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Niels Kristian Fruergaard

Bestyrelsen

Niels Chr. Laursen formand Anders Harck 1. næstformand

Bjarne Nørtoft 2. næstformand Ove Sidding Nielsen

Carsten Schultz Petersen Karen Kjær

Claus Nissen Keld Nørremark

Thomas Høj Jesper Arnth

René Ditlevsen Per M. Skousen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. de-
cember 2018 for Sydvestjysk Landboforening.

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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Billund, den 6. marts 2019 

Underskrevet via Penneo af:

Direktion/Sekretær
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne af Sydvestjysk Landboforening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sydvestjysk Landboforening for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter anvendt regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven med de til-
retninger, der følger af foreningens særlige forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til års-
regnskabsloven med de tilretninger, der følger af foreningens særlige forhold.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med regnskabspraksis, svarende til årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af
foreningens særlige forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsæt-
te driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det-
te.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse ri-
sici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksom-
hedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er base-
ret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holstebro, den 6. marts 2019 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68 

Per Lund Nielsen
Statsaut. revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningsnavn Sydvestjysk landboforening

John Tranums Vej 25 

6705 Esbjerg Ø 

Bestyrelse

Formand Niels Chr. Laursen

1. Næstformand Anders Harck

2. Næstformand Bjarne Nørtoft
Claus Nissen
Carsten Schultz Petersen

Karen Kjær
Ove Sidding Nielsen
René Ditlevsen
Jesper Arnth
Keld Nørremark
Thomas Høj
Per M. Skousen

Direktion/sekretær Niels Kristian Fruergaard

Revision Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sletten 45 

7500 Holstebro

Pengeinstitut Nykredit Bank

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling.

Dato 11. marts 2019 

Dirigent



Årsrapport 2018 · Sydvestjysk Landboforening          7

6

Foreningsoplysninger

Foreningsnavn Sydvestjysk landboforening

John Tranums Vej 25 

6705 Esbjerg Ø 

Bestyrelse

Formand Niels Chr. Laursen

1. Næstformand Anders Harck

2. Næstformand Bjarne Nørtoft
Claus Nissen
Carsten Schultz Petersen

Karen Kjær
Ove Sidding Nielsen
René Ditlevsen
Jesper Arnth
Keld Nørremark
Thomas Høj
Per M. Skousen

Direktion/sekretær Niels Kristian Fruergaard

Revision Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Sletten 45 

7500 Holstebro

Pengeinstitut Nykredit Bank

Kalvebod Brygge 1-3

1780 København V

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling.

Dato 11. marts 2019 

Dirigent



8          Årsrapport 2018 · Sydvestjysk Landboforening

7

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Sydvestjysk Landboforening varetager medlemsservice samt politiske, uddannelsesmæssige og kultu-
relle aktiviteter for medlemmerne.

Salg af rådgivnings- og serviceydelser er placeret i SAGRO I/S, som blev etableret pr. 1. januar 2016
som en sammenlægning af rådgivningsvirksomhederne Jysk Landbrugsrådgivning I/S og Heden & Fjor-
den I/S. SAGRO I/S er ejet sammen med Jysk Landbrug, Herning-Ikast Landboforening, Holstebro Stru-
er Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland samt Grindstedegnens Familielandbrug.

Udviklingen i aktiviteten og økonomiske forhold
Årets resultat før resultatandele fra SAGRO I/S, renter og skat viser et underskud på kr. 1.323.890 mod
et underskud på kr. 1.339.000 i 2017.

Årets resultat viser et overskud på kr. 1.188.097 mod et overskud på kr. 1.898.000 i 2017. I resultatet
indgår resultatandel fra SAGRO med kr. 2.689.348.

Foreningens egenkapital udgør ved årsskiftet kr. 39.501.687 mod kr. 38.315.590 ultimo 2017.

Pr. 31. december 2018 har foreningen 916 aktive medlemmer mod 965 ved årets begyndelse.

Vandområdeplanerne
Miljøstyrelsen nedsatte i 2014 23 vandråd, som afsluttede deres arbejde i 2017. Vandrådenes opgave
var at inddrage lokale interessenter og viden. Vandrådenes arbejde blev efterfølgende overdraget til
Miljøstyrelsen, som i november 2018 var klar med et nyt udkast til vandområdeplanerne (2015-2021).
Miljøstyrelsen har i langt de fleste tilfælde godtaget vandrådet for Vadehavets arbejde og kun i mindre
end 10 % af tilfældene valgt at se bort fra vandrådets anbefalinger. Et udmærket udgangspunkt i forhold
til andre landsdele, hvor styrelsen i langt større grad ignorerede vandrådenes indstillinger.

I den afgrænsede periode, som vandrådet havde til rådighed, arbejdede vandrådet for Vadehavet med
139 vandløbsstrækninger. Miljøstyrelsen er i 13 tilfælde gået imod vandrådets anbefalinger. I 12 af de
13 tilfælde har vandrådet anbefalet, at den pågældende vandløbsstrækning skulle udgå af vandområ-
deplanerne og i 7 af tilfældene var kommunen enige i vandrådets anbefaling.

