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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. 
december 2022 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2022. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Billund, den 9. marts 2023 
 
Underskrevet via Penneo af: 
 
 
Direktion/Sekretær Villy Juul Larsen 
 
Bestyrelsen Lone Andersen, formand 
  Martin Alstrup, næstformand 
  Peter Jørgen Kock 
  Niels Peter Gosvig 
  Nina Svanborg 
  Peder Nielsen 
  Carsten Høher-Thomsen 
  Edvard Rasmussen 
  Sven Joensen 
  Karsten Stubben 
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De folkevalgte revisorers erklæring 
 
 
Som folkevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsrapporten for året 2022, herunder 
bilagsmateriale m.v. med henblik på at vurdere, om foreningens ledelse har disponeret hensigts-
mæssigt og i overensstemmelse med vedtægter, generalforsamlingsbeslutninger m.v. 
 
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
 
 
Herning, den 9. marts 2023 
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 9. marts 2023 
Underskrevet via Penneo af: 
 
Lasse Frost 
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Foreningsoplysninger 
 
Foreningsnavn Familielandbruget VEST-Jylland 
  Birk Centerpark 24 
  7400 Herning 
 
 
Bestyrelse Lone Andersen, formand 
  Martin Alstrup, næstformand 
  Peter Jørgen Kock 
  Niels Peter Gosvig 
  Nina Svanborg 
  Peder Nielsen 
  Carsten Høher-Thomsen 
  Edvard Rasmussen 
  Sven Joensen 
  Karsten Stubben  
   
   
Direktion/sekretær Villy Juul Larsen 
 
 
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 20. marts 2023 
 
 
Dirigent   
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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. Foreningens andel af resultatet i 
SAGRO I/S er indregnet for regnskabsåret 2022. Der har i regnskabsåret været en positiv udvik-
ling i samarbejdet i SAGRO I/S, hvor der løbende sker en styrkelse af det faglige arbejde for for-
eningens medlemmer.  
 
Arrangementer 
Igennem 2022 har foreningen afholdt – eller deltaget i – en række arrangementer, herunder: 
 
 Nytårsarrangement – Ålen kommer til byen  
 Økonomiaften – fokus på resultaterne for 2021 og et kig fremad 
 Klimadag i samarbejde med SAGRO og SEGES 
 Kaffebordsmøder 
 Markvandring hos Karsten Stubben, Kibæk 
 Åbent Landbrug 3. søndag i september (2 landbrug: økologiske geder og økologiske kvæg) 
 Landsmøde i Vingsted 
 Delegeretmøde L&F 
 
Klima og klimapartnerskaber  
I Danmark står landbruget ca. for 1/3 af den nationale CO2-udledning, og såvel lands- som kom-
munalpolitikere har fokus på, hvordan landbruget bærer sig ad. De seneste opgørelser fra 2019 
viser, at de lokale CO2-udledninger fra landbruget i Herning Kommune udgør 60 % og i Ikast-
Brande Kommune 56 %. Udledningen skal nedbringes for alle sektorer i Danmark. Et flertal i Fol-
ketinget ønsker at skubbe på landbrugets CO2-reduktion ved at indføre en CO2-afgift.  
 
Foreningen har arbejdet på at skabe forståelse for nødvendigheden af en grøn økonomisk bæ-
redygtig omstilling både ved primærproducenterne men også ved beslutningstagerne lokalt 
som nationalt. 
Både Herning og Ikast-Brande Kommuner har tilsluttet sig Realdanias DK2020, hvorved kommu-
nerne forpligtiger sig til at udvikle lokale klimahandleplaner. Familielandbruget VEST-Jylland har 
i 2022 indgået et partnerskab med både Herning og Ikast-Brande Kommuner. Igennem partner-
skabet vil parterne i fællesskab sætte fokus på muligheder og løsninger, så vi ved fælles hjælp 
finder gode rammer for den grønne omstilling af landbruget lokalt.  
 
Lavbund-, våd- og minivådområder 
Vi oplever fortsat interesse for at indgå i vådområde- og lavbundsprojekter, og vi modtager lø-
bende nye henvendelser fra lodsejere, der ønsker at udtage lavbundsjorde. Vi samarbejder med 
de forskellige kommuner og enheder ved Naturstyrelsen om indsatsen.  
I 2022 blev der gennemført et møde med Naturstyrelsen, kommunen, Familielandbruget VEST-
Jylland, Herning-Ikast Landboforening og lodsejerne om et særligt stort klima-lavbundsprojekt i 
Ulkær Mose syd-øst for Ikast. I forlængelse af dette møde igangsætter Naturstyrelsen Søhøjlan-
det et forprojekt for ca. 1.000 ha i dette område. 
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Ledelsesberetning 
 
I løbet af 2022 har vi oplevet flere større barrierer for udtagning af lavbundsjorde, og der er ef-
terhånden mange interesser for udnyttelsen af disse arealer, herunder skovrejsning, klimakre-
ditter, solceller, udlægning af 4 % ikke-produktive arealer, fjernbrak m.m. Med et øget fokus på 
driften af disse arealer fra bl.a. banker, kreditforeninger, Arla og den varslede CO2-afgift på 
landbruget vil incitamentet for at indgå i et lavbundsprojekt i fremtiden formentlig blive endnu 
større.  
 
Vandområdeplan III 
Ved årsskiftet 2021/2022 sendte Miljøstyrelsen et udkast til Vandområdeplan III (VP3) i 6 måne-
ders høring frem til sommerferien. Familielandbruget VEST-Jylland har sammen med Herning-
Ikast Landboforening og Vestjysk Landboforening indsendt et fælles høringssvar for oplandet til 
Ringkøbing Fjord.  
Ved udgangen af 2022 var den endelige VP3 endnu ikke politisk vedtaget. 
 
Kystvandråd 
Familielandbruget VEST-Jylland har sammen med Vestjysk Landboforening, Herning-Ikast Land-
boforening, relevante kommuner og øvrige interessenter i oplandet til Ringkøbing Fjord ansøgt 
Miljøstyrelsen om penge til at nedsætte et lokalt kystvandråd til Ringkøbing Fjord. Kystvandrå-
det skal igangsætte undersøgelser, der skal belyse transporten af nærringstoffer til Ringkøbing 
Fjord, fosfors påvirkning af vandmiljøet m.m. Ved udgangen af 2022 har Miljøstyrelsen endnu 
ikke offentliggjort, om kystvandrådet til Ringkøbing Fjord tildeles de ansøgte midler. 
 
Familielandbrugets VEST-Jylland har desuden sammen med Herning-Ikast Landboforening og 
Holstebro Struer Landboforening, relevante kommuner og øvrige interessenter i oplandet til 
Nissum Fjord ansøgt Miljøstyrelsen om penge til at nedsætte et lokalt kystvandråd til Nissum 
Fjord. Kystvandrådet skal igangsætte undersøgelser, der skal belyse transporten af nærringstof-
fer til Nissum Fjord, fosfors påvirkning af vandmiljøet m.m. Ved udgangen af 2022 har Miljøsty-
relsen endnu ikke offentliggjort, om kystvandrådet til Ringkøbing Fjord tildeles de ansøgte mid-
ler. 
 
PFAS 
PFAS er navnet på en række flourstoffer, der bla. bruges i industrien, og som kan være syg-
domsfremkaldende ved mennesker. Et af stofferne i denne gruppe hedder PFOS. PFOS har tidli-
gere været anvendt i bla. Brandskum, men denne anvendelse har været forbudt de seneste år. 
En nærmere analyse af arealer ved Karup Flyveplads og det nærtliggende vandløb viste, at an-
vendelsen af brandskum med PFOS historisk har forurenet arealer i området. Der er også fun-
det forurenede områder andre steder i Midt- og Vestjylland - herunder i kystnære områder. Na-
turpleje og afgræsning i de forurenede områder kan give problemer, da PFAS ophober sig dy-
rene. PFAS har ind til 2022 været et ukendt problem i Danmark, og derfor rammes landmænd 
med afgræssende dyr helt uventet at disse problemer. Der er brug for mere klarhed over, hvem 
og hvordan vi håndterer disse sager.  
 
Markvanding 
I vores landsdel er markvanding en nødvendighed for en ordentlig høst, når nedbøren i forårs- 
og sommermånederne udebliver. Vi deltager aktivt i Task Force Gruppen Markvanding for hele 
tiden at arbejde for retten til markvand. Vi arbejder sammen med Task Force Markvanding for, 
at vores medlemmer også i fremtiden har ret til markvand.  
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Ledelsesberetning 
 
Task Force Skadevoldende Vildt 
Problemerne med afgrødeskader efter vildt har i mange år været et tiltagende problem. Task 
Force Skadevoldende Vildt løfter aktuelle problemstillinger og sætter fokus på mulige løsninger. 
I vores landsdel er det særligt kronvildtet, der truer den årlige høst. Men også ulv, bæver og an-
dre dyrearter udgør et stigende problem for landbrugsdriften i vores område. FVJ deltager ak-
tivt i dette arbejde. 
 
Faunastriber 
Herning Kommune er en del af konceptet Faunastriber. I Herning Kommune blev der samlet 
sået 19,4 kilometer nye faunastriber i 2022. Da frøblandingen, der bruges til etablering af fau-
nastriber, er flerårig, forventer vi, at der stadig står mange kilometer faunastriber, som er ble-
vet etableret i de tidligere år. Formålet med faunastriber er at tilgodese en lang række insekter, 
fugle og pattedyr i agerlandet. I 2023 tilbydes fortsat etablering af faunastriber, og her bliver 
det en oplagt mulighed at etablere faunastriber som en del af den krævede 4 % braklægning. Vi 
arbejder også på at videreudvikle konceptet, så vi forhåbentligt også kan tilbyde opsætning af 
fuglekasser i 2023. FVJ deltager aktivt i dette arbejde. 
 
Kommunalt samarbejde 
Familielandbruget VEST-Jylland deltager i halvårlige dialogmøder med Herning Kommune og ad 
hoc-møder med Ikast-Brande Kommune. Kommunerne udviser en oprigtig interesse for land-
brugserhvervet, og der er et ønske fra alle parter om et godt samarbejdsklima.   
 
Landspolitisk engagement 
Det landspolitiske arbejde i forhold til Folketinget og regeringen påvirker Familielandbruget 
VEST-Jylland via egne initiativer og igennem direkte kontakt til primærbestyrelsen i Landbrug & 
Fødevarer. 
 
Samfundskontakt 
Vigtigheden af samfundskontakt er ikke blevet mindre, og vi har fortsat fuldt fokus på at få flest 
muligt ud at besøge vores mange medlemmer. Det etablerede netværk af skolelandbrug i regi 
af Landbrug & Fødevarer fortsætter, ligesom det årlige arrangement med åbent landbrug 3. 
søndag i september er en del vores aktiviteter.  
 
Øvrige aktiviteter i det forløbne år 
Møder med lokale folketingspolitikere, borgmestre, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. 
Møder med repræsentanter fra forskellige grønne interesseorganisationer. 
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Ledelsesberetning 
 
Vedrørende SAGRO I/S 
Resultat af primær drift i SAGRO I/S bliver t.kr. 12.142. Tillægges hertil resultater af datterselska-
ber og finansielle poster, bliver årets resultat t.kr. 11.756, hvilket anses for tilfredsstillende. 
 
SAGRO Økonomi & Strategi 
To ud af tre kunder i SAGRO Økonomi & Strategi producerer mælk og har haft et historisk re-
kordår på deres indtjening. Det har givet ekstra aktiviteter i forhold til investeringer i produktions-
faciliteter og jord. Nogle har også benyttet lejligheden til et bankskifte.  
Modsat har svineproducenterne igen haft et elendigt bytteforhold, og har koncentreret sig om 
likviditetsstyring, og for nogles vedkommende frivillig tømning af staldanlæg.  
Planteavlen har ligesom mælkeproduktionen slået alle rekorder, og har været et plaster på såret 
hos de svineproducenter, der selv har markdrift, mens det har været et decideret jubelår for de 
rene planteavlere – både på udbytter og priser. 
 
Prognoserne for 2023 ser til dels ud som 2022 for så vidt angår afsætningspriser, mens der er et 
massivt omkostningspres på alt fra foder, gødning, energi og mange andre indsatsfaktor. Hertil 
kommer ikke mindst en massiv rentestigning, der vil slå hårdt igennem på vores kunder, der ligger 
variabelt finansieret for over 80 % vedkommende. Alt dette ser vi tydeligt i budgetterne. 
 
De store bevægelser i priser, omkostninger og renter har givet masser af aktivitet i afdelingen.  
Dels omkring driftsopgaver, men også ejendoms- og jordhandler, COVID19-kompensation for gri-
seproducenter, aconto-udbetalinger på tidligere minkavlere samt de første erstatningsopgørelser 
for samme.  
 
Efter nogle år med svagt faldende aktivitet og bemanding i afdelingen, fik vi igen pilen til at pege 
op i 2022. Ved årets udgang er der 44 personer i afdelingen, hvoraf de 10 er nyansatte, dels på 
baggrund af fratrædelser i 2021. I skrivende stund er holdet derfor komplet, og vi byder velkom-
men til endnu en kollega i januar 2023, som er en udvidelse med den tredje rådgiver på HR- og 
ledelsesrådgivning.  
 
Stor aktivitet og en dygtig indsats af både nye og gamle kolleger resulterer i, at afdelingen kom-
mer ud med det bedste økonomiske resultat til dato. Med 2,3 mio. kr. på bundlinjen, ligger vi 
dobbelt op på budget. Det er vi stolte af, og det er tilfredsstillende resultat. 
 
Aktivitetsniveauet i 2023 ventes mindst at være det samme, og vil bl.a. drives ekstra af erstat-
ningssager på mink, ESG-rådgivning, ejendomshandler samt HR- og ledelsesrådgivning. 
 
SAGRO Regnskab 
Vi har igen haft stor aktivitet i SAGRO Regnskab i 2022. Mange af vores kunder har haft en god 
indkomst i løbet af 2022. Det gælder blandt andet vores mælkeproducenter, kartoffelavlere og 
planteavlere. Det har givet ekstra efterspørgsel efter at få udarbejdet foreløbige opgørelser i de 
sidste måneder af 2022 på resultatet for hele indkomståret 2022. Resultatet for vores svineavlere 
ser anderledes negativt ud, da bytteforholdet har været dårligt i år, hvilket giver røde tal hos 
mange svineavlere, da de har måtte indkøbe korn og foder til meget høje priser hen over foråret 
og sommeren 2022. 
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Ledelsesberetning 
 
Der har også været travlt med at hjælpe med ansøgninger i forhold til COVID19-hjælpepakkerne 
og de afsluttende indberetninger for de tidligere indsendte ansøgninger. Desuden har arbejdet i 
forhold til vores minkkunder også været en opgave, der har fyldt meget og været vigtig for 
SAGRO Regnskab.  
 
Arbejdet med minkavlerne fortsætter i 2023, hvor vi i SAGRO i december 2022 fik landets første 
afgørelse om ekspropriation for en minkavler. De første sager om udregningerne af ekspropriatio-
nerne er således fortsat i gang, og vi har i SAGRO flere sager med i den første kalibrering af sa-
gerne, og det giver et godt indblik i sagernes behandling. Vi har også fået en del nye minkkunder, 
som gerne vil have SAGRO til at hjælpe sig.  
 
Vi har i hele DLBR (Dansk Landbrugsrådgivning) her ved starten af 2023 søsat et nyt regnskabs-
program InterCount, der d. 1. januar 2023 afløser Ø90 Online, som rigtig mange kunder har an-
vendt i mange år. Disse kunder er nu på vej over på InterCount, og der har været et godt forløb 
omkring det sammen med SEGES. I løbet af de kommende tre år vil de øvrige kunder også blive 
flyttet fra SUMMAX over på InterCount, da det er besluttet, at SUMMAX skal afløses af Inter-
Count senest med udgangen af 2025.   
 
På medarbejdersiden har vi de seneste år gået målrettet efter at få ansat nye medarbejdere, der 
kan være med til at styrke SAGRO på selskabsområdet med kompetent selskabsrådgivning. Det er 
vigtigt at rådgive om fordele og ulemper på selskabsområdet og udarbejde og revidere selskaber, 
hvor der er krav om det. Det har vi nu mange erfarne og nye medarbejdere, som kan.  
 
Vi oplever således en rigtig god aktivitet med mange opgaver fra vores kunder i SAGRO Regnskab.  
Vi har derfor også brug for mange dygtige medarbejdere i de kommende år. Derfor tager vi lø-
bende nye unge medarbejdere ind. I perioden medio august til d. 1. september 2022 ansatte vi 12 
nye trainees og elever. Det forventer vi også at gøre igen i 2023, som vi har gjort det de seneste 
tre år.  
 
Årets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 
 
SAGRO Planter & Miljø 
År 2022 har været et godt år for plante- og miljøafdelingen. Miljøafdelingen har formået at til-
passe sig og vækste i takt med politisk fokus på klima og natur. Samtidig har der været stor efter-
spørgsel på faglig rådgivning, også i markerne i vækstsæsonen, for at sikre værdierne på mar-
kerne. 
 
Der har været gode afregningspriser på planteprodukter, men afhængig af kontrakterne har hi-
storisk høje energipriser haft indflydelse på resultatet. Indkøb af handelsgødning og energi til 
markvanding har for nogle været bekostelige. Særligt de sene vandinger omkring august måned 
har været meget dyre i græs- og kartoffelproduktionen. 
 
Vækståret har været præget af gode etableringsforhold og generelt gode vækstbetingelser. En 
meget tør og varm august gav gode betingelser for høst af korn og frø, men bevirkede at græs-
produktionen gik helt i stå. Også majsen manglede flere steder vand. Mange fravalgte markvan-
ding pga. energiprisen. Det påvirkede udbyttet både i græs og majs. Dog mindre påvirkning i 
majsen end forventet. 
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Ledelsesberetning 
 
Politisk er grovfoderproduktionen særligt ramt af fosforkvoter, som bliver strammet, og kan 
give udfordringer de kommende år. 
Grovfodersiden har budt på et gennemsnitsår måske med et lille plus. De meget høje udbytter 
vi har set i korn og frøproduktionen, har ikke helt smittet af på grovfoderproduktionen. 
Men gejsten har været stor ved vores grovfoderkunder – nok båret af en høj mælkepris. 
Kartoffelproduktionen har ligeledes kvitteret med rigtig gode udbytter hos langt de fleste kartof-
felavlere. De sene vandinger i kartoffelmarkerne har været rigtig dyre. 
Rådgivningen af kartoffelavlerne har i 2022 haft rigtig stor aktivitet båret af aftalen med AKM (nu 
AKD) om målrettet markrådgivning til avlere tilknyttet fabrikken. 
Andet år i træk har jordprøve-teamet har haft det travleste år nogensinde, hovedsageligt med 
GPS-jordprøver. Vi har tre medarbejdere fast samt to vikarer, der udtager prøverne med nyt og 
effektivt udstyr, mens andre tre bearbejder data, laver kalkningskort og leverer filer til sprederen. 
Vi er hele tiden i dialog med SEGES Innovation og universiteterne, så vi er med i front på metoder, 
teknik og udstyr.  
 
På miljøgodkendelser har vi forsat 10-12 % af markedsandelen i Danmark, og har stor fokus på at 
fastholde denne markedsandel.  
Miljøafdelingen har de sidste par år udviklet en række nye forretningsområder. Rådgivning inden-
for natur har hidtil primært været efterspurgt af hobbylandbrug. Vi oplever nu også efterspørgsel 
på natur- og biodiversitetsrådgivning fra produktionslandmænd. Vi har haft stor fokus på udvik-
ling af naturrådgivning, og det har affødt, at vi netop har ansat en biolog i teamet. 
Arbejdet med minivådområder begynder at flade ud, og bliver substitueret med arbejdet om-
kring vådområder og lavbundsjorde. Udtagning af lavbundsjorde er på få år blevet en stor op-
gave for flere medarbejdere i afdelingen, og vi har i SAGRO en førende position i Danmark 
 
Klimaregnskaber og ESG-ledelsesrapporter er også områder, vi i afdelingen har specialiseret os i 
og er klar til at levere på. Indtil videre har efterspørgslen primært været fra landbrug med inve-
storer bag. Vi forventer større efterspørgsel på disse opgaver i 2023. 
Der efterspørges tilsvarende en øget rådgivning Arbejdsmiljø. 
 
Den fællesejede landsforsøgsenhed Ytteborg har igen haft en stor rolle i Landsforsøgene, og leve-
rer kvalitetsarbejde. Når der leveres kvalitet og kontinuitet, er der igen øget efterspørgsel i firma-
forsøg, og disse udgør en stadig større andel. Det har medført en stor omsætning og et godt øko-
nomisk resultat.  
Samtidig har satsning på at udføre flerårige lattergasforsøg medført øget aktivitet. Lattergasforsø-
gene fortsættes og udvides til år 2023. Der er en god sammenhæng og koordinering mellem 
SAGRO Planter & Miljø og Ytteborg.  
Årets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 
 
SAGRO Kvæg 
2022 har været et vildt år i kvægsektoren. Priserne har været stigende gennem året og mælkepri-
sen har været rekordhøj. Samtidig har krigen i Ukraine givet voldsom usikkerhed om forsynings-
sikkerheden af råvarer. Det ramte mælkeproducenterne i foråret, hvor nogle fik deres kontrakter 
opsagt eller konverteret til dyrere fodermidler. Afsætningsprisen på kød er også steget meget 
gennem året, hvilket har været tiltrængt hos vores slagtekalve-producenter.  
Den grønne omstilling begynder at fylde mere og mere. Arla kom med information om deres af-
regningsmodel i forhold til klimatjek. Dette indføres i juli 2023.  
Vores kunder forventes at få nogle rigtig gode produktionsmæssige resultater for 2022.  
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Ledelsesberetning 
 
I SAGRO Kvæg har vi haft udskiftning i medarbejderstaben på grund af afgang til pension. Onboar-
ding af nye medarbejdere er generelt gået rigtig godt, og de har overtaget kunder med god suc-
ces. Vi har fået skabt en fælles kultur, hvor samarbejde og deling af opgaver er en naturlig del af 
hverdagen.  
 
Prisstigningerne på foder i foråret gav mange rådgivningsopgaver og beregninger omkring fodrin-
gen. Samtidig har vi hjulpet fortvivlede kunder i deres dialog med foderstofbranchen.  
Vi har fået gang i rådgivningen om Cowconnect og lov om hold af kvæg, som var områder, vi ud-
dannede to rådgivere til i 2022.  
 
Vi oplever, at de dyre foderomkostninger har åbnet øjnene for behovet omkring sparring på dette 
hos mange kunder. 
 
Vi har vedholdt fokus på synlighed med 3-4 opslag på Facebook hver måned gennem året, et må-
nedligt nyhedsbrev, kurser i DMS og afholdt bedriftsbesøg. Disse aktiviteter, sammen med andre 
indsatser, betyder at landmænd kontakter SAGRO for kvægrådgivning.  
 
Årets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 
 
Jysk IT 
Jysk IT er en selvstændig afdeling under SAGRO med egen strategi. 
2022 har været et år præget af fortsatte eftervirkninger fra COVID19-pandemien og en konflikt i 
Ukraine, der har haft stor indvirkning på vores dagligdag. Det hævede cybertrusselsniveau, og de 
stigende priser på de fleste IT-ydelser, har haft stor indvirkning på 2022. Leveringsudfordringerne 
på dele af vores hardwaresegment har desværre stadig været et tema i 2022 hvor vi, trods ud-
foldningerne, har sikret mindst mulig påvirkning af kundernes IT. 
Det gør, at vi ser stolte tilbage på 2022. 
Arbejdet med den strategi, der skal tage over for Jysk IT’s strategi 2023, er startet og ambitio-
nerne er som altid store for Jysk IT. Visionen om at yde verdens bedste IT-service til vores kunder 
bliver dyrket hver eneste dag, og vil fortsat være et af grundelementerne i vores strategiske rejse.  
Jysk IT vil drive en sund forretning med højt til loftet og vækst samt glade medarbejdere og kun-
der.  
Årets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 
 
Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab 
Resultat af primær drift i 2022 bliver t.kr. -99. Mod t.kr. -474 for 2021. 
 
2022 er år 2 i forhold til den nye organisering af forretningen. Vi har fortsat oplevet rigtig god 
fremgang både på kunde- og medarbejdersiden. Dog har der ligeledes været en del interne pro-
cesser og opgaver i at ensarte arbejdsgange og systemer, hvilket har betydet, at vi ikke er kom-
met i mål med den ønskede økonomiske bundlinje. Vi er dog lykkedes med at komme ud af 2022 
med et forbedret resultat, hvilket lover godt for fremtiden.   
Idet årets resultat ikke har kunnet overstige den negative egenkapital primo, har selskabet stadig 
tabt kapitalen. Vi kigger dog ind i et 2023, hvor forventningen er, at de største interne udfordrin-
ger er lagt bag os, og at vi kan komme ud af 2023 med et positivt resultat, som kan være med til 
at få reetableret selskabskapitalen. 
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Ledelsesberetning 
 
Regnskabsåret 2022 har været særdeles positivt i forhold til nye kunder, hvor vi har realiseret 
mere end 6 % nettokundetilgang.  
På medarbejdersiden er vi igen vokset i 2022. Det er nødvendigt for at kunne følge med til de 
mange nye kundeopgaver, og vi er i dag 26 ansatte i virksomheden mod 23 ansatte sidste år. For-
delingen i virksomheden er 58 % kvinder og 42 % mænd. 
Årets resultat anses som acceptabelt.  
 
SAGRO Finans & Formue 
Resultat af primær drift i 2022 bliver t.kr. 218 mod t.kr. 75 i 2021. 
 
SAGRO Finans & Formue A/S er eksponent for klare holdninger, der er understøttet af en høj 
faglig viden, omkring de finansielle markeder, forventning til nuværende og fremtidig udvikling i 
den national og globale økonomi. 
 
I 2022 har finansrådgivning været meget centreret omkring rådgivning ifm. konvertering af fast-
rentelån qua en kraftig rentestigning på lange realkreditobligationer i løbet af året.   
 
Der har også i 2022 været stor tilgang af kunder, som ønsker uvildig formuerådgivning.  
Udviklingen går mod at formuekunder søger mod rådgivning, hvor der fokuseres mere på kvali-
tet i valg af investeringsprodukter og i særdeleshed på nedbringelse af omkostningerne på de-
res investeringer. 
 
Formuerådgivning udgør i dag 80 % af omsætningen. 
Årets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 
 
SAGRO Time ApS 
Resultat af primær drift i 2022 bliver t.kr. 52 mod t.kr. 25 i 2021. 
 
Selskabets aktiviteter består primært af rådgivningsvirksomhed omkring tidsregistrering hos med-
arbejdere i primærlandbruget inkl. salg og service af soft- og hardware til formålet. Sekundært af 
en digital løsning (Bedrift) til håndtering af APV og miljøledelse. 
I alt 44 virksomheder er på som kunder med i alt 487 brugere som gennemsnit for året på tids-
registrering. 
Udviklingen af kundeaktiviteterne er vækstet med 20 %, hvilket bidrager til, at der skabes et po-
sitivt resultat.  
Udvikling af software og apps foregår sammen med to eksterne leverandører – Intempus og  
Wekkco. 
Årets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 
 
SAGRO IT & Ejendomme 
Resultat af primær drift i 2022 bliver t.kr. 5.557 mod t.kr. 4.545 i 2021. 
 
Som nævnt i sidste årsberetning var det besluttet at investere i solcelleanlæg på ejendommene i 
både Herning (100kW) og Holstebro (50 kW) 
I den forbindelse blev tagene inspiceret af en byggesagkyndig fra AFRY, hvorefter det blev beslut-
tet at lægge et ekstra lag tagpap på taget i Herning før installation af solcellerne i foråret 2022. 
I forbindelse med monteringen af solcellerne, blev der fundet plads til yderligere paneler på taget 
i Herning, så det oprindeligt besluttede 100 kW anlæg blev suppleret med ekstra 20 kW anlæg.  
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Ledelsesberetning 
 
Da den byggesagkyndige var i huset for at besigtige taget, fik vi gennemgået den øvrige del af 
ejendommen i Herning, med henblik på at sikre god vedligeholdelse af klimaskærmen. I 2022 er vi 
påbegyndt tætning af de mest utætte vinduer, og nyt vinduesparti på 2. sal over indgangspartiet 
er blevet monteret i januar 2023. I 2023 fortsætter gennemgang af vinduerne og tætning af dem, 
når vejret tillader det, ligesom bl.a. reparation eller udskiftning af fuger mellem udvendige beton-
elementer forventes udført. På sigt må vi forvente at skulle skifte vinduer i Herning, men vi håber 
med de igangsatte initiativer at kunne udskyde det ca. 10 år. 
Reglerne for fradrag af elafgift ændres med virkning fra 01.01.2023. Det har muliggjort salg af IT-
aktiviteterne til SAGRO I/S uden tab af godtgørelse for elafgift. Det - sammen med salg af solcelle-
anlæggene og ladestanderne til SAGRO I/S ved årsskiftet – betyder at selskabets aktiviteter fra 
2023 begrænser sig til ren ejendomsudlejning, med yderst begrænset administration til følge. 
 
Årets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 
 
ØkologiRådgivning Danmark ApS 
Resultat af primær drift i 2022 bliver t.kr. 821 mod t.kr. 1.155 i 2021. 
Det økologisk marked har i 2022 været udfordret af de stigende fødevarepriser. Salget er efter 
flere års fremgang faldet fra 16 mia. kr. i 2021 til 14.4 mia. kr. i 2022. Det skyldes for en stor del, 
at forbrugerne vender sig mod discountbutikkerne med billigere varer. Der sker et flyt fra mærke-
varer til privatlabel varer.  
Hos de økologiske producenter har året været kendetegnet ved stigende afsætningspriser, og her 
sidst på året er omkostningssiden desværre også kommet med op. Planteproducenterne har haft 
et godt år med gode udbytter og priser. Økologer med en-mavede dyr har haft det svært med 
prisudviklingen og i sidste halvår har afsætningen være udfordret for bl.a. svine- og fjerkrækød og 
æg. Mælke- og oksekødsproducenter har haft et godt 2022. 
Omlægning til økologi har ikke så meget fart på som tidligere. Det samlede areal er svagt faldende 
med udgangen af 2022. Der har været enkelte økologer, som i sidste halvår 2022 har taget deres 
driftsform op til overvejelse i et udviklingstjek. To ud af ti fra udviklingstjek overvejer seriøst at gå 
tilbage til konventionel drift. De otte så ikke nogen fordel i tilbagelægning. 
Der er forsat godt gang i omlægningstjek hos dem, der overvejer økologisk drift.  
I 2022 har vi gennemført 68 omlægningstjek, kun en nedgang på tre tjek ift. 2021.  
På rådgivning har vi haft succes med Eliteafgræsning og vores ERFA-grupper – begge med stort 
deltagerantal.   
Vores mediestrategi i landbrugsmedierne virker med over 1,5 fremtræden pr. uge og vores ny-
hedsbrev, som udsendes ugentlig, har haft en stor fremgang på 165, så der nu er 850 modtagere 
af vores nyhedsbrev. 
Vi har vores kundeantal i 2022, til trods for en tilbagegang i branchen. Der er kommet en ny rådgi-
ver til i 2022 og en ny (erfaren) starter primo 2023.  
Årets resultat i virksomheden er tilfredsstillende. 
 
LandboGruppen JYSK ApS 
Resultatet for primær drift i 2022 bliver t.kr. 5.138 mod t.kr. 1.533 i 2021.  
For LandboGruppen JYSK ApS blev 2022 endnu et godt år med god aktivitet og en stigning i om-
sætningen på ca. 50 % i et marked, hvor udbuddet af landbrugsejendomme var rigtig godt, og 
som gav udtryk i mange handler. Vi oplevede mælkeproduktionen med høje afregningspriser, en 
svinesektor som fortsat er presset og planteavlerne, som endte ud med pænt høje afregningspri-
ser.  
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Ledelsesberetning 
 
Vi ser spændt ind i fremtiden med den nye Cap-reform, udtagning af lavbundsjorder, solceller, 
biogas, rejsning af skov m.m. og ser fortsat stor interesse fra investorer fra både Danmark og ud-
landet. Vi forventer dermed igen, at der bliver rift om jordarealerne.  
Vi forventer i 2023 god aktivitet.  
Årets resultat i virksomheden er meget tilfredsstillende. 
 
ESG (SAGRO) 
Med opstart i 2021 valgte vi i SAGRO at sætte fokus på ESG i vores årsrapport – dette med afsæt i 
strategien frem mod 2025. Vi startede med 12 nøgletal, hvor vi satte mål for den fremadrettede 
udvikling. 
Nu er vi så ved år to i en ESG-kontekst. Som det fremgår nedenfor, er fokus nu på 16 nøgletal, 
hvoraf nogle er tilrettet i beregningsmetode, men dog fortsat de samme suppleret af fire nye. 
Præsentationen består af nøgletal for miljø-, social- og governance-data hver for sig.  
Som klimaberegningsværktøj anvendes fra 2022 Valified, en platform som er udviklet i et tæt 
samarbejde mellem FSR – Danske Revisorer og flere finansielle institutter. Derfor er, for sammen-
lignelighedens skyld, CO2e Scope 1 og 2 genberegnet for årene 2019, 2020 og 2021, hvor Klima-
kompasset blev anvendt som beregningsværktøj. 
 
ESG-hoved- og nøgletalsoversigt 
 
Miljødata            
   Mål  2022  2021  2020  2019 
CO2e Scope 1*   Tons 5  23,5  19,5  28,3  26,1 
CO2e Scope 2*  Tons 170  171  219  205  287 
Energiforbrug  GJ 7200  6637  7889  7346  7.049 
Heraf EL  GJ 4500  3.746  4.006  3.880  3.929 
Egenproduktion   GJ   1.315  652  777  775 
Selvforsyningsgrad el  % 25  27,7  13,5  16,3  16,1 
Vandforbrug  M3 2800  2774  3107  2703  2914 
 
 
*CO2-aftryk er udelukkende udregnet for energiforbrug til fjernvarme, elektricitet og naturgas 
illustreret ved klimaaftryk i CO2e. 
 
Sidste år blev det besluttet at investere i solcelleanlæg på ejendommene i både Herning og Hol-
stebro. 
I forbindelse med monteringen af solcellerne blev der fundet plads til yderligere paneler på taget 
i Herning, så det oprindeligt besluttede 100 kW-anlæg blev suppleret med et ekstra 20 kW-anlæg. 
Der er dermed installeret solcelleanlæg på tagene af alle SAGROs fire ejendomme, idet der alle-
rede i 2013/2014 blev installeret et 102 kW-anlæg på hver af de to ejendomme i Billund og Es-
bjerg.  
Den byggesagkyndige gennemgik i den forbindelse den øvrige del af ejendommen i Herning, med 
henblik på at sikre god vedligeholdelse af klimaskærmen. Hvorfor vi i 2022 er påbegyndt tætning 
af de mest utætte vinduer, og nyt vinduesparti på 2. sal over indgangspartiet er blevet monteret i 
januar 2023. 
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Ledelsesberetning 
 
Resultaterne af dette fokus fremstår jo ganske tydeligt. Energiforbruget er reduceret og egenfor-
syningen af el er steget og dermed også selvforsyningsgraden.  
Scope 1 forventes i 2023 at blive reduceret kraftigt, da gasfyr erstattes af jordvarmeanlæg. Med 
det konstaterede, samlede energiforbrug i 2022 skal målet for samlet energiforbrug justeres, da 
vi lander pænt under målsætningen på 7.200 gigajoule. 
 
Ladestanderdirektivet tilsiger, at der skal etableres ladestandere til elbiler ved vores ejendomme 
indenfor en kortere årrække. I december 2022 opsatte SAGRO to stk. ladestandere, hver med to 
stk. 22 kW type 2-udtag op ved ejendommene i Herning og Holstebro. I begyndelsen af 2023 op-
stilles tilsvarende ladere ved SAGRO i Billund og Esbjerg. I partnerskab med Zapp Mobility opstil-
les desuden en 150 kW-lynlader i Billund og Esbjerg.  
 
 
Sociale data            

   
               

  Mål  2022      2021  2020  2019 
Fuldtidsarbejdsstyrke   FTE   382  373  376  381 
Kønsdiversitet   %  50  54  54  56  58 
Kønsdiversitet ledelseslag   %  50  33  32  23  23 
Kønsdiversitet assistenter  % 75  95  96  96  96 
Kønsdiversitet rådgivere  % 50  34  37  37  38 
Lønforskel mellem køn   Gange  1,2  1,11  1,12  1,09  1,17 
Medarbejderomsætning   %  10  7  9  11  7 
Sygefravær   Dage/FTE  6  7,51  7,57  8,14  7,36 
 
 
Lønforskellen, med en faktor 1,11 i 2022, var som udgangspunkt en forventet forskel, idet vi har 
en kønssammensætning, hvor kvinder er i overtal på assistentniveau og omvendt mænd på rådgi-
verniveau, men vi oplever dog en udvikling i ”positiv” retning således, at forskellen er blevet min-
dre. 
Det kan konstateres, at vi fortsat er udfordret med medarbejdersammensætning på assistent- og 
rådgiverniveau. Vi vurderer, at det er vanskeligt, at ændre sammensætningen specielt på assi-
stentniveau. 
Kønsforskellene på ledelseslag vil være muligt at påvirke over tid gennem rekruttering og uddan-
nelse af egne medarbejdere. 
 
I SAGRO har vi i 2022 gennemført en lønanalyse mellem køn. Analysens formål har været både at 
lave en robust model til identifikation af eventuelle diversitetsproblematikker og lønforskelle. 
Analysen er gennemført på SAGRO Planter & Miljø, da denne afdeling har en medarbejdersam-
mensætning, som både afspejler køn og spredning i uddannelsesniveau, anciennitet, alder og ef-
fektivitet.  
Analysen har vist, at en enkelt person vurderes at være forkert placeret lønmæssigt, hvilket der 
vil blive korrigeret for i 2023. 
Derudover har vi ikke set lønforskelle mellem køn, som ikke har kunnet forklares ved de valgte 
kriterier: uddannelse, alder, anciennitet og effektivitet.  
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Ledelsesberetning 
 
Udover det overordnede fokus på kønslighed er det sociale engagement også kommet til udtryk 
ved et bevidst valg om, hvor det er muligt, at ansatte og fastholde kollegaer på kanten af arbejds-
markedet. Aktuelt har vi 21 ansatte, som bidrager til den samlede opgaveløsning til vores store 
tilfredshed.  
 
 
  Esbjerg Billund Herning Holstebro i alt 
Flexjobbere gammel ordning 1 1 1 2 5 
Flexjobbere ny ordning SAGRO u/Jysk IT 1 2 1 0 4 
Flexjobbere ny ordning Jysk IT 0 2 0 0 2 
Arbejdsprøvning ? ? 1 0 1 
§56 aftaler 1 2 4 1 8 
§56 aftaler Jysk IT 0 1 0 0 1 

 
 
Governance – ledelsesdata            
 

  
         
Mål  2022  2021  2020  2019 

Bestyrelsens kønsdiversitet   %  33  25  8,33  16.67  8,33 
 
Bestyrelsens sammensætning har i 2022 udviklet sig således, at der er kommet to kvinder ind på 
de to medarbejdervalgte poster, hvilket understøtter den ønskelige udvikling.  
 
 
Hoved- og nøgletalsoversigt 
 
Definitioner af nøgletal: 
 
CO2e-aftryk, Scope 1*:  
Direkte udledninger omfatter virksomhedens direkte udledning, der stammer fra aktiviteter in-
denfor organisationen. Det vil sige udledning, virksomheden selv forårsager fra lokaliteter og ma-
skinel. Det kan være udledning gennem afbrænding af diesel, benzin eller naturgas (obs: forbrug 
til firmabil og køretøjer udeladt). 
 
CO2e-aftryk, Scope 2*:    
Indirekte udledninger omfatter virksomhedens indirekte udledninger gennem den energi, man 
køber fra eksempelvis el-værket eller varmeværket. Udledningen opstår for Scope 2 i forbindelse 
med produktionen af den energi, som efterfølgende benyttes af virksomheden (f.eks. købt varme 
eller køl). 

 
Energiforbrug – elektricitet/fjernvarme: Forbrug for alle fire huse. 
 
Selvforsyningsgrad: Forbrug egenproduktion/totalforbrug. 
 
