fortsat en tydelig fremgang i det økologiske salg. 

ØkologiRådgivning Danmark har i 2020 gennemført 80 omlægningstjek støttet af fonden for Økolo-
gisk Landbrug. Det er på samme niveau som 2019 til trods for, at prisudviklingen på de økologiske 
afgrøder har været vigende i 2020. Der er stadig god søgning mod økologisk drift. 
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Ledelsesberetning 
 
Aktivitetsniveauet har i 2020 været udfordret af Corona. En del fysiske arrangementer har måttet 
aflyses. Det har vi imidlertid lykkedes at imødegå ved bl.a. overgang til digitale medier. Inden ned-
lukningen i marts 2020 nåede vi lige at gennemføre et kursus med fysisk fremmøde af 70 økologiske 
mælkeproducenter.  
 
Vi har gennemført koncepterne: ’Elite-afgræsning’ og ’Grovfoder med succes’.  
Ca. 80 økologer har deltaget i diverse erfa-grupper inden for planteavl. En gruppe med yngre drifts-
ledere på større økologiske kvægbrug og en tværgående erfa-gruppe mellem Engelske og Danske 
økologer, blev startet op i 2020 med succes.  
Tre staldskoler er faciliteret fra ØkologiRådgivning Danmark.  

Også en gruppe af yngre kvinder, som er gift/samlevende med en økologisk landmand, har fundet 
sammen i en erfa-gruppe med hjælp fra ØkologiRådgivning Danmark.   

Vi har lavet markplan for ca. 82.000 ha i 2020, en stigning på 7 %. Med det har vi en markedsandel 
på 25 % af det økologiske areal i Danmark. Vi har fået tilgang af 71 nye økologiske kunder i 2020. 
Kunderne kommer ved en proaktiv indsats fra rådgiverne.  

Antal medarbejdere i ØkologiRådgivning Danmark er uændret. 3 ansatte er stoppet i 2020 og 3 nye 
er kommet til. Vi har valgt at ansætte nyuddannede for de 3, der er stoppet. Det har været en suc-
ces med nye, som kommer med engagement og nye kompetencer. 
 
Jysk IT 
Jysk IT er en selvstændig afdeling under SAGRO med egen strategi. 
2020 var endnu et år med kraftig vækst i vores brancher. Vores omsætning har nu rundet 50 millioner 
kr. efter en kraftig vækst 2019.  
 
Vores strategi frem imod 2023 er sat i søen og handler om, hvordan vi videreudvikler Jysk IT omkring 
visionen; Yder verdens bedste IT-service, intet mindre -> Kunderne sætter pris på os og anbefaler os 
(ingen sælgere) -> vi driver en sund forretning, som vokser og har overskud til at passe på virksomhe-
den og hinanden. 

Organisering med nye unge kræfter ramte vi omsider rigtigt med i 2020. Vi fik ryddet op i organiserin-
gen med den størrelse som Jysk IT har. Fire medarbejdere har i løbet af året vist sig klar til at tage et 
stort ansvar, og blev forfremmet til afdelingsledere for hver deres område.  
Generationsskiftet er sidst på året kulmineret med et rettidigt skifte på direktørposten, hvor Simon 
Husballe tiltræder d. 1. januar 2021. Jysk IT’s stifter og direktør gennem mange år, Peter V. Tomsen, 
fortsætter i en kundevendt funktion. 
Den interne IT-support har under Corona-perioden løst en stor, teknisk opgave i at holde SAGRO kø-
rende med de udfordringer, som det har givet.  

Et vigtigt led i den markante vækst er at passe på og udvikle den positive service og salgskultur, der er 
skabt i Jysk IT gennem mange år. 
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Ledelsesberetning 
 

LandboGruppen JYSK ApS  
For LandboGruppen JYSK ApS blev 2020 endnu et godt år med god aktivitet og en stigende omsæt-
ning. Vi har haft en tilfredsstillende omsætningsstigning på ca. 25 % i et marked, der har været 
præget af Covid-19.   
Minkproduktionen var igen under et meget stort pres og endte med en nedlukning.  
Mælkeproduktionen holder en forsat fornuftig indtjening. 
Svinepriser har i store dele af året haft et højt niveau, for så at miste pusten ultimo 2020.   

Vores største udfordring i markedet er fortsat finansiering, for at unge kan etablere sig. 
I 2021 forventer vi fortsat god aktivitet. Den gode aktivitet begrundes i et lavt renteniveau, og en 
stigende interesse fra investorer, som vil købe jord og investere i virksomheder. 
Resultatet for LandboGruppen JYSK ApS 2020 er kr. 2.217.377 efter skat, hvilket er tilfredsstillende. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for Familielandbruget VEST-Jylland for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med 
regnskabspraksis, svarende til årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de 
afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold, og med tilvalg af enkelte regler fra højere regn-
skabsklasser. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-
skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Kontingentindtægter  
Indtægt ved medlemskontingenter og lignende udgør de i årets løb fakturerede beløb eksklusiv 
moms. 
 
Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens ho-
vedaktivitet. 
 
Driftsomkostninger 
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til kontingenter, administration m.v. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger samt lønafhængige omkostninger. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 
 
Skat af årets resultat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, og forskydningen i udskudt skat samt regulering af tidlige-
re års skatter, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direk-
te på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.  
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Anvendt regnskabspraksis 
 
BALANCEN 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Andre kapitalandele 
Resultatopgørelse 
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat under posten resultat af 
andre kapitalandele. Kapitalandele indregnes og måles efter den indre værdis metode.  
 