Vandrådene havde ikke tilstrækkelig tid til rådighed til at gennemgå alle vandløb i oplandet til Vadeha-
vet. Sydvestjysk Landboforening opfordrede medlemmerne til selv at afgøre, om der var enighed med
Miljøstyrelsen i de vandområdeplaner, hvor høringsperioden sluttede den 25. januar 2019.

Vandløb
Der er afholdt møder i vandrådene, nedsat af henholdsvis Esbjerg- og Varde Kommuner. Arbejdet om-
kring vandløbsvedligeholdelsen er et spændingsfelt i mellem kommunerne og lodsejerne. Mange lods-
ejere har en praktisk tilgang til vandløbsvedligeholdelsen, som desværre ikke altid stemmer overens
med indholdet i det enkelte vandløbs regulativ. Sydvestjysk Landboforening har brugt ressourcer på at
opnå fælles forståelse imellem kommunerne og lodsejerne ved at belyse lodsejernes ønsker og til tider
krav til vandløbsvedligeholdelsen men også på at informere lodsejerne om regulativernes sammensæt-
ning og indhold. Et arbejde der stadig pågår.

Konkret har Sydvestjysk Landboforening deltaget i to vandløbssyn sammen med Esbjerg Kommune. Ved
begge vandløbssyn deltog desuden LandSyd, som lavede opmålinger på punkter, hvor der var tvivl om
overholdelse af regulativet. Konklusionen var at de fleste enkeltopmålinger af vandløbene overholdte
regulativer til lodsejernes store overraskelse. Det viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at regula-
tivtypen og regulativets indhold er gennemskuelig for lodsejerne. Gennemskuelighed skaber grundlag
for fælles forståelse for vandløbsvedligeholdelsen imellem kommunerne og lodsejerne.
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Ledelsesberetning

Sydvestjysk Landboforening arbejder for borger- og brugervenlige regulativer, som man ikke skal være
ekspert for at kunne kontrollere.

Varde Kommune har i 2018 påbegyndt arbejdet med revision af vandløbsregulativerne, og således
sendte kommunen i efteråret 2018 to regulativer i høring – Linding Å og Frøsig-Thorlund Bæk. Lodsejer-
ne har indsendt bemærkninger til begge regulativer og Sydvestjysk Landboforening afventer nu Varde
Kommunes videre sagsbehandling.

Fælles for både Esbjerg- og Varde Kommuner er, at Sydvestjysk Landboforening oplever villighed fra
kommunernes side til at indgå dialog med lodsejerne. Sydvestjysk Landboforening har et godt samar-
bejde med begge kommuner, som skaber grundlag for dialog og samarbejde – en platform vi fortsat vil
arbejde på at styrke og værne om.

Alslev Å
I juni 2018 meddelte Esbjerg Kommune den nødvendige dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, så
en delstrækning af Alslev Å kunne oprenses. Desværre valgte Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Botanisk forening at påklage afgørelsen. Det er nu op til Miljø- og Fødevareklagenævnet at træffe
afgørelse i sagen. Bliver afgørelsen hjemsendt til Esbjerg Kommune kan det få meget lange udsigter for
en oprensning, hvilket stiller lodsejerne i en ny situation. Esbjerg Kommune har åbenlyst erkendt deres
svigt i vedligeholdelsen af vandløbet, og en oprensning er derfor afgørende for lodsejernes retsfølelse.

Kongeåen kan blive det gode eksempel
Sydvestjysk Landboforening har sammen med lodsejerne ved Kongeåen skabt opmærksomhed om de
afvandingsmæssige udfordringer der på arealerne, der afvander til Kongeåen. Sammen har de gjort Es-
bjerg Kommunes politikere det klart, at der skal og må findes en løsning på de tilbagevendende og lang-
strakte oversvømmelser der sker i området. Det har resulteret i, at der i november 2017 blev igangsat
et arbejde, hvor de afvandingsmæssige forhold omkring Kongeåens udløb skulle belyses, og løsningsmu-
ligheder skulle vurderes.

Repræsentanter fra Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune udarbejdede i fællesskab rappor-
ten ”Løsningsmodeller for afvandingen ved Kongeåen”. Rapporten blev til med bidrag fra Miljøstyrel-
sens Center for Rig Natur, Naturstyrelsen Vadehavet, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen. Rappor-
ten viste sig ikke at være fyldestgørende på alle områder, men Sydvestjysk Landboforening hæfter sig
ved den fælles forståelse for problematikken, som rapporten har skabt imellem kommunen og lods-
ejerne.

Rapporten var i 2018 i 12 ugers offentlig høring, hvor mange lodsejere og øvrige interessenter havde
taget sig tid til at skrive høringssvar. Sydvestjysk Landboforening har i den sammenhæng deltaget i
mange møder på Esbjerg Rådhus, med formand Niels Laursen i spidsen. Her er det lykkedes at skabe et 
rum for forståelse ved Esbjerg Kommunes politikere og forvaltning, hvor vigtigheden for en bedre af-
vanding af arealerne ved Kongeåen er flyttet øverst op på dagsordenen.

