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FORENINGSOPLYSNINGER
Foreningen

LandboForeningen Midtjylland
Asmildklostervej 11
8800 Viborg
Cvr.nr.: 17 46 77 35
Telefon: 30 50 06 36
E-mail: lje@velas.dk
Hjemmeside: www.lfmj.dk

Stiftelsesår

1. januar 2011

Ejerforhold

Medlemsejet, der betales medlemskontingent for et år ad gan-

Bestyrelse

Frede Lundgaard Madsen (Formand)
Mads Niær Kristensen (Næstformand)
Anders Ahrenfeldt (2. Næstformand)
Flemming Ejlersen
Jakob Gade
Kirsten Kruckow
Kjeld Bach
Klaus H. Høeg
Torben Kuhr
Solveig Littrup K. Forum
Casper Højte Nielsen
Bjarne Moustsen

Sekretær

Lise Møller Jensen

Pengeinstitut

Nordea Bank A/S, Landbrugscenter Randers

Ekstern revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Tingvej 11, 1.
8800 Viborg

Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling.
Dato
Dirigent

____________________________
____________________________
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gen
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for LandboForeningen
Midtjylland.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets
afsnit om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 31. december 2020.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
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vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 23. marts 2021

Bestyrelse

Frede Lundgaard Madsen

Anders Ahrenfeldt

Mