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Ledelsesp tegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt rsrapporten for 1. januar - 31. de-
cember 2021 for Jysk Landbrug. 

rsrapporten afl gges i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven med 
de afvigelser, der f lger af foreningens s rlige forhold. 

Det er vores opfattelse at rsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs ret 
1. januar - 31. december 2021.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg relse for de forhold, beret-
ningen omhandler. 

rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Herning, den 10. marts 2022 

Underskrevet via Penneo af: 

Direktion/Sekret r Ulla B kman 

Bestyrelsen Hans Chr. G melke, formand 
  Anders Stensgaard, n stformand 
  Jakob Jessen 
  Anne-Marie Kragsig Pedersen 
  Martin Doctor J rgensen 
  Lars Fomsgaard Hansen 
  Erling Christensen 
  Torben Jonasen 
  Allan Pedersen 
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Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 

Til medlemmerne af Jysk Landbrug 

Konklusion 
Vi har revideret rsregnskabet for Jysk Landbrug for regnskabs ret 1. januar - 31. december 2021, der 
omfatter resultatopg relse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. rsregnskabet ud-
arbejdes efter anvendt regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven med de tilretninger, der f l-
ger af foreningens s rlige forhold. 

Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn-
skabs ret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til rs-
regnskabsloven med de tilretninger, der f lger af foreningens s rlige forhold. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udf rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er g ldende i Danmark. Vores ansvar if lge disse standarder og krav er n rmere 
beskrevet i revisionsp tegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af rsregnskabet . Vi er uaf-
h ngige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accoun-
tants  internationale retningslinjer for revisorers etiske adf rd (IESBA Code) og de yderligere etiske 
krav, der er g ldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores vrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opn ede revisionsbevis er tilstr kkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for rsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven med de tilretninger, der f lger af 
foreningens s rlige forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for n dvendig for at udarbejde et rsregnskab uden v sentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
s tte driften, at oplyse om forhold vedr rende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 

rsregnskabet p  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 g re 
dette. 
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Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 

Revisors ansvar for revisionen af rsregnskabet 
Vores m l er at opn  h j grad af sikkerhed for, om rsregnskabet som helhed er uden v sentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp tegning med en 
konklusion. H j grad af sikkerhed er et h jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udf res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er g ldende i Danmark, altid vil afd kke v sentlig fejlinformation, n r s dan findes. Fejlin-
formationer kan opst  som f lge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som v sentlige, hvis det 
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p  de konomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne tr ffer p  grundlag af rsregnskabet. 

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

Identificerer og vurderer vi risikoen for v sentlig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf rer revisionshandlinger som reaktion p
disse risici samt opn r revisionsbevis, der er tilstr kkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage v sentlig fejlinformation for rsaget af besvigelser er h -
jere end ved v sentlig fejlinformation for rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sv rgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsides ttelse af intern kon-
trol. 

Opn r vi forst else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omst ndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsm ssige sk n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af rsregnskabet p  grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der p  grundlag af det opn ede revisionsbevis er v sentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksom-
hedens evne til at forts tte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v sentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionsp tegning g re opm rksom p  oplysninger herom i rsregnskabet eller, hvis s -
danne oplysninger ikke er tilstr kkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er base-
ret p  det revisionsbevis, der er opn et frem til datoen for vores revisionsp tegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medf re, at virksomheden ikke l ngere kan forts tte driften. 

Tager vi stilling til den samlede pr sentation, struktur og indhold af rsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der p  en s dan m de, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den verste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsm ssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsm ssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

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

I tilknytning til vores revision af rsregnskabet er det vores ansvar at l se ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er v sentligt inkonsistent med rsregnskabet eller 
vores viden opn et ved revisionen eller p  anden m de synes at indeholde v sentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kr vede oplysninger i 
henhold til regnskabspraksis, svarende til rsregnskabsloven med de tilretninger, der f lger af forenin-
gens s rlige forhold. 

Baseret p  det udf rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med rsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis, svarende til rsregn-
skabsloven med de tilretninger, der f lger af foreningens s rlige forhold. Vi har ikke fundet v sentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Holstebro, den 10. marts 2022 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

Per Lund Nielsen 
Statsaut. revisor 
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Foreningsoplysninger

Foreningsnavn Jysk Landbrug 
  Majsmarken 1 
  7190 Billund 

Bestyrelse Hans Chr. G melke (formand) 
  Anders Stensgaard (n stformand) 
  Jakob Jessen 
  Anne-Marie Kragsig Pedersen 
  Martin Doctor J rgensen 
  Lars Fomsgaard Hansen 
  Erling Christensen 
  Torben Jonasen 
  Allan Pedersen   
   
Direktion/sekret r Ulla B kman 

Revision Beierholm 
  Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
  Sletten 45 
  7500 Holstebro 

Pengeinstitut Nykredit 
  Kalvebod 1-3 
  1780 K benhavn V  

rsrapporten er godkendt p  foreningens generalforsamling.

Dato 15. marts 2022 

Dirigent                          
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet 

Foreningen Jysk Landbrug blev etableret pr. 1. januar 2008 ved fusion mellem Br rup Landboforening 
og Midtjysk Landboforening. 

Jysk Landbrug varetager medlemsservice samt politiske, uddannelsesm ssige og kulturelle aktiviteter 
for medlemmerne. 

Salg af r dgivnings- og serviceydelser er placeret i SAGRO I/S, som blev etableret pr. 1. januar 2016 
som en sammenl gning af r dgivningsvirksomhederne Jysk Landbrugsr dgivning I/S og Heden & Fjor-
den I/S. SAGRO I/S er ejet sammen med Sydvestjysk Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, 
Holstebro Struer Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland samt Grindstedegnens Familieland-
brug. Foreningen samarbejder herudover med andre foreninger omkring Husdyrauktionen i Br rup.  

Foreningens hovedaktiviteter i 2021: 

Klima og klimapartnerskaber  
I Danmark st r landbruget ca. for 1/3 af den nationale CO2-udledning og s vel lands- som kommunal-
politikere har fokus p , hvordan landbruget b rer sig ad. De seneste opg relser fra 2019 viser f l-
gende CO2-udledninger fra landbruget, Billund Kommune 64 %, Vejen Kommune 57 % og Vejle Kom-
mune 36 %. Vi itales tter mulighederne ude ved vores medlemmer og s tter fokus p , at g re land-
bruget til en del af l sningen. Uanset om det er udtagning af lavbundsjorde, optimering i stald og 
mark, udvikling af gr sprotein, biokul eller nogle af de andre tiltag vi har mulighed for i landbruget, s
er det alle effektive l sninger, der giver det enkelte medlem ejerskab og sikrer gode lokale klimal s-
ninger p  den lange bane.  

B de Vejle og Vejen Kommuner har tilsluttet sig Realdanias DK2020, hvorved kommunerne forpligti-
ger sig til at udvikle lokale klimahandleplaner. Vi har i 2021 indg et partnerskaber med b de Vejen og 
Vejle Kommuner. Igennem partnerskabet vil vi s tte fokus p  muligheder og l sninger, s  vi ved f l-
les hj lp f r gang i den gr nne omstilling lokalt. Billund Kommune har ogs  tilsluttet sig DK2020 og vi 
ser frem til 2022, hvor vi forh bentlig f r mulighed for at indg  et partnerskab med Billund.  

Lavbunds-, v d- og miniv domr der 
Der er fortsat interesse for etablering af miniv domr der, men de lokale forhold g r det udfordrende 
at finde egnede placeringer. I vores landsdel er der i 2021 s gt tilskud til 5 miniv domr der (2020: 4 
miniv domr der og 2019: 11 miniv domr der). Der er etableret 2 miniv domr der i 2021, og flere 
forventes at blive etableret i l bet af 2022. Tilskudsordningen og udbetalingen af tilskuddet forventes 
at k re mere smidigt i 2022. 

I 2021 oplevede vi en meget stor interesse for at indg  i v domr de- eller lavbundsprojekter. Vores 
oplandskonsulent har f et ca. 70 henvendelser fra lodsejere, der nsker at udtage noget af deres jord 
for at etablere et v domr de- eller lavbundsprojekt. Vi samarbejder med en lang r kke kommuner 
om indsatsen, og ofte deltager vi i den ejendomsm ssige forunders gelse, hvor vi bl.a. orienterer om 
kompensationsmuligheder, tilskudsregler og andre relevante forhold.  

Drikkevand 
Inden udgangen af 2022 skal kommuner og vandv rker vurdere behovet for beskyttelsesindsatser 
mod fare for forurening ved erhvervsm ssig brug af pesticider i alle Boringsn re Beskyttelsesomr -
der (BNBO). Lodsejerne har en n glerolle i at indg  aftaler om spr jtefrie BNBO, men langt de fleste 
lodsejere venter stadig p  at blive inddraget i processen.  
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Ledelsesberetning

Foreningen har ved flere lejligheder opfordret lodsejerne til selv at tage fat i vandforsyningsselska-
berne, s  dialogen om en frivillig aftale kan p begyndes. Der er ganske f  BNBO p  landbrugsjord i Bil-
lund Kommune imens der er langt flere BNBO p  landbrugsjord i Vejen og Vejle Kommuner.

Markvanding 
I vores landsdel er markvanding en n dvendighed for en ordentlig h st, n r nedb ren i for rs- og 
sommerm nederne 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 ogs  i fremtiden har ret til markvand.  

I 2021 offentliggjorde vi to markvandsfilm, der s tter fokus p , hvorfor vi markvander og ikke mindst, 
at markvanding er klimavenligt, da markvand ger udbyttet p  markerne. 

Task Force Skadevoldende Vildt 
Problemerne med afgr deskader efter vildt har i mange r v ret et tiltagende problem. Task Force 
Skadevoldende Vildt l fter aktuelle problemstillinger, og s tter fokus p  mulige l sninger. Gruppen 
arbejder for et styrket samarbejde med Naturstyrelsen, hvilket resulterede i en f llesjagt i Feldborg 
Plantage i efter ret 2021. I vores landsdel er det s rligt kronvildtet, der truer den rlige h st. Men 
ogs  bramg s, ulve, b vere, r ger og andre dyregrupper udg r et stigende problem for landbrugs-
driften i vores omr de. 

Vandl b og afvanding 
Det rlige vandl bsm de med vandl bslaugene i Vejen Kommune blev i 2021 afholdt p  Ladelund Ef-
terskole med deltagelse af Vejen Kommunes vandl bsadministration. Der opstod mange gode snakke 
imellem lodsejerne og vandl bsmedarbejderne og den direkte dialog giver v rdi for begge parter. I 
f llesskab satte vi fokus p  lavbunds-, v d- og miniv domr der som v rkt j p  de ringe afvandede 
og lavtliggende arealer. 

Spildevand i vandl bene fylder mere og mere i debatten internt i landbrugskredse men ogs  i det 
vrige samfund. Ingen ved med sikkerhed, hvor stort et problem spildevand udg r for vandl bskva-

liteten, men netop usikkerheden er et problem. Vandplanerne for 3. vandplansperiode blev sendt i 
6 m neders h ring i slutningen af december 2021. Nu skal det blive sp ndende at l se, hvor stort 
fokus spildevand f r i arbejdet med at h jne vandl bskvaliteterne rundt omkring i Danmark.    