Arbejdet har resulteret i, at der nu arbejdes videre med tre spor, etablering af et eller flere sandfang,
nyt regulativ herunder sænkning og fastholdelse af bundkoten samt etablering af et naturprojekt. I for-
hold til naturprojektet vil multifunktionel jordfordeling blive et vigtigt værktøj og Sydvestjysk Landbo-
forening håber på muligheden for at gøre Kongeåen til et projekt, der kan trække statslige tilskud hjem.

Vandløbsmøder på den vanlige facon
Det er en tilbagevendende begivenhed, at Sydvestjysk Landboforening afholder vandløbsmøder for for-
eningens 34 vandløbslaug. I 2018 blev der i efteråret afholdt tre møder, hvor der i alt mødte ca. 150 
lodsejere op. På møderne blev der givet oplæg om de regulativtyper der findes. Det er tydeligt at det er
kompliceret stof, som til tider kan give de fleste af lodsejerne rynker i panden.
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Ledelsesberetning

Arbejdet i vandløbslaugene er vigtigt, da det er her der skabes opmærksomhed om alle forhold der er
relevante for de enkelte vandløb. Desværre oplever Sydvestjysk Landboforening en faldende interesse
for arbejdet i laugene og det kan medføre manglende indflydelse for lodsejerne. 2018 var et meget tørt
år med næsten ingen nedbør i sommermånederne og derfor bar møderne heller ikke præg af akutte
problemer omkring afvandingsforholdene. Men flere lodsejere gav deres utilfredshed med kommuner-
nes vandløbsvedligeholdelse til kende. I mange tilfælde er det komplicerede forhold der gør sig gælden-
de og Sydvestjysk Landboforening vil fortsat arbejde for øget forståelse imellem kommunerne og lods-
ejerne.

Operation Engsnarre
Operation Engsnarre synger på sidste vers og hen over de næste år vil alle aftalerne på arealerne udlø-
be. Muligheden for et hydrologiprojekt i hele Varde Ådal er undersøgt men projektet har desværre ikke
fundet statslig opbakning. Det efterlader lodsejerne i Varde Ådal forskelligt stillet. På arealerne omkring
Ho bugt er der mulighed for et hydrologiprojekt, hvor afvandingen i stor udstrækning forbliver den
samme som i perioden under Operation Engsnarre. I andre områder i ådalen er der gennemført et stort
afgræsningsprojekt. På en del af arealerne i Esbjerg Kommune arbejdes der med et vådområde. Ikke alle
lodsejere har mulighed for at blive en del af disse nye projekter, på grund af arealernes beliggenhed. I
stedet har lodsejerne mulighed for at søge mange af de almindelige MVJ-ordninger der findes.

Politikkerne i Varde Kommune ser ind i, at mange lodsejere ønsker at gå tilbage til den drift de havde på
arealerne før Operation Engsnarre trådte i kraft. Flere lodsejere har allerede lavet den lovpligtige an-
meldelse til kommunen. Kommunen kan blive nødsaget til at afvise dette på grund af de naturudpeg-
ninger, der er kommet i området efter Operation Engsnarre startede op. Det efterlader kommunen er-
statningspligtige overfor lodsejerne. En uheldig situation for alle implicerede.

Markvanding
I 2018 blev det med tørken tydeligt, at arbejdet i Task Force Gruppen Markvanding er vigtigt. Allerede i
starten af sommeren var det nødvendigt at rette kontakt til kommunerne, så der kunne skabes et 
grundlag for en så fleksibel markvandsadministration som muligt. Gruppen havde hovedsageligt succes
og lodsejerne kunne i langt de fleste tilfælde berette, at de havde fået mulighed for at få tildelt mere
vand efter henvendelse til kommunen. Et arbejde, som Task Force Gruppen Markvanding arbejder
ufortrødent videre med. Gruppen arbejder for, at vores medlemmer skal kunne markvande deres af-
grøder optimalt ud fra den holdning, at der i det vestjyske er masser af vand i undergrunden.

Beskyttede sten- og jorddiger
At der er beskyttede diger på et markareal kommer ofte som en stor overraskelse for lodsejeren, som
mange gange ikke ved, at der er registreret et eller flere diger. I 2018 har der i de skrevne medier været
øget fokus på digerne, hvilket har resulteret i, at lodsejerne er blevet mere bevidste om digebeskyttel-
sen. Det har resulteret i, at flere lodejere nu rådfører sig med en konsulent inden et læhegn fjernes. Det
øger smidigheden i sagsgangen ved kommunen at digerne ikke er fjernet, og stiller mange gange lods-
ejerne bedre i muligheden for at få fjernet digeregistreringen. Der er dog mange lodsejere, som igen-
nem tiden har købt ejendomme og først efterfølgende er blevet bekendt med, at der er fjernet, hvad
der er registreret som et beskyttet dige. Disse sager er fortsat komplicerede og Sydvestjysk Landbofor-
ening arbejder for så smidig og rationel en sagsgang som muligt.

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)
Hen mod slutningen af 2018 stod det klart, at Miljø- og Fødevareministeren ville kalde til politisk hand-
ling, da han indkaldte aftaleparterne bag pesticidstrategien for at finde frem til en bedre drikkevandsbe-
skyttelse i fremtiden. I starten af 2019 kunne ministeren så præsentere, at der var indgået en tillægsaf-
tale, som betød at der i fremtiden ikke må anvendes pesticider indenfor BNBO. Foran os ligger der nu et 
stort arbejde i at sikre, at vores medlemmer vil blive behandlet rimeligt og vil få udbetalt engangser-
statninger, der fuldt og helt dækker omkostningerne ved etableringen af de sprøjtefrie BNBO’er.
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Ny el-forbindelse fra Idomlund til grænsen
Mange lodsejere blev overraskede, da de først på året modtog invitationer til borgermøder om en ny 400
kV-ledning fra Idomlund til grænsen. Ledningerne skal være lufthængte og det er særligt det forhold, der
skabte stor underen og ikke mindst frustration. Mange var af den opfattelse at fremtidige 400 kV-ledninger
skulle graves ned i jorden, men med aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften, som blev indgået i november
2016, blev det slået fast at nye 400 kV-ledninger skal etableres som luftledninger med mulighed for kom-
penserende kabellægning på udvalgte strækninger. Lodsejre fra nord til syd er alle meget optagede af sa-
gen og Sydvestjysk Landboforening har sammen med de øvrige landboforeninger og de berørte kom-
muner lagt maksimalt pres på energi-, forsynings- og klimaministeren.

Baltic Pipe
I samarbejde med 11 andre foreninger har Jysk Landbrug arbejdet målrettet på, at få en konkret og
nedskrevet aftale om, hvordan erstatningerne til lodsejerne skal beregnes. Der er nedsat en styregrup-
pe på tværs af landet, som skal arbejde for at få en god og rimelig aftale i stand med Energinet. Styre-
gruppen er kommet langt i forhandlingerne og Sydvestjysk Landboforening forventer at der i 2019 bliver
indgået en endelig skriftelig aftale, som skal sikre lodsejernes rettigheder generelt i projektet men også
hvad angår drænforhold og strukturskader. Jysk Landbrugs fungerende formand H.C. Gæmelke, er ud-
peget til at side i styregruppen og dermed til at varetage lodsejernes interesser i vores område.

Nationalpark Skjern Å 
Der arbejdes fortsat med etableringen af en nationalpark ved Skjern Å. Arbejdet er i sin begyndelse, idet
der endnu ikke er fastsat en afgrænsning af parken. Alle organisationer med interesse i området om-
kring Skjern Å er inviteret ind i den grønne følgegruppe, som følger arbejdet i Nationalpark-udvalget. Vi
ser frem til at parken får en afgrænsning og drøftelserne med lodsejerne dermed kan blive mere kon-
krete.

Dialogmøder med kommunerne
I forbindelse med de årlige dialogmøder med Esbjerg- og Varde Kommuner, har der især været fokus på
miljøtilsyn, det åbne lands anvendelse, vandløb i særdeleshed, indsatsplaner, kommuneplaner, mark-
vanding m.m. På møderne oplever Sydvestjysk Landboforening en oprigtig interesse for landbrugser-
hvervet og et ønske fra alle parter om et godt samarbejdsklima.

Landspolitisk engagement
Det landspolitiske arbejde i forhold til Folketinget og regeringen påvirker Sydvestjysk Landboforening
via egne initiativer og igennem direkte kontakt til primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Medlemsarrangementer
Der har i årets løb været afholdt flere kaffebordsmøder, hvor aktuelle emner har været til drøftelse.
Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild har deltaget i to kaffebordsmøder i foreningens om-
råde.

Først på sommeren var foreningens medlemmer inviteret til Tirpitz, et arrangement der nød stor op-
bakning.

Den sidste fredag i juli, midt i den tørre sommer, afholdte vi Danmarks smukkeste dyrskue i Ribe. Vi
havde et fint antal besøgende.

Kjærgård Landbrugsskole slog den 3. søndag i september dørene op til Åbent Landbrug. Her lagde 1.940
deres vej forbi skolen og deres landbrug.

Fælles arrangement med Sydvestjysk Landboforening, Herning-Ikast Landboforening og Holstebro Stru-
er Landboforening med præsentation af den seneste omdømmekampagne.
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Mødeaktiviteten var i efteråret præget af valget til 1. viceformand på delegeretmøde i Herning den 7.
og 8. november.

Medlemsarrangement med den lune og eftertænksomme Anders Agger. Medlemmerne tog godt i mod
arrangementet, som hurtigt blev udsolgt.

Øvrige aktiviteter i det forløbne år
Meget politisk arbejde foregår i mødelokaler, hvor drøftelserne med modparten kredser om et spæn-
dingsfelt. Det er derfor heller ikke altid hensigtsmæssigt åbenlyst at fejre vores sejre – men mange gan-
ge går vi ud af lokalet med et smil på læben og nyder at vores dialogprægede tilgang i vores arbejde of-
te bærer frugt.

Møder med lokale folketingspolitikere, borgmestre og udvalgsformænd.
Møder med Natur- og Miljøudvalgene.
Grønne råd.

