Beretning til Djursland Landboforenings
generalforsamling
Tirsdag, den 8. marts 2022
v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard
Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab for 2021 og mine bemærkninger
til regnskabet.
Vi starter på side 10 i årsregnskabet: Landboforeningens regnskabsresultat for 2021
blev positivt med kr. 105.883. Resultatet af landboforeningens primære drift er negativt
med kr. 322.336 efter afskrivninger på kr. 1.307.098 og hensættelse til tab på debitorer
med kr. 20.921.
Af de samlede afskrivninger, der beløber sig til de 1,3 mio., udgør
bygningsafskrivninger 475 tkr., og afskrivninger på inventar, edb og programmer udgør
832 tkr.
De samlede indtægter blev på kr. 39.433.770, mens de samlede udgifter blev kr.
39.756.106.
Landboforeningens to datterselskaber bidrager positivt med kr. 257.623 til foreningens
årsregnskab. Promenta A/S med et resultat på kr. 164.661 efter skat, og Dansk
Landbrugsformidling A/S med et resultat på kr. 92.962.
Landboforeningen andel i resultatet fra Byggeri & Teknik I/S udgør kr. 170.785 fra et
samlet resultat på kr. 1.535.379.
De finansielle indtægter udgør kr. 193.595 og finansielle udgifter kr. 133.784.
Som formanden redegjorde for, har bestyrelsen i 2021 vedtaget at eftergive kr. 60.000
til Landbrugsmessen Gl. Estrup og dermed give et økonomisk rygstød til den
kommende messe i 2022. Denne eftergivelse påvirker landboforeningens
regnskabsresultat negativt i 2021.
Foreningen havde ikke andre ekstraordinære poster i 2021.
Det negative resultat af den primære drift i 2021 skyldes delvis forskydning i tidspunkt
for salg af rådgivning, særlig påvirket af Corona-smitte og håndtering heraf, samt
barselsorlov blandt ansatte. Alene en enkelt arbejdsdag kan hurtigt forskyde 200.000 kr.
i resultat. Men også fortsat høje afskrivninger belaster regnskabsresultatet.
Som det fremgår af højre kolonne på side 10 budgetteres der med et nettooverskud for
2022 på 486.000 kr. Budgettet er vedtaget med en prisstigning på 10 kr. i timen på de
fleste arbejdstyper.
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Side 11:
Foreningens samlede anlægsaktiver udgør 41.960.139, og heraf udgør de finansielle
anlægsaktiver kr. 7.751.830. Under de finansielle anlægsaktiver udgør kapitalandelene i
de to datterselskaber samlet kr. 5.086.847 og udlån til Promenta på kr. 1.825.000.
Omsætningsaktiverne er på kr. 10.508.263, og likvide beholdninger udgør kr.
4.153.782. Dermed udgør de samlede aktiver kr. 56.622.184.
Næste side, side 12:
Med årets resultat tillagt primo er foreningens egenkapital ultimo nu på kr. 11.677.599.
Den samlede gæld til bank og kreditforening udgør kr. 20.155.900. Hensættelsen til
indefrosne feriepenge efter den gamle ferielov er på kr. 2.444.466, og dermed udgør den
samlede langfristede gæld kr. 22.600.366.
Anden gæld udgør kr. 22.344.219, og her har landboforeningen benyttet sig af de
offentlige Corona-hjælpepakker på kr. 12.060.536. Det drejer sig om udskydelse af
moms og A-skatter.
De anvendte Corona-hjælpepakker har betydet, at landboforeningen i løbet af året har
haft en betydelig, positiv likviditet, og derfor er landboforeningens driftskonto også
positiv med kr. 4.153.782 ved årets udgang. Den positive likviditet har alligevel betydet
renteudgifter, som skulle betales ved positiv saldo på den løbende driftskredit.
Med baggrund i ovenstående er de samlede gældsforpligtelser på kr. 44.944.585 den 31.
december 2021.
Side 17:
Af note 2 fremgår indtægterne fra Planter & Natur på kr. 11.414.143 og fra
Økonomiudvalget på kr. 23.598.236. Begge udvalg bidrager til resultat før afskrivninger
med henholdsvis 349.000 kr. og 657.000 kr.
Afslutning:
På side 7 har EY afsluttet sin revision den 24. februar 2022 uden bemærkninger. På side
4 tiltræder bestyrelsen og direktionen årsregnskabet, og på side 9 er bestyrelsens
regnskabsberetning - alt sammen til selvstudie.
Resultatanvendelse
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat tillægges egenkapitalen,
og på vegne af bestyrelsen skal jeg hermed anmode om generalforsamlingens
godkendelse af årsregnskab 2021.
Tak for opmærksomheden.
Hans-Henrik Dalsgaard
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