Forbrug vand: Totalt forbrug fire huse.  
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Ledelsesberetning 
 
Fuldtidsarbejdsstyrke FTE: Alle ansattes (funktionærer, timeløns- samt midlertidigt ansatte)  
timer omregnet til fuldtidsansatte. 

 
Sygefraværsdage: (Antallet af sygedage for alle FTE'er i perioden)/(total FTE (ekskl. timeansatte)) 
 
Kønsdiversitet: (Kvindelige FTE'er + kvindelige timeansatte)/(FTE inkl. timeansatte)*100 
 
Kønsdiversitet for ledelseslag: ((kvinder i øvre ledelseslag)/(alle i øvre ledelseslag))*100 
 
SAGROs definition af øvre ledelseslag er alle med personaleansvar. 
 
Medarbejderomsætningshastighed: ((frivillige+ufrivillige fratrædelser)/FTE)*100 (ekskl. timean-
satte) 
 
Lønforskel mellem køn: Gns. løn mænd/gns. løn kvinder.  
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Anvendt regnskabspraksis 

 
Årsrapporten for Familielandbruget VEST-Jylland for 2022 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. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-
ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, 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 for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten 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 ekskl. moms. 
 
Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens 
hovedaktivitet. 
 
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 tid-
ligere års skatter, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og 
direkte 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 fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver 
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, måles 
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis udvikling af forpligtelsen. 
 
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 2022

Note 2022 2021
1.000 kr.

      Indtægter
Kontingentindtægter 689.507 719

1 Andre indtægter 2.960 2
Indtægter i alt 692.467 721

Omkostninger
2 Driftsomkostninger 943.324 903
3 Personaleomkostninger 217.411 143

Omkostninger i alt 1.160.735 1.046

Resultat af primær drift -468.268 -325

5 Resultat af andre kapitalandele 1.360.995 1.210

Resultat før renter 892.727 885

12.033 12
Renteomkostninger -52 0
Finansielle poster i alt 11.981 12

Resultat før skat 904.707 897

4 Skat af årets resultat -122.450 -155

Årets resultat 782.257 742

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år 782.257 742
782.257 742

Renteindtægter
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Balance pr. 31. december 2022

Note 31-12-2022 31-12-2021
1.000 kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
5 6.536.002 5.740

Anlægsaktiver i alt 6.536.002 5.740

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat 151.908 76
Udskudt skatteaktiv 0 47

6 Andre tilgodehavender 1.034.518 1.043

1.186.426 1.166

Omsætningsaktiver i alt 1.186.426 1.166

Aktiver i alt 7.722.428 6.906

Andre kapitalandele
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Balance pr. 31. december 2022

Note 31-12-2022 31-12-2021
1.000 kr.

Passiver
7 Egenkapital 7.645.349 6.863

Hensatte forpligtelser
Hensættelse til udskudt skat 23.465 0

Hensatte forpligtelser i alt 23.465 0

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
8 Anden gæld 53.614 43

Gæld i alt 53.614 43

Passiver i alt 7.722.428 6.906

9 Eventualforpligtelser m.v.
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Noter
2022 2021

1.000 kr.
1 Andre indtægter

Indtægter fra medlemsarrangementer m.v. 2.960 2

I alt 2.960 2

2 Driftsomkostninger
Kontingent Landbrug & Fødevarer 575.174 606
Kontingent andre foreninger 19.338 31
Markedsføring 7.464 8
Møder og information 63.882 23
Kontorartikler og tryksager m.v. 534 0
Repræsentation 3.939 3
Forsikringer 2.125 2
Advokat- og konsulentbistand 19.430 0
Andel af fællesomkostninger - administration 251.439 231

I alt 943.324 903

3 Personaleomkostninger
Bestyrelsen
Lønninger 167.400 132
Kørsels- og rejsegodtgørelser 28.223 12
Møde- og kursusomkostninger m.v. 21.788 0

I alt 217.411 143

4 Skat af årets resultat
Skat af årets resultat -51.678 -173
Regulering af udskudt skat -70.772 18

I alt -122.450 -155
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                     Noter

31-12-2022 31-12-2021
1.000 kr. 

5 Andre kapitalandele
SAGRO I/S
Kapitalindestående pr. 1/1-2022 5.739.957 5.116
Udlodning betalt skat -33.586 -35
Udlodning forretning kapitalkonto -42.767 -41
Udlodning af resultat -488.597 -510
Årets værdiregulering 2022 1.360.995 1.210

6.536.002 5.740

Ejerandele i % 3,6% 3,4%

6 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende mellemregning SAGRO I/S 1.020.572 1.008
Moms 13.945 35

I alt 1.034.518 1.043

7 Egenkapital
Saldo pr. 1/1 2022 6.863.092 6.121
Årets resultat 782.257 742

Egenkapital i alt pr. 31/12 2022 7.645.349 6.863

8 Anden gæld
Skyldige omkostninger 5.000 9
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 48.614 34

I alt 53.614 43

9

Kapitalindestående pr. 31/12 2022

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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Resultatopg relse 1. januar til 31. december 2022

Note 2022 2021
1.000 kr.

1 270.411.436 262.504
2 18.663.366 16.839

289.074.803 279.343

3 58.006.694 59.764
4 200.442.434 201.377
5 14.255.593 13.762
6 840.977 551
7 68.830 235

11 3.318.228 4.171
276.932.756 279.860

12.142.047 -517

8 Resultat af kapitalandele i tilknyttede og ass. virksomheder 8.734.022 4.706

20.876.069 4.189

14 5.191.443 13.519
15 -14.311.314 -3.166

-9.119.871 10.353

11.756.198 14.542

8.725.306 8.796
7.215.429 2.890

-1.213.439 783
-1.205.432 818

-34.528 28
-916.897 607
-543.521 443
-270.720 178

11.756.198 14.542

Omkostninger i alt 

Resultat af prim r drift

Resultat f r renter 

Finansielle poster i alt
Finansielle omkostninger
Finansielle indt gter

Indt gter

Andre indt gter 
Faglig virksomhed 

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

Indt gter i alt

rets resultat

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