Vedrørende SAGRO I/S

Resultat af primær drift i SAGRO I/S bliver t.kr. 13.111. Tillægges hertil resultater af datterselskaber og
finansielle poster, bliver årets resultat t.kr. 8.369, hvilket anses for tilfredsstillende.

SAGRO Økonomi & Strategi
Der har i medarbejderstaben været en mindre tilbagegang da antallet af medarbejdere samlet tilpas-
ses aktivitetsniveauet. Aktivitetsniveauet er faldet i takt med fald i antallet af kunder.

De specialer, der er ramt, er ledelse, strategi samt projekter på økologi. Det er svært at have ”rene”
specialister på disse områder (uden faste kunder), og vi vil i 2019 arbejde mere med generalister, da
behovet for rådgivning på begge områder fortsat er stort.
Vi har i 2018 fokuseret på optimeringer og økonomistyring herunder især likviditetsstyring. Somme-
rens tørke har givet tab mange steder og pres på likviditeten. Samtidig har især mink- og svineprodu-
center oplevet lave afregningspriser, så der er enormt pres på mange steder.

Den finansielle sektor satte efter et godt landbrugsår i 2017 igen bremsen hårdt i i 2018. Der er særde-
les stor forsigtighed, og tæt på ingen udviklingsmuligheder pt.
Sektoren har fokus på daglig drift, optimering og likviditetsstyring. De, der ikke kan klare sig, bliver luk-
ket af egen vilje eller tvunget til det. Derfor har vi igen i 2018 haft mange rådgivningsopgaver omkring
konkurser og afviklinger. En del af disse bedrifter kommer aldrig på benene igen og tømmes for dyr,
hvilket bidrager til, at vores kundegrundlag samlet set er faldet markant.

Vi har haft ihærdigt fokus på at få etableret nye landmænd/virksomheder og holdt en del arrange-
menter med over 200 deltagere. Der er dog langt fra planer til løsninger, og kun meget få etableringer
er lykkes. Vi har dog en liste med 21 unge landmænd, hvoraf en del af dem er samlet i en ny erfa-
gruppe.

Ved indgangen til 2019 ser prisprognoserne for mælk og svinekød fortrøstningsfulde ud, mens mink-
priserne er alt for lave. Situationen er fortsat sårbar, men der er dog også nogle, der klarer sig rigtig
godt, så forskellene er endnu engang øget mellem grupperne.
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SAGRO Regnskab
Vi har igen i 2018 haft fokus på digitalisering. Der er arbejdet meget med at få et overblik over land-
mandens ønsker til SUMMAX og fremtidige ønsker til digitalisering af regnskabsarbejdet. Vi er vækstet
med 25 kunder på SUMMAX full line i 2018. På E-arkiv alene er væksten 240 kunder. Der er kommet
yderligere 417 kunder på autobogføring i 2018, så her nu er 1.153.
Vi har også i 2018 ført og vundet sager i Landsskatteretten for SAGROs kunder, selv om sagerne har
været mange år undervejs, inden kunden fik ret.

Selv om det er svært at generationsskifte landbrug i 2018 med en presset økonomi og flere banker,
der helst vil have færre landbrugskunder, er det lykkedes at gennemføre en del generationsskifter for
vore kunder.

Der har også været holdt en rigtig god karrieredag for landbrugsskoleeleverne sammen med Økonomi
& Strategi. I samarbejde med tre andre rådgivningsvirksomheder udsendte vi i starten af februar resul-
tatet af omkring 400 tidlige regnskaber og holdt den første økonomikonference.

SAGRO Planter & Miljø
Vi har haft succes i 2018 med et solidt aktivitetsniveau, stor synlighed og et godt økonomisk resultat.
Vores ambition om at bringe kunden i centrum er lykkedes, uden at vi dog er i mål. Også i fremtiden
vil vi slås for, at de bedste vælger SAGRO, både kunder og rådgivere.

Tørken påvirkede alle og belastede mange med ekstra vanding og med ekstra bekymringer. Heldigvis
har mange en solid vandingskapacitet, der afværgede de værste konsekvenser. Men kampen om at få
tilladelse til at vande i fornødent omfang er langt fra vundet. Der skal nok komme en efterfølgende
runde om det.

Landbrugspakken betød, at markerne kan gødskes optimalt.
Det er godt. Men rosen har torne!
Øgede krav til efterafgrøder, som ”udbydes” 1. februar efter ”først til mølle-princippet” er en af dem.

Minivådområder er en anden indsats for at få opsamlet kvælstof. Der er ikke så meget skred i det,
som der burde være for at nå målsætningen. Det er ikke oplandskonsulenternes skyld. De gør en
kæmpe indsats.

Der har været god aktivitet i Miljøafdelingen, til trods for at investeringslysten er lav. Kunderne ser i
stedet på mulighederne for udvidelse og tilpasning i eksisterende bygninger. Her har miljørådgiverne
bidraget med at skabe klarhed over mulighederne.
Jordprøver blev virkelig stort i 2018, og GPS-prøver, der giver mulighed for gradueret tildeling, er vun-
det frem.

SAGROs forsøgsaktiviteter varetages nu af Ytteborg. Der har været mange forsøg, især i kartofler.
2018 var et vanskeligt år med en del udfordringer, ikke mindst pga. tørken. Vi havde velbesøgte arran-
gementer i 2018: Plantedag Ytteborg, Plantedemo Gørding, Kartoffeldag i Arnborg, Etablering af vin-
tersæd i Sørvad, Aftenkongres i Aulum og meget mere.
I Planter & Miljø har vi forpligtet os på, at rådgivningen skal give effekt. Det sætter vi fortsat i højsæ-
det.
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SAGRO Kvæg
2018 blev et begivenhedsrigt år. Den udadvendte aktivitet har været opgaver for Arla i England, Tysk-
land, Sverige og Danmark. Opgaven var at kontrollere medlemmer fra de respektive landes indberet-
ninger til Arla-gården Plus. Opgaven var at validere programmet, inden det skulle endelig igangsættes.
Herudover har der været en del aktivitet i Holland, hvor Agrifirm havde købt os ind vedr. rådgivning
om fuldfoder.
Medarbejderen afholdt to særdeles velbesøgte bedriftsbesøg med høj faglighed i indlæggene.

Efteruddannelsen har været koncentreret om kurset ”fremtidens kvægrådgivning” hvor vi havde fem
deltagere med.
Vi har i årets løb sat gang i et salg af mineralfoder i samarbejde med Vilofoss. Det blev dog aldrig en
succes og er ved årets afslutning ophørt.

Stemningen blandt medarbejderne er god, og der er en grundlæggende tro på en fremtid for kvæg-
brugsrådgivning med fokus på kundens behov.

Økologi
Økologirådgivningen ligger i datterselskabet ØkologiRådgivning Danmark ApS. Dette selskab ejes
sammen med Økologisk Landsforening.
Det økologiske areal er steget med 12 % i 2018 og er nu på ca. 280.000 ha. Afsætningen i detailhand-
len er stadig stigende og udgør nu omkring 12 % af det samlede varesalg. Stigningen fortsætter ligele-
des inden for foodservice og eksport.

Omsætningen i ØkologiRådgivning Danmark nåede i 2018 16.0 mio. Som et led i vores strategi har vi
skåret ned på projekter, så de udgør 12,5 % af vores omsætning mod 15 % i 2017. Ca. 25 % af vores
projektindtægter kommer fra omlægningstjek, som vi har lavet 108 af i 2018.

Omsætningen på den direkte rådgivning er steget med 700.000 kr. Med en væsentlig besparelse på
løn og mindre besparelser på andre områder er det lykkedes at nå et resultat før skat på 1.137.358 kr.

Markplan, gødningsplan og EU-ansøgninger udgør godt halvdelen af tiden for planteavlsrådgiveren.
Det øvrige arbejde består i projektløsning, erfa-grupper m.m. Der har været 80 økologer med i erfa-
grupper i 2018. I ØkologiRådgivning Danmark er vi særlig i front på økologiske kartofler, og der efter-
spørges mere og mere her.

Den ekstreme tørke har såmænd også påvirket rådgivning. Vi nåede ganske enkelt kun meget få før-
høstbesøg. Til gengæld blev der travlt hos de økologiske kvægbrugere fra medio juni, hvor mange øko-
logiske køer ikke kunne finde græs på marken.
I kvæg havde vi 40 bedrifter med i Eliteafgræsning fordelt over det meste af landet.

I februar 2018 opsagde Ole Bloch Engellyst sin stilling som direktør for ØkologiRådgivning Danmark.
Bestyrelsen besluttede at omstrukturere ledelsen og udnævnte Erik Andersen til administrerende di-
rektør, med fagligt ansvar for kvæg, mens Claus Østergaard fik ledelsesansvar for planterådgiverne,
samtidig med, at han fortsat er chef for planteavl. Begge har fortsat en væsentlig kundeportefølje, så
der er ansat en sekretær til de administrative opgaver. Desuden er to nye rådgivere ansat til hen-
holdsvis plante- og kvægrådgivning.
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I lyset af vores medarbejderes alderssammensætning og i god dialog med de nuværende, har vi lagt
en plan for rekruttering.

Resultatet for ØkologiRådgivning Danmark ApS blev kr. 885.72,3 hvilket er tilfredsstillende.

Jysk IT
Jysk IT er en selvstændig afdeling under SAGRO med egen strategi.

Efter en omsætningsvækst på 6 millioner i 2017, var forventningen til 2018 kun konsolidering.
Men nye produkter som GDPR og TeamViewer og vækst i alle brancher steg omsætningen i 2018 med
5 millioner. I vores strategi for Jysk IT frem til 2020 var et af målene 35 millioner i omsætning. Det er
nået i 2018.

Væksten har været på alle markeder; landbruget, maskinstationer, tandlæger, landbrugsrådgivninger
og dyrlæger.  Tandlæger er vores største vækstmarked, med 3 nye klinikker om måneden og med re-
kord i december med 8 nye klinikker. Væksten har betydet, at vi ved udgangen af 2018 er omkring 42 
ansatte.

Vores store arbejde med EU’s persondataforordning og datasikkerhed vil fortsætte i 2019, hvor vi og-
så kommer til at arbejde med programmering af RPA (robotter som kan klare manuelle opgaver au-
tomatisk).

Den interne IT-support har konsolideret de sidste systemer fra fusionen.

Et vigtigt led i den markante vækst er, at passe på den positive kultur, der er skabt i Jysk IT gennem
mange år.

LandboGruppen Jysk ApS
LandboGruppen Jysk er et 100 % ejet SAGRO-selskab. For LandboGruppen Jysk blev 2018 igen et godt
år med god aktivitet, en omsætning på samme niveau som sidste år og med færre omkostninger end
budgetteret.

Vi nåede i 2018 ud til ca. 175 ejendomme fordelt med ca. 75 betalte vurderinger og ca. 100 vurderin-
ger med henblik på salg. Vi har samlet handlet ca. 72 ejendomme.

Der har i flere af landbrugets produktionsgrene været for dårlige afregningspriser og med en pæn
varm sommer oveni, har det givet udfordringer for mange i løbet af året, og det tror vi også vil sætte
sit præg på 2019.

Resultatet for LandboGruppen Jysk ApS blev kr. 952.506, hvilket er tilfredsstillende.

Øvrige selskaber som SAGRO har ejerandele i er Ytteborg, SvineRådgivningen, Byggeri & Teknik, DLBR
Forsikringsmægler, SAGRO Finans & Formue. For ydereligere oplysninger henvises der til disses års-
rapporter herunder ledelsesberetning.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sdyvestjysk Landboforening for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med regn-
skabspraksis, svarende til årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de afvi-
gelser, der følger af foreningens særlige forhold, og med tilvalg af enkelte regler fra højere regnskabs-
klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Der er anvendt følgende hovedprincipper:

Foreningsårsrapport

Foreningsårsrapporten omfatter såvel egne udvalg som fællesudvalg, det vil sige udvalg, hvor forenin-
gen sammen med andre foreninger deltager i aktiviteterne og hæfter for forpligtelserne.

Resultatandele og kapitalindestående i fællesudvalg indgår som separate poster i resultatopgørelsen
og balancen med noteoplysning om fordelingen på de enkelte udvalg.

Fællesudvalgene indgår med den andel, som på grundlag af vedtægt, samarbejdsaftale eller anden
overenskomst kan anses som foreningens ejerandel.

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 årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter
Indtægt ved medlemskontingenter og lignende udgør de i årets løb fakturerede beløb eksklusiv
moms.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
foreningens hovedaktivitet.
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Anvendt regnskabspraksis

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, finansielle omkostninger
ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og
gæld.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat, og forskydningen i udskudt skat samt regulering af tidli-
gere 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.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Børsnoterede værdipapirer optages til børskursen på statustidspunktet.

Kapitalandele i associeret virksomhed
Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat under posten resultatan-
del associeret virksomhed. Kapitalandele i associeret virksomhed indregnes og måles efter den indre
værdis metode.

Balance
I balancen indregnes andele i associeret virksomhed til den forholdsmæssige andel af virksomheder-
nes regnskabsmæssige indre værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef-
terfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og 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 acontoskatter.

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.
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Anvendt regnskabspraksis

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, må-
les udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis udvikling af forpligtel-
sen.

Den aktuelle skatteforpligtelse og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 22 %.

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

18

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2018

Note 2018 2017
1.000 kr.

Indtægter

Kontingentindtægter 3.320.320 3.575
1 Andre indtægter 49.893 45
2 Ribe Dyrskue -7.764 7

Indtægter i alt 3.362.449 3.627

Omkostninger
3 Driftsomkostninger 3.735.593 4.024
4 Personaleomkostninger 950.746 942

Omkostninger i alt 4.686.339 4.966

Resultat af primær drift -1.323.890 -1.339

6 Resultatandel associeret virksomhed 2.689.348 3.486

Resultat før renter og ekstraordinære poster 1.365.458 2.147

Renteindtægter SAGRO 1.779 8
Renteindtægter i øvrigt 84 0
Renteomkostninger -310 -1
Kursreguleringer m.v. 0 1
Finansielle poster i alt 1.553 8

Resultat før skat 1.367.010 2.155

5 Skat af årets resultat -180.913 -257

Årets resultat 1.186.097 1.898

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år 1.186.097 1.898

1.186.097 1.898
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Balance pr. 31. december 2018

Note 31-12-2018 31-12-2017
1.000 kr.

Aktiver

Finansielle anlægsaktiver
6 Kapitalandele i associeret virksomhed 39.548.497 37.256

Anlægsaktiver i alt 39.548.497 37.256

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed 0 282
Tilgodehavende selskabsskat 181.177 297
Udskudt skatteaktiv 255.464 377

7 Andre tilgodehavender 162.299 115

598.940 1.071

Likvide beholdninger 44.912 197

Omsætningsaktiver i alt 643.852 1.268

Aktiver i alt 40.192.349 38.524
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Balance pr. 31. december 2018

Note 31-12-2018 31-12-2017
1.000 kr.

Passiver

8 Egenkapital 39.501.687 38.316

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttet virksomhed 500.000 0

9 Anden gæld 190.662 208

Gæld i alt 690.662 208

Passiver i alt 40.192.349 38.524

10 Eventualforpligtelser m.v.



22          Årsrapport 2018 · Sydvestjysk Landboforening

21

Noter
2018 2017

1.000 kr.

1 Andre indtægter

Adm. godtgørelse gruppeliv 0 16
Udlodning fra Frøsalget 49.893 0
Udlodning fra Åbent Landbrug 0 9
Entreindtægter medlemsarrangementer 0 20

I alt 49.893 45

2 Ribe Dyrskue

Indtægter
163.871 235
260.850 229

28.414 34
453.135 497

460.899 490

Resultat -7.764 7

3 Driftsomkostninger
Kontingent Landbrug & Fødevarer 2.633.305 2.745
Kontingent øvrige foreninger 90.294 97
Medlemsorienterede omkostninger 170.963 297
Bestyrelse og udvalg 46.675 81
Annoncer og markedsføring 6.460 426
Repræsentation 4.025 6
Andel af fællesomkostninger - administration 783.871 361
Sponsorater 0 12

I alt 3.735.593 4.024

4 Personaleomkostninger

Bestyrelsen
Lønninger 848.806 800
Kørsels- og rejsegodtgørelser 100.752 118
Kurser- og uddannelse 1.188 24

I alt 950.746 942

Omkostninger i alt

Entreindtægter
Lejeindtægter
Andre indtægter
Indtægter i alt
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Noter
2018 2017

1.000 kr.

5 Skat af årets resultat
Skat af årets resultat -59.356 198
Regulering af udskudt skat -121.557 60

I alt -180.913 257

31-12-2018 31-12-2017

6 1.000 kr.
SAGRO I/S
Kapitalindestående pr. 1/1 2018 37.255.733 34.199
Udlodning betalt skat -40.533 -85

-356.051 -344
Årets resultat 2018 2.689.348 3.486

Kapitalindestående pr. 31/12 2018 39.548.497 37.256

Ejerandel i % 27,7%

7 Andre tilgodehavender
Tilgodehavende udlodning Frøsalget 49.893 26

Moms 110.406 89
Andre tilgodehavender 2.000 0

I alt 162.299 115

Kapitalandele i associeret virksomhed

Udlodning forrentning kapitalkonto
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, 
investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter og 
ændringer i driftskapitalen. 
 
Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af finansielle 
aktiver samt køb og salg af materielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i kapitalindeståender, udlodning til ejerne samt 
optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 
 
Likviditet ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og kortfristet 
gæld til pengeinstitutter. 
 
 
HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 
 
Definitioner af nøgletal: 
 

Afkastningsgrad Resultat af primær drift x 100 
Samlede aktiver 

 
 

Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 
Indtægter i alt 

 
 

Forrentning af egenkapital Årets resultat x 100 
Gennemsnitlig egenkapital 

 
 

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 
Samlede aktiver ultimo 

 

18

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2018

Note 2018 2017

1.000 kr.
Indtægter

1 Faglig virksomhed 254.026.320 253.590
2 Andre indtægter 25.177.876 19.534

Indtægter i alt 279.204.196 273.124

Omkostninger
3 Driftsomkostninger 50.190.368 51.556
4 Personaleomkostninger 197.456.826 196.186
5 Ejendomsomkostninger 13.349.957 13.262
6 Erstatningssager 326.223 780
7 Tab på debitorer 1.143.833 1.334
9 Afskrivninger 3.626.201 4.176

Omkostninger i alt 266.093.407 267.294

Resultat af primær drift 13.110.790 5.830

8 309.810 2.270

Resultat før renter 13.420.600 8.101

Finansielle indtægter 3.577.950 4.308
12 Finansielle omkostninger -8.630.047 -3.888

Finansielle poster i alt -5.052.097 420

Årets resultat 8.368.503 8.521

Forslag til resultatdisponering

Udloddet forrentning af interessenters kapitalkonti 1.286.684 1.244

Reserve for nettoopskrivning  efter indre værdis metode 1.126.812 2.659

Jysk Landbrug 1.756.500 1.382

Sydvestjysk Landboforening 1.665.583 1.310

Grindstedegnens Familielandbrug 49.095 43

Herning-Ikast Landboforening 1.356.469 1.038

Holstebro Struer Landboforening 712.782 540

Familielandbruget VEST-Jylland 414.578 305

8.368.503 8.521

Resultat af kapitalandele i tilknyttede og ass. virksomheder
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31-12-2018 31-12-2017
1.000 kr.

8 Egenkapital

Saldo pr. 1/1 2018 38.315.590 37.065
Regulering primo udskudt skat 0 -647
Årets resultat 1.186.097 1.898

Egenkapital pr. 31/12 2018 39.501.687 38.316

9 Anden gæld

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 180.914 140

Skyldige omkostninger 9.748 68

I alt 190.662 208

10

Noter

Eventualforpligtelser m.v.
Foreningen deltager i og hæfter solidarisk for gældsforpligtelserne i den i note 6 anførte
virksomhed. Formueandelen kan kun realiseres ved enighed mellem alle deltagerne.
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