Kommuneplaner 
Kommunerne er forpligtiget til at revidere deres kommuneplan hvert 4. r. I 2021 lagde b de Vejen, 
Billund og Vejle Kommuner deres forslag til kommuneplaner frem for offentligheden. Vi afgav h -
ringssvar til alle tre forslag med bem rkninger om, at kommunerne har en stor opgave i at under-
st tte den gr nne omstilling, som landbruget st r overfor. Blandt andet skal der v re fokus p  lav-
bunds- og v domr der, skovrejsning, multifunktionel jordfordeling, markvand og meget mere. Lin-
jerne i kommuneplanerne s tter retningen, og det ser lovende ud.  

Faunastriber 
B de Vejen og Billund Kommuner er en del af konceptet Faunastriber. I de to kommuner blev der 
samlet s et 12,5 km nye faunastriber i 2021. Da fr blandingen, der bruges til etablering af faunastri-
ber, er fler rige, st r de 15 km fra 2020 formentlig fortsat og det giver rigtig mange km faunastriber. 
Form let med faunastriber er, at tilgodese en lang r kke insekter, fugle og pattedyr i agerlandet. 
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Ledelsesberetning

Kommunalt samarbejde 

Foreningen afholder rlige dialogm der med Vejen-, Billund-, Kolding- og Vejle Kommuner. Kommu-
nerne udviser en oprigtig interesse for landbrugserhvervet og der er et nske fra alle parter om et 
godt samarbejdsklima.   

Landspolitisk engagement 
Det landspolitiske arbejde i forhold til Folketinget og regeringen p virker Jysk Landbrug via egne ini-
tiativer og igennem direkte kontakt til prim rbestyrelsen i Landbrug & F devarer. 

Samfundskontakt 
Vigtigheden af samfundskontakt er ikke blevet mindre vigtig, og vi har fortsat fuldt fokus p  at f  flest 
muligt ud og bes ge vores mange medlemmer. Desv rre frav lger mange skoler og b rnehaver at 
tage p  landet, da de ikke har penge til transporten. Det er en udfordring, vi gerne vil v re med til at 
l se, og derfor har vi i 2021 meddelt skolerne i vores foreningsomr de, at vi betaler bussen, hvis de vil 
bruge en dag p  landet ved et af vores medlemmer.  

Det etablerede netv rk af skolelandbrug i regi af Landbrug & F devarer forts tter, ligesom det rlige 
arrangement med bent Landbrug 3. s ndag i september er en del vores aktiviteter.  

Medlemsarrangementer 
Igennem 2021 har Landbrug & F devarer afholdt en lang r kke webinarer for medlemmerne. Det har 
v ret en stor succes med mange deltagere. Lokalt har vi afholdt: 

Digital nyt rskur 
Gr n omstilling hos Give Elementer, hvor Toyota og Troels Lund Poulsen ogs  deltog 

bent Landbrug 3. s ndag i september 
Vandl bsm de med medlemmer i Vejen Kommune  
Storm de  hvordan skal fremtidens f devarer produceres? 
Regionalt planteavlsm de 
Kaffebordsm der 

vrige aktiviteter i det forl bne r

M der med lokale folketingspolitikere, borgmestre, udvalgsform nd og byr dsmedlemmer 
M der med repr sentanter fra forskellige gr nne interesseorganisationer 
M der med sm  og store forsyningsselskaber 
Energir d i Billund Kommune 
Gr nne r d m.fl. 
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Ledelsesberetning

Vedr rende SAGRO I/S 

Resultat af prim r drift i SAGRO I/S bliver t.kr. -517. Till gges hertil resultater af datterselskaber og 
finansielle poster, bliver rets resultat t.kr. 14.542, hvilket anses for tilfredsstillende. 

SAGRO konomi & Strategi
ret 2021 var kendetegnet med forholdsvis store ndringer i s vel afs tningspriser som omkostnin-

ger i landbruget. Generelt er omkostninger til indk bt foder steget, ligesom energi og til dels l n er 
det.   
P  afs tningssiden er det modsvaret af en opgang i kornpriser, mens der p  grisene er oplevet et 
massivt prisfald, som is r er g et ud over sm griseproducenterne.  
M lkeproduktionen har haft gode priser  ogs  over budget. 

Udsigterne i 2022 er gode for s  vidt ang r m lk og planteavl, mens grisepriserne ser ud til at rette sig 
behersket, men ikke nok til at lukke nedgangen i 2021. Aktivitet omkring investeringer, ejendoms-
handler osv. har v ret fint, og vi forventer samme niveau i 2022  bl.a. hjulpet af at der er kommet 
mere konkurrence p  det finansielle marked igen. 

Det samlede aktivitetsniveau har v ret 5 % lavere end 2020 m lt p  timer, men skyldes mere mangel 
p  medarbejdere end opgaver. Medarbejderstaben er u ndret ved rets udgang. I l bet af ret er 
der dog ansat 6 nye i forbindelse med fratr delser til pension, sygdom og alm. jobskifte.  
I perioder har der s ledes v ret ressourcemangler indtil de tomme stole var fyldt op igen, ligesom der 
er brugt kr fter p  onboarding og opl ring.  

Trods dette lykkedes det at n  vores budgetterede konomiske resultat med 150 %, s ledes vi lander 
tilfredsstillende. En kraftpr station af alle medarbejdere kombineret med mange opgaver. 

Der er en flot fremgang p  de specialiserede opgaver som f.eks. ledelse og strategi, hvor 4 af de 6 an-
s ttelser er lavet. Mere traditionelle opgaver som optimeringer og konomistyring har haft et nor-
malt niveau, mens de sv re opgaver som turn around og nedlukninger er ret konstant. En del timer 
er igen brugt p  kompensationssager vedr. mink, og dette vil forts tte i 2022 med ekspropriationssa-
ger.  

Af nye aktiviteter kan n vnes vores hollandske samarbejde med Interfarms, hvor der nu er lavet i alt 
6 etableringer. SAGRO konomi & Strategi har drevet udviklingen af den nye platform BEDRIFT, og 
har forsat fokus p  digital udvikling i 2022 p  SAGRO Time og ERP-l sninger. St rste nyskabelse er 
etableringen af crowdfunding-platformen InGreen, der bliver sp ndende at f lge i 2022. 

