Beretning til Djursland Landboforenings
generalforsamling
Tirsdag, den 3. marts 2020

Jeg vil her nævne et udpluk fra det samlede årsregnskab for 2019, og mine
bemærkninger til regnskabet.
Vi starter på side 11 i årsregnskabet: Landboforeningens regnskabsresultat for 2019
blev positivt med kr. 58.061.
Resultatet af landboforeningens primære drift blev positivt med kr. 7.019. De samlede
indtægter udgør kr. 40.313.330 og de samlede udgifter kr. 40.306.311.
Hensættelse til tab og tab på debitorer beløber sig til netto kr. 88.569.
De samlede afskrivninger udgør kr. 1.502.301. Heraf er de kr. 496.202 bygningsafskrivninger og kr. 1.006.099 er på inventar og edb.
Landboforeningen har i 2018 og i 2019 været tvunget til at investere dels i et nyt
administrationssystem, dels i software, der kan sikre, at landboforeningen opfylder
persondataforordningens bestemmelser, og dels en række mindre investeringer. Disse
investeringer påvirker foreningens samlede afskrivninger i opadgående retning.
Endvidere har landboforeningen hensat yderligere til feriepengeforpligtigelse til de
ansatte, hvilket er et krav i henhold til den nye ferielov.
Landboforeningens regnskabsresultat bærer således ekstraordinære afskrivninger og
hensættelser for året, der samlet løber op i næsten en halv million.
Selv om der i 2019 har været ekstraordinære afskrivninger og hensættelser i regnskabet,
og det dermed giver et nulresultat, som formanden omtaler i sin beretning, så er det min
helt klare holdning, at landboforeningen alt i alt har en meget sund og robust økonomi.
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Landboforeningens ene datterselskab, Promenta A/S, kom ud af 2019 med et resultat på
kr. 272.701 efter skat, og det andet datterselskab, Dansk Landbrugsformidling A/S, fik
et resultat på kr. 25.015 efter skat. Samlet bidrager de to selskaber positivt med kr.
297.715 til landboforeningens resultat.
Dansk Landbrugsformidling afholder ordinær generalforsamling den 13. marts og
Promenta den 19. marts 2019. På disse generalforsamlinger vil der blive givet en
grundigere redegørelse for regnskaberne og aktiviteterne i selskaberne. Alle medlemmer
er naturligvis velkomne til at deltage!
Landboforeningen er medejer af Byggeri & Teknik I/S, der har hovedsæde i Herning.
Byggeri & Teknik I/S kom ud med et negativt regnskabsresultat i 2019 på kr. 368.659,
og landboforeningens andel heraf udgør kr. 41.606.
Landboforeningens finansielle indtægter udgør kr. 170.836 og de finansielle udgifter kr.
375.903.
Ud over det nævnte har foreningen ikke andre ekstraordinære poster i 2019, der har
påvirket resultatet.
Ligesom tidligere år har landboforeningen igen i 2019 haft stor aktivitet med
landbrugspolitisk arbejde, hvilket formanden også har berørt i sin beretning. Og det er
fortsat også dét, som medlemmerne har en landboforening til.
Der er budgetteret med et overskud for 2020 på kr. 452.000 på landboforeningens
samlede aktiviteter.
Det samlede salg af rådgivning har i 2019 været på samme niveau som i 2018, men
forventes at falde i 2020. Foreningen har derfor tilpasset mandskabsstyrken til de
forventede opgaver i 2020, og der er for budget 2020 endvidere vedtaget en mindre
prisstigning på visse rådgivningsydelser.

Side 12:
Foreningens samlede anlægsaktiver udgør 42.952.633, og heraf udgør de finansielle
anlægsaktiver kr. 7.448.124. Under de finansielle anlægsaktiver udgør kapitalandelene i
de to aktieselskaber kr. 4.518.364, og et lån til det ene datterselskab kr. 2.425.000.
Omsætningsaktiverne er på kr. 10.009.499 og likvide beholdninger på kr. 658.250. De
samlede aktiver udgør dermed kr. 53.620.382
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Side 13:
Foreningens samlede egenkapital udgør kr. 10.884.439, når årets resultat er tillagt
egenkapitalen primo.
Den samlede gæld til bank og kreditforening udgør kr. 22.617.029 efter et samlet afdrag
på kr. 1.254.000. Under de langsigtede gældsforpligtigelser er hensættelsen til
feriepenge jfr. den nye ferielov på kr. 894.948, og dermed udgør den samlede
langfristede gæld kr. 23.511.977.
Anden gæld udgør kr. 19.223.966. Heraf udgør hensættelser til feriepenge- og
feriefridagsforpligtelsen kr. 2.658.128 og dermed er de samlede gældsforpligtelser på
kr. 42.735.943.
Med hensyn til landboforeningens realkreditgæld har bestyrelsen drøftet en eventuel
omlægning af ét af de to lån i kreditforeningen til et fastforrentet lån, hvis kursen bliver
attraktiv. Drøftelsen blev aktuel i sommeren 2019, da et 0,5%’s lån med afdrag
nærmede sig kurs 98. Dette attraktive lån havde kun en fordelagtig kurs i få dage,
hvorfor begge lån fortsat er rentetilpasningslån RT – cibor6. Nu er spørgsmålet om
låneomlægning igen blevet højaktuelt, og vi er godt forberedt til at handle, hvis kursen
bliver rigtig.
Ud over afdrag til DLR fastholder landboforeningen det samme afdrag på banklånet i
Djurslands Bank årligt på kr. 895.000. Landboforeningens samlede afdragsprofil i 2020
vil være kr. 1.246.775.
Formanden nævnte i sin beretning noget om min holdning til landboforeningens
egenkapital, som jeg gerne ser bragt op på et beløb over kr. 12.000.000. Det er
naturligvis et emne, der kan diskuteres, idet et sådant løft skal ske via medlemmernes
brug af landboforeningen og dermed medlemmernes betaling.
Jeg går bestemt ind for, at hvis sådan et løft skal ske ansvarligt, så skal det ske over tid
og med en stram styring af landboforeningens økonomi.
Side 18:
Af note 2 fremgår de samlede indtægter fra de to faglige områder på henholdsvis kr.
11.567.767 for udvalget for Planter og Natur, og kr. 24.468.189 for økonomiudvalget.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede under Planter og Natur udgør 13,5 og under
økonomiudvalget 26.
Begge udvalg bidrager til et solidt resultat før afskrivninger på henholdsvis kr. 562.000
og kr. 1.037.000.
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Note 3 ”Andre indtægter” på side 19 udviser samlede indtægter på kr. 877.189. Fra
efteråret 2018 har landboforeningen udlejet de ledige kontorer i Følle, hvilket har løftet
de eksterne huslejer i 2019.
Afslutning:
På side 8 kan I se, at EY har afsluttet sin revision den 24. februar 2020. Revisionen har
ikke givet anledning til bemærkninger. På side 5 har bestyrelsen og direktionen tiltrådt
årsregnskabet, og på side 10 finder I bestyrelsens regnskabsberetning. Bestyrelsens
regnskabsbemærkninger er indeholdt i min gennemgang af regnskabet.
Resultatanvendelse
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat tillægges foreningens
egenkapital.
Jeg skal hermed på bestyrelsens vegne anmode om generalforsamlingens godkendelse
af årsregnskabet 2019.
Tak for opmærksomheden.

Hans-Henrik Dalsgaard
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