Beretning til Djursland Landboforenings
Generalforsamling
v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard
Torsdag, den 10. juni 2021

Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab for 2020 og mine bemærkninger
til regnskabet.
Vi starter på side 11 i årsregnskabet, hvor I kan se, at landboforeningens regnskabsresultat for 2020 er positivt med kr. 687.277.
Resultatet af landboforeningens primære drift er positivt med kr. 184.914, og i alt udgør
de samlede indtægter kr. 39.838.558, mens de samlede udgifter udgør kr. 39.653.644.
Posten med hensættelse til tab på debitorer er positiv med kr. 74.966, og de samlede
afskrivninger beløber sig til kr. 1.512.895. Heraf er de kr. 493.564 bygningsafskrivninger og kr. 1.019.331 er på inventar og edb.
Landboforeningens to datterselskaber bidrager positivt med kr. 310.860 til foreningens
årsregnskab. Promenta A/S med et resultat på kr. 221.800 efter skat, og Dansk
Landbrugsformidling A/S med et resultat på kr. 89.060.
Landboforeningen er medejer af Byggeri & Teknik I/S med hovedsæde i Herning, som i
2020 opnåede et overskud på kr. 2.125.497. Heraf udgør vores andel kr. 224.438.
De finansielle indtægter udgør kr. 189.733 og finansielle udgifter kr. 222.668.
Foreningen havde ingen ekstraordinære poster i 2020.
Som det fremgår af højre kolonne på side 11 budgetteres der med et nettooverskud for
2021 på kr. 243.000.

Side 12:
Foreningens samlede anlægsaktiver udgør 42.207.659, og heraf udgør de finansielle
anlægsaktiver kr. 7.683.422. Under de finansielle anlægsaktiver udgør kapitalandelene i
de to datterselskaber samlet kr. 4.829.224 og lånet til Promenta udgør kr. 2.125.000.
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Omsætningsaktiverne er på kr. 10.703.061 og likvide beholdninger udgør kr. 214.064.
Dermed udgør de samlede aktiver kr. 52.910.720

Side 13:
Med årets resultat tillagt primo er foreningens egenkapital ultimo nu på kr. 11.571.716.
Den samlede gæld til bank og kreditforening udgør kr. 21.273.099. Hensættelsen til
indefrosne feriepenge er på kr. 2.468.600, og dermed udgør den samlede langfristede
gæld kr. 23.741.699.
Anden gæld udgør kr. 17.597.305, og dermed er de samlede gældsforpligtelser på kr.
41.339.004.

Side 18:
Af note 2 fremgår indtægterne fra Planter & Natur på kr. 11.632.202 og fra Økonomi på
kr. 23.679.606. Begge udvalg bidrager til resultat før afskrivninger med henholdsvis kr.
621.000 og kr. 1.002.000.

Afslutning:
På side 8 har EY afsluttet sin revision den 23. februar 2021 uden bemærkninger. På side
5 tiltræder bestyrelsen og direktionen årsregnskabet, og på side 10 er bestyrelsens
regnskabsberetning.

Resultatanvendelse
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat tillægges egenkapitalen,
og på vegne af bestyrelsen skal jeg hermed anmode om generalforsamlingens
godkendelse af årsregnskab 2020.
Tak for opmærksomheden.

Hans-Henrik Dalsgaard
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