R dgivning omkring b redygtighed er ogs  i udvikling, og vi er med helt fremme med de f rste ESG-
rapporter der skal laves primo 2021, ligesom vi har lavet store RISE-projekter.  

Vores samlede kundemasse ligger ret konstant omkring 1.250 brutto, men der er kommet 250 unikke 
nye kunder til, s  der er ogs  en del udskiftning til afl sning for de, der lukker eller andet. 

SAGRO Regnskab 
Vi har igen haft stor aktivitet i SAGRO Regnskab, hvor der har v ret travlt med at hj lpe med ans g-
ninger i forhold til Covid19-hj lpepakkerne. Desuden har arbejdet i forhold til vores minkkunder ogs
v ret en opgave, der har fyldt meget og v ret vigtig for SAGRO Regnskab.  
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Ledelsesberetning

Vi havde i august m ned 2021 en Minkkonference med 175 deltagere, som var en meget stor succes. 
Der var 3 spor med forskellige indl g, som deltagerne kunne v lge sig ind p .  
Dagen sluttede med et rigtig godt indl g af B.S. Christiansen, som ramte godt i forhold til minkavler-
nes situation. 
Arbejdet med minkavlerne forts tter i 2022, hvor der nu er bnet op for, at der s ges a conto st tte 
hjem indtil den endelige erstatning kan udbetales. De f rste sager om udregningerne af ekspropriatio-
nerne er i gang, og vi har i SAGRO nogle sager med i den f rste kalibrering af sagerne, og det giver et 
godt indblik i sagernes behandling. Vi har ogs  v ret heldige at f  en del nye minkkunder, som gerne 
vil have SAGRO til at hj lpe dem. 

Det er dejligt med nye kunder, da det ofte er udtryk for, at vi f r en god omtale af tilfredse kunder.  
Vi har igen i r udsendt kundeunders gelser, og spurgt kunderne, om de er tilfredse med den hj lp 
og den kundeoplevelse, vi leverer til dem. Det har heldigvis i stor udstr kning v ret tilf ldet, og vi 
oplever ogs , at kunderne fortsat v lger SAGRO Regnskab til hvert r. Kunderne svarer dog ogs , at vi 
gerne m  blive bedre til at fort lle, hvad vi ellers mener, de skal have fokus p  og kan f  hj lp til.  

En af rsagerne til at vi f r positive tilbagemeldinger, er formentlig, at vi gennem de seneste r m lret-
tet er g et efter at f  ansat nye medarbejdere, der kan v re med til at styrke SAGRO p  selskabsom-
r det og selskabsr dgivning. Det er vigtigt at r dgive om fordele og ulemper p  selskabsomr det og 
udarbejde og revidere selskaber, hvor der er krav om det, og det har vi mange erfarne og nye medar-
bejdere, der kan.  
Vi har i r annonceret om de tilbud, vi har om at kunne udarbejde skattefrie virksomhedsomdannelse 
for vores kunder. Det har givet mange henvendelser og opgaver med dette helt frem til sommeren 
2022.  

Vi oplever s ledes en rigtig god aktivitet med mange opgaver fra vores kunder i SAGRO Regnskab.  
Vi har derfor ogs  brug for mange dygtige medarbejdere i de kommende r. Derfor tager vi l bende 
nye, unge medarbejdere ind. I perioden medio august til 1. september 2021 ansatte vi 12 nye trainees 
og elever. Vi tager ogs  l bende erfarne medarbejdere ind. Vi har et generationsskifte over de kom-
mende 10 r, da vi fx i 2022 har 14 medarbejdere, der fylder 60 r, og derfor formentlig over de kom-
mende 10 r vil g  p  pension. Vi har ogs  en stor gruppe medarbejdere mellem 60 og 70 r, som vi er 
rigtig glade for at have ansat, og det g r, at vi hele tiden skal have nye medarbejder ind i de kom-
mende r til at afl se dem, der stopper.  

rets resultat i afdelingen er tilfredsstillende. 

SAGRO Planter & Milj
Sidste r havde vi god aktivitet i afdelingen, p  niveau med ret f r. Dog stod vores konomiske resul-
tat ikke m l med det forventede. Vi afholdt flere st rre arrangementer, og fremvisning af demoer og 
fors g, n sten p  normalt niveau trods corona. Det var en stor forn jelse igen at m de kunderne i 
marken.  

Vejret drillede i for ret med kulde og nedb r, s  mange planteavlere fik en d rlig start p ret. Kornet 
kom sig aldrig helt, og is r v rbyggen kunne ikke indhente det tabte. En god sommer rettede op p
majsen, som s  skidt ud i for ret. Det gav middeludbytter og god kvalitet. Gr sh sten blev ogs  ud-
fordret af nedb ren, s  sl t skulle tages mellem bygerne .  



13 

Ledelsesberetning

Kartoffelavlerne endte med at h ste middelniveau, n r der ses p  stivelsesudbytte. 
2021 viste, at ikke kun m ngder er afg rende i planteavlen. Priserne p  b de input og salgsvare har 
svinget meget, og med tendens til st rkt stigende niveauer. De store udsving og forskydninger bety-
der, at konomien i de enkelte afgr der forskubber sig. Samtidig bliver der stor fokus p  husdyrg d-
ning, og andre kilder til n ringsstoffer, n r handelsg dning stiger meget. 
I r dgivningen af planteavlerne har vi stor succes med R dgivningspakke Mark, som 135 kunder 
gjorde brug af i 2021, med en ambition om at endnu flere vil bruge den i r. Desuden tilbyder vi Mark-

konomi sammen med SAGRO konomi & Strategi, da vi ser store udsving og store konomiske po-
tentialer ude ved kunderne. 