Balance 
I balancen indregnes andre kapitalandele til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regn-
skabsmæssige indre værdi. I tilfælde, hvor den indre værdi overstiger nettorealisationsværdien, ned-
skrives til denne lavere værdi. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Skyldig og tilgodehavende skat samt udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for be-
talte aconto skatter.  
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den plan-
lagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.  
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteak-
tiver måles til nettorealisationsværdi.  
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.  
 
I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, må-
les udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis udvikling af forplig-
telsen. 
 
Den aktuelle skatteforpligtelse og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 22 %. 

  
 Gældsforpligtelser 

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.  
 
 



Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2020

Note 2020 2019
1.000 kr.

      Indtægter
Kontingentindtægter 733.958 762

1 Andre indtægter 10.638 2
Indtægter i alt 744.595 764

Omkostninger
2 Driftsomkostninger 954.442 866
3 Personaleomkostninger 190.193 192

Omkostninger i alt 1.144.636 1.058

Resultat af primær drift -400.040 -294

5 Resultat af andre kapitalandele 1.372.428 1.027

Resultat før renter 972.388 733

14.521 13
Renteomkostninger -3.057 0
Finansielle poster i alt 11.464 13

Resultat før skat 983.852 747

4 Skat af årets resultat -194.665 -332

Årets resultat 789.187 414

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år 789.187 414
789.187 414

Renteindtægter
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Balance pr. 31. december 2020

Note 31-12-2020 31-12-2019
1.000 kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
5 5.116.375 4.358

Anlægsaktiver i alt 5.116.375 4.358

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat 74.763 0
Udskudt skatteaktiv 28.884 18

6 Andre tilgodehavender 954.439 1.091

1.058.086 1.109

Omsætningsaktiver i alt 1.058.086 1.109

Aktiver i alt 6.174.462 5.467

Andre kapitalandele
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Balance pr. 31. december 2020

Note 31-12-2020 31-12-2019
1.000 kr.

Passiver
7 Egenkapital 6.121.275 5.332

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig selskabsskat 0 65

8 Anden gæld 53.187 69

Gæld i alt 53.187 135

Passiver i alt 6.174.462 5.467

9 Eventualforpligtelser m.v.
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Noter
2020 2019

1.000 kr.
1 Andre indtægter

Indtægter fra medlemsarrangementer m.v. 10.638 2

I alt 10.638 2

2 Driftsomkostninger
Kontingent Landbrug & Fødevarer 583.970 592
Kontingent andre foreninger 61.060 14
Markedsføring 0 6
Møder og information 55.920 40
Kontorartikler og tryksager m.v. 302 0
Repræsentation 600 2
Forsikringer 2.030 2
Advokat- og konsulentbistand 1.100 5
Andel af fællesomkostninger - administration 249.460 205

I alt 954.442 866

3 Personaleomkostninger
Bestyrelsen
Lønninger 161.500 149
Kørsels- og rejsegodtgørelser 25.093 24
Møde- og kursusomkostninger m.v. 3.600 19

I alt 190.193 192

4 Skat af årets resultat
Skat af årets resultat -205.942 -253
Regulering af udskudt skat 11.277 -80

I alt -194.665 -332
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                     Noter

31-12-2020 31-12-2019
1.000 kr. 

5 Andre kapitalandele
SAGRO I/S
Kapitalindestående pr. 1/1-2020 4.357.843 3.873
Udlodning betalt skat -21.705 -19
Udlodning forretning kapitalkonto -37.474 -30
Udlodning af resultat -554.717 -493
Årets værdiregulering 2020 1.372.428 1.027

5.116.375 4.358

Ejerandele i % 3,2% 2,9%

6 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende mellemregning SAGRO I/S 903.911 1.053
Moms 31.731 36
Andre tilgodehavender 0 3
Forudbetaling til skattekonto 18.797 0

I alt 954.439 1.091

7 Egenkapital
Saldo pr. 1/1 2020 5.332.088 4.918
Årets resultat 789.187 414

Egenkapital i alt pr. 31/12 2020 6.121.275 5.332

8 Anden gæld
Skyldige omkostninger 8.088 33
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 45.099 36

I alt 53.187 69

9

Kapitalindestående pr. 31/12 2020

Foreningen deltager i og hæfter solidarisk for gældsforpligtelserne i den i note 5 anførte 
virksomhed. Formueandelen kan kun realiseres ved enighed mellem alle deltagerne.

Eventualforpligtelser m.v.
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Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2020

Note 2020 2019
1.000 kr.

1 265.075.618 255.256
2 16.879.551 16.064

281.955.169 271.320

3 57.953.628 55.869
4 191.122.562 189.221
5 13.537.278 12.857
6 437.785 454
7 64.222 780
9 4.143.994 8.944

267.259.469 268.124

14.695.700 3.196

8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede og ass. virksomheder 6.264.158 2.012

20.959.857 5.209

12 2.775.124 12.793
13 -3.106.898 -3.809

-331.774 8.983

20.628.083 14.192

9.141.295 8.371
5.365.368 41
1.796.397 1.673
1.725.024 1.634

54.115 52
1.332.626 1.307

804.791 699
408.467 414

20.628.083 14.192

Omkostninger i alt

Resultat af primær drift

Resultat før renter

Finansielle poster i alt
Finansielle omkostninger
Finansielle indtægter

Indtægter

Andre indtægter
Faglig virksomhed

Af- og nedskrivninger
Tab på debitorer
Erstatningssager
Ejendomsomkostninger
Personaleomkostninger
Driftsomkostninger
Omkostninger

Indtægter i alt

Årets resultat

Familielandbruget VEST-Jylland
Holstebro Struer Landboforening
Herning-Ikast Landboforening
Grindstedegnens Familielandbrug
Sydvestjysk Landboforening
Jysk Landbrug
Reserve for nettoopskrivning  efter indre værdis metode
Udloddet til interessenter i året
Forslag til resultatdisponering

22
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