Jordpr ve-teamet har haft det travleste r nogensinde, hovedsageligt med GPS-jordpr ver. Vi har tre 
medarbejdere, der udtager pr verne 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 og universite-
terne, s  vi er med i front p  metoder, teknik og udstyr.  
Indtil nu er der ikke noget, der sl r den metode SAGRO anvender. 

Klima- og milj indsatsen fylder mere og mere i landbruget. Nu har Folketinget vedtaget Aftale om 
gr n omstilling af dansk landbrug  i et meget bredt forlig. Det forlig skal udm ntes i lovgivning. De 
kommende r bliver der meget nyt, der skal implementeres. B de via lovgivning, men ogs  via nye 
metoder og teknikker. 

I SAGRO tror vi p , at vi sammen med kunderne skal p  jagt efter mulighederne i den gr nne omstil-
ling. I Planter & Milj  er vi klar til dette. Vi har videreuddannet vores medarbejdere, og vi har ansat 
nye med kompetencer i klima og b redygtighed, ligesom vi i starten af 2022 har uddannet alle r dgi-
vere i ESG. 

SAGRO Milj  har leveret 85 milj godkendelser i 2021, hvilket er f rre end forventet pga. minkkrise og 
lav grisenotering. I Milj  udf rer vi mange andre opgaver. Miniv domr der er stadig vigtigt, for at 
landbruget kan levere p  kv lstof. Vores 2 oplandskonsulenter k mper med at finde egnede place-
ringer hos landm nd, der vil g  ind i det og l fte opgaven. Og vi k mper med urimelig tr ghed i 
myndighedsbehandlingen. Vores nyetablerede Naturteam er allerede meget efterspurgte, og l ser 
mange opgaver hos kunder, som vil dyrke natur, jagt og biodiversitet. 

Ytteborg har top-pr steret i Landsfors gene i 2021, for andet r i streg, der er sket v kst i firmafor-
s g, og hele virksomheden er yderligere effektiviseret. Det har medf rt en stor oms tning, og et godt 

konomisk resultat. Samtidig har der v ret plads til at udvide med nyt gylleudstyr, ny fors gsspr jte 
og ny medarbejder. 

Det giver h j kvalitet i arbejdet, stor tilfredshed hos kunderne og medarbejdere. De afpr vninger og 
resultater Ytteborg bidrager til, er en uvurderlig inspiration i SAGROs r dgivning. Ogs  i klimaindsat-
sen kommer Ytteborg til at spille en stor rolle allerede i 2022 med ammoniak- og lattergasm linger. 

SAGRO Kv g 
I starten af 2021 var priss tningen for m lk, k d og indk bt foder p  et forholdsvis almindeligt ni-
veau. I l bet af 2021 har udviklingen p  m lk v ret positiv, specielt i 4. kvartal har vi oplevet kraftige  
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stigninger. Vi har samtidig oplevet en voldsom stigning i prisen p  indk bt foder. Men samlet set st r 
vores kunder i en rigtig positiv situation ved udgangen af ret.  

I SAGRO Kv g har vi haft et omskifteligt og sp ndende r.  

I medarbejderstaben har vi sat gang i et generationsskifte. Dette kr ver fokus p  onboarding og god 
opl ring. Vi har startet 2 nye r dgivere op primo 2021. I august ansatte vi en nyuddannet i en trainee-
stilling. I 3. kvartal opsagde 2 erfarne r dgivere deres stilling. Den ene var chefen for SAGRO Kv g 
gennem flere r. Det har givet omstrukturering med en ny i chefstolen og ved rets udgang fratr dte 
en ldre medarbejder efter 40 r i r dgivningen. 
I 1. kvartal f rdiggjorde vi klimatjek-opgaven for 2020. I 2. og 3. kvartal afviklede vi opstartsbes g i 
overgangen til Non-GM-fodring, samt kologisk afgr sningskontrol. Disse opgaver er alle l st for Arla 
i DALICO, som er et selskab SAGRO ejer sammen med 3 andre DLBR-virksomheder.  

Vi har oplevet en j vn eftersp rgsel p  de almene r dgivningsopgaver og der er igangsat specialistop-
gaver omkring digitale v rkt jer (Cowconnect, Headtime m.fl.), som kan servicere kunderne i brugen 
og udnyttelse af dyre indk bte produkter. Ydermere har vi uddannet 2 r dgivere til opm ling og vej-
ledning i forhold til de krav, der kommer i Lov om hold af kv g .

Der har v ret mere fokus p  synlighed med 2-3 opslag p  Facebook hver m ned gennem ret, et m -
nedligt nyhedsbrev og afholdt 1 bedriftsbes g. Disse aktiviteter, sammen med andre indsatser, bety-
der at flere og flere yngre landm nd kontakter SAGRO for kv gr dgivning.  

ret i SAGRO Kv g ender med et tilfredsstillende plus p  bundlinjen.  

Jysk IT 
Jysk IT er en selvst ndig afdeling under SAGRO med egen strategi.

2021 var et r pr get af corona-situationen, men hvor Jysk IT har fastholdt sin st rke position i vores 
forskellige brancher. Herudover har 2021 v ret pr get af h rd konkurrence i markedet. Der anven-
des flere og flere ressourcer p  at undg  hacker-angreb. Samlet set et turbulent og udfordrende r i 
Jysk IT.   

Strategien frem mod 2023 k rer, hvor flere store must win battles  er vundet. Visionen er intakt, 
som er at yde verdens bedste IT-service. Det skal give os kunder, der s tter pris p  os og anbefaler os 
til andre, s  vi kan forts tte v ksten. En del af visionen i Jysk IT er samtidig at drive en sund forret-
ning, hvor der er overskud til at passe p  virksomheden og hinanden.  

Generationsskiftet, som vi startede i 2020, er t t p  f rdiggjort i 2021, hvor stifter og direkt r gen-
nem mange r, Peter V. Tomsen, har fundet sig til rette i sin nye mere kundevendte funktion.  

Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab 

Forretningsmodellen i Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab er ndret gennemgribende pr. 
1. januar 2021.  Der er sket en stor reorganisering af b de kunder og medarbejdere fra samarbejds-
partnere.  
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Opstarten har selvsagt v ret forbundet med en stor m ngde interne arbejdsopgaver, som ikke har 
v ret direkte indt gtsskabende. Det er dog ledelsens vurdering, at dette har medvirket til at skabe 
et solidt fundament, som vi kan bygge videre p  i mange r fremover.  

Selskabet har tabt kapitalen i l bet af 2021, men det er forventningen, at ovenst ende initiativer vil 
sikre en sund drift fremadrettet, og at kapitalen genoprettes via fremtidig indtjening.   

Regnskabs ret 2021 har v ret s rdeles positivt i forhold til nye kunder, hvor vi har realiseret mere 
end 8% nettokundetilgang. Dette samtidig med at vi har f et taget godt imod alle de kunder, som er 
flyttet i forbindelse med ovenn vnte ndringer.  

P  medarbejdersiden har vi mandet op for at f lge de mange nye kundeopgaver, og der er i dag 23 
ansatte i virksomheden. 

SAGRO Finans & Formue A/S 
SAGRO Finans & Formue A/S er eksponent for klare holdninger, der er underst ttet af en h j faglig 
viden omkring forventning til nuv rende og fremtidig udvikling i den globale konomi. 
Selskabet best r af direkt r Per Sveistrup. De v sentlige aktiviteter er finans- og formuer dgivning. 

2021 har finansr dgivning fyldt mindre for SAGRO Finans & Formue A/S, p  trods af at renten er 
stegte p  fastrentel n, har det ikke medf rt nogen s rlig get aktivitet p  konverterings- og r dgiv-
ningssiden. 

Minkavlerne, der nu skal ud af deres erhverv, har fyldt rigtig meget i SAGRO Finans & Formue.  
De har efterspurgt r dgivning omkring deres g ld/formue.  

Som i 2020 har pengeinstitutterne ogs  i 2021 skruet op for prisen for indl nsmidler, og det har 
medf rt en markant eftersp rgsel efter uvildig r dgivning fra formuende kunde. Vi har derfor m r-
ket en markant stigning i formuer dgivning samt eftersp rgsel efter r dgivningsaftaler og denne 
udvikling er fortsat ind i 2022. 

Formuer dgivning udg r i dag 80 % af oms tningen i selskabet.  
Resultat er tilfredsstillende.  

SAGRO Time ApS
Selskabets aktiviteter best r af r dgivningsvirksomhed omkring tidsregistrering hos medarbejdere 
i prim rlandbruget inkl. salg og service af soft- og hardware til form let. 
I alt 36 virksomheder er p  som kunder med i alt 398 brugere som gennemsnit for ret. 
Udviklingen af kundeaktiviteterne i ret er ikke som forventet, mens omkostningerne har 
v ret noget st rre end antaget, hvorfor resultatet ikke er tilfredsstillende.  
Udvikling af software og app s foreg r sammen med to eksterne leverand rer  Intempus og 
Wellco.  

SAGRO IT & Ejendomme A/S 
I l bet af 1. halv r 2021 er skurene p  parkeringspladsen ved ejendommen i Holstebro renoveret rets 
st rste vedligeholdelsessag. 
I december 2021 er der afholdt 1 rs gennemgang af ejendommen i Holstebro efter sidste rs store 
projekt med udskiftning af vinduer mv. Gennemgangen gav ikke anledning til kritiske bem rkninger 
tv rtimod: Godt arbejde. 
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Det er besluttet at investere i solcelleanl g p  ejendommene i b de Herning (100 kW) og Holstebro 
(50 kW). Anl ggene forventes etableret og i driftssat i 1. kvartal 2022. 
I den forbindelse har vi f et inspiceret tagene sammen med en byggesagkyndig fra AFRY, hvorefter det 
er besluttet at l gge et ekstra lag tagpap p  taget i Herning. 

Vi benyttede lejligheden til at gennemg  den vrige del af ejendommen i Herning sammen med den 
byggesagkyndige, med henblik p  at sikre god vedligeholdelse af klimask rmen. Der forventes gen-
nemf rt en del vedligeholdelsesarbejder i l bet af 2022 bl.a. med reparation eller udskiftning af fuger 
mellem betonelementer. P  sigt m  vi forvente ogs  at skulle skifte vinduer i Herning  det er meget 
store vinduer monteret p  5 sm  h ngsler, og da bundstykker mv. er lavet i MDF-plade, som suger fugt 
ved enhver lejlighed, ses en del beskadigede vinduesrammer. 

De senere rs mange eksempler p  hackerangreb p  virksomheders IT-systemer har gjort, at der i 2021 
har v ret sat ekstra fokus p  IT-sikkerheden. Vi har s ledes haft en ekstern virksomhed til at gennemg
hele vores installation. Gennemgangen forl b tilfredsstillende. 
Den interne IT-support har fortsat takterne fra 2020, som var pr get af coronasituationen, hvor de 
har l ftet den store tekniske opgave at holde SAGRO k rende under en pandemi, uden medarbej-
derne m rker tekniske begr nsninger. Det er ikke mindst med videom der, flere der arbejder hjem-
mefra samt smartere m der at dele data p .

Samlet set anses rets resultat for tilfredsstillende. 

kologiR dgivning Danmark ApS 
Arealet, der drives kologisk, er kun steget minimalt i 2021 med ca. 10.000 ha fra 2020. Det skyldes 
hovedsageligt faldende priser p  afgr der ved indgangen til 2021. Det har siden ndret sig, med bety-
delige stigninger fra h st 2021. Den kologiske oms tning i Danmark er forsat stigende, og har run-
det 16 mia. kr. inden for dagligvarehandel inkl. onlinehandlen. En stigning p  14 %. 

Til trods for vigende priser p  de kologiske afgr der har vi gennemf rt 71 oml gningstjek i 2021 
mod 80 i 2020, hvilket indikerer, at interessen for driftsformen fors tter.   
Til trods for corona, som vendte tilbage i 2021, er det lykkedes os at f  afviklet en stor del af det, vi 
satte i v rk. Vi har brugt de digitale medier til at n  vores kunder i kombination med fysiske m der. 

ko-tr f i juni med over 300 deltagere og over 30 udstillere. Vi har bl.a. gennemf rt kursusaktivitet 
med digitale m der for 75 kologiske landm nd i 2021. Samlet har vi haft ca. 800 landm nd til m -
der og kurser i 2021. 

Vi har gennemf rt konceptet Eliteafgr sning p  40 bedrifter i 2021, det h jeste nogensinde.  
Vi har arbejdet rigtig meget for Thise Mejeri med oph r af importeret soja hos deres andelshavere. 
Det, og den meget h je pris p  protein, har betydet rigtig meget r dgivning i b de mark og stald, g -
ende p  en h jere selvforsyning med protein hos alle kologiske m lkeproducenter. Det smitter selv-
f lgelig ogs  af p  planteavlen.   

Vi har haft 95 deltagere i ERFA-grupper i 2021, lige fra yngre driftsledere hos kologer til erfarne ko-
loger, der nsker og g r dybere ned i jordens frugtbarhed.  
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Vi har lavet markplaner p  ca. 86.000 ha kologisk jord, en stigning p  5 % og har dermed en mar-
kedsandel af de kologiske arealer p  ca. 26 %. Vi har haft en tilgang p  76 kunder i 2021. Tilgangen 
kommer af m lrettet og proaktiv indsats.  
Der er ansat 1 ekstra medarbejder p  kv g i 2021 og 2 nye p  planteavl, som erstatning for 2 opsigel-
ser i 2021. Vi forventer at udvide medarbejderstaben i 2022.  

Resultatet er tilfredsstillende. 

LandboGruppen JYSK ApS 
For LandboGruppen JYSK ApS blev 2021 endnu et godt r med god aktivitet og oms tning, dog lidt 
mindre end i 2020 i et marked, hvor udbuddet af landbrugsejendomme var lavt.  
Vi oplevede m lkeproduktionen med h je afregningspriser og en svinesektor, hvor priserne p  sm -
grise og k d over kort periode n ede h jt og meget lavt. Planteavlerne endte ud med h je afregnings-
priser p  bl.a. korn og samtidig udfordret p  h je g dningspriser. Dog ser vi god eftersp rgsel p  plan-
teavl og med generelt stigende jordpriser i hele markedet. 

2021 blev ogs ret, hvor vi midtvejs p ret udvidede vores markedsomr de med en ny afdeling i det 
s nderjyske, LandboGruppen SYD, som har kontor ved S nderborg. Her er vi startet op med god akti-
vitet.  

Vi ser sp ndt ind i fremtiden med ny CAP reform, udtagning af lavbundsjorder, klimaregnskaber, ESG 
og mere skovrejsning. Der er en stor interesse fra investorer fra b de Danmark og udlandet, s  vi for-
venter der p  sigt bliver rift om jordarealerne.  

Vi forventer i 2022 fortsat god aktivitet p  niveau med 2021. Resultatet for LandboGruppen JYSK ApS i 
2021 er tilfredsstillende.  
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rsrapporten for Jysk Landbrug for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabspraksis, 
svarende til rsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de afvigelser, der f l-
ger af foreningens s rlige forhold, og med tilvalg af enkelte regler fra h jere regnskabsklasser. 

Den anvendte regnskabspraksis er u ndret i forhold til sidste r. 

Generelt om indregning og m ling  

I resultatopg relsen indregnes indt gter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes v rdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopg relsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil tilflyde sel- 
skabet, og aktivets v rdi kan m les p lideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil frag
selskabet, og forpligtelsens v rdi kan m les p lideligt. 

Ved f rste indregning m les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf lgende m les aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og m ling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden rsrap-
porten afl gges, og som be- eller afkr fter forhold, der eksisterede p  balancedagen. 

RESULTATOPG RELSEN 

Indt gter 
Indt gt ved medlemskontingenter og lignende udg r de i rets l b fakturerede bel b eksklusiv 
moms. 

Andre driftsindt gter  
Andre driftsindt gter indeholder regnskabsposter af sekund r karakter i forhold til foreningens ho-
vedaktivitet. 

Driftsomkostninger 
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til kontingenter, administration m.v. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter l nninger samt l nafh ngige omkostninger. 

Finansielle poster 
Finansielle indt gter og omkostninger indregnes i resultatopg relsen med de bel b, der vedr rer 
regnskabs ret. Finansielle poster omfatter renteindt gter og -omkostninger. 
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Skat af rets resultat 
rets skat, som best r af rets aktuelle skat, og forskydningen i udskudt skat samt regulering af tidli-

gere rs skatter, indregnes i resultatopg relsen med den del, der kan henf res til rets resultat, og di-
rekte p  egenkapitalen med den del, der kan henf res til posteringer direkte p  egenkapitalen.  

BALANCEN 

Finansielle anl gsaktiver
Unoterede v rdipapirer optages til anskaffelsessummen. B rsnoterede v rdipapirer optages til b rs-
kursen p  statustidspunktet. 

Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg

Resultatopg relse 
I resultatopg relsen indregnes den forholdsm ssige andel af rets resultat under posten resultatan-
del associeret virksomhed. Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg indregnes og m les 
efter den indre v rdis metode.  

Balance 
I balancen indregnes andele i associeret virksomhed/f llesudvalg til den forholdsm ssige andel af 
virksomhedernes regnskabsm ssige indre v rdi. I tilf lde, hvor den indre v rdi overstiger nettorea-
lisationsv rdien, nedskrives til denne lavere v rdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender m les til amortiseret kostpris, der s dvanligvis svarer til nominel v rdi. V rdien re-
duceres med nedskrivning til im deg else af forventede tab. 

Skyldig og tilgodehavende skat samt udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 

rets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere rs skattepligtige indkomster samt for be-
talte aconto skatter.  

Udskudt skat m les efter den balanceorienterede g ldsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsm ssige og skattem ssige v rdier af aktiver og forpligtelser, opgjort p  grundlag af den plan-
lagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.  

Udskudte skatteaktiver, herunder skattev rdien af fremf rselsberettiget skattem ssigt underskud, 
m les til den v rdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Eventuelle udskudte nettoskatteak-
tiver m les til nettorealisationsv rdi.  

Udskudt skat m les p  grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil v re g ldende, n r den udskudte skat forventes udl st som aktuel skat.  
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I de tilf lde, hvor opg relsen af skattev rdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, m -
les udskudt skat p  grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis udvikling af forplig-
telsen. 

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

G ldsforpligtelser 
G ld er m lt til amortiseret kostpris, svarende til nominel v rdi.  



Resultatopg relse 1. januar til 31. december 2021

Note 2021 2020
1.000 kr.

Indt gter
Kontingentindt gter 2.827.291 2.849

1 Andre indt gter 2.088 2
Indt gter i alt 2.829.379 2.852

Omkostninger
2 Driftsomkostninger 3.902.558 3.666
3 Personaleomkostninger 652.404 616

Omkostninger i alt 4.554.963 4.282

Resultat af prim r drift -1.725.584 -1.430

5 Resultat af kapitalandel associeret virksomhed 5.370.034 5.986

Resultat f r renter 3.644.450 4.556

55.908 58
Renteomkostninger 0 -10
Finansielle poster i alt 55.909 48

Resultat f r skat 3.700.359 4.604

4 Skat af rets resultat -476.692 -716

rets resultat 3.223.667 3.888

Forslag til resultatdisponering

Overf rt til n ste r 3.223.667 3.888
3.223.667 3.888

Renteindt gter
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Balance pr. 31. december 2021

Note 31-12-2021 31-12-2020
1.000 kr.

Aktiver

Anl gsaktiver

Finansielle anl gsaktiver
Aktier og anparter 1.975 2

5 49.716.606 47.041

Anl gsaktiver i alt 49.718.581 47.043

Oms tningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavende associeret virksomhed 4.860.617 4.464
Tilgodehavende selskabsskat 342.750 143
Udskudt skatteaktiv 293.260 255

6 Andre tilgodehavender 136.070 211

5.632.697 5.072

Oms tningsaktiver i alt 5.632.697 5.072

Aktiver i alt 55.351.278 52.115

Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg
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Balance pr. 31. december 2021

Note 31-12-2021 31-12-2020
1.000 kr.

Passiver
7 Egenkapital 55.200.334 51.977

G ldsforpligtelser

Kortfristede g ldsforpligtelser
Skyldig selskabsskat 0 0

8 Anden g ld 150.944 139

G ld i alt 150.944 139

Passiver i alt 55.351.278 52.115

9 Eventualforpligtelser m.v.
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Noter
2021 2020

1.000 kr.
1 Andre indt gter

Salg af auktionskort m.v. 2.088 2

I alt 2.088 2

2 Driftsomkostninger
Kontingent Landbrug & F devarer 2.865.767 2.635
Kontingent andre foreninger 46.851 49
Markedsf ring 2.500 6
M der og information 80.216 38
Annoncer og reklame 1.811 6
Kontorartikler og tryksager m.v. 0 0
Repr sentation 2.424 2
Forsikringer 2.651 0
Advokat- og konsulentbistand 11.978 0
Andel af f llesomkostninger - administration 888.360 931

I alt 3.902.558 3.666

3 Personaleomkostninger
Bestyrelsen
L nninger 575.200 506
K rsels- og rejsegodtg relser 52.811 30
M de- og kursusomkostninger m.v. 24.393 81

I alt 652.404 616

4 Skat af rets resultat
Skat af rets resultat -514.998 -720
Regulering af udskudt skat 38.306 3

I alt -476.692 -716
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                     Noter

5 Kapitalandele i associeret virksomhed/f llesudvalg
Husdyr-

auktionen SAGRO I/S I alt

Kapitalindest ende pr. 1/1-2021 1.926.705 45.114.106 47.040.811
Udlodning betalt skat 0 -149.748 -149.748
Udlodning forretning kapitalkonto 0 -407.461 -407.461
Udlodning af resultat 0 -2.137.030 -2.137.030

rets v rdiregulering 2021 0 5.370.034 5.370.034

1.926.705 47.789.901 49.716.606

Ejerandele i % 71,4% 28,0%

31-12-2021 31-12-2020
1.000 kr. 

6 Andre tilgodehavender
Moms 133.460 118
Andre tilgodehavender 2.610 3
Forudbetaling til skattekonto 0 90

I alt 136.070 211

7 Egenkapital
Saldo pr. 1/1 2021 51.976.667 48.089

rets resultat 3.223.667 3.888

Egenkapital i alt pr. 31/12 2021 55.200.334 51.977

8 Anden g ld
Skyldige omkostninger 17.200 14
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 133.744 124

I alt 150.944 139

9

Vedr rende Husdyrauktionen er s rskilt aftalt, at egenkapitalen ved lukning eller salg,

Kapitalindest ende pr. 31/12 2021

Foreningen deltager i og h fter solidarisk for g ldsforpligtelserne i de i note 5 anf rte
virksomheder. Formueandelen kan kun realiseres ved enighed mellem alle deltagerne.

Eventualforpligtelser m.v.

ud over den i note 5 anf rte  kapitalandel, tilfalder Br rup Landboforenings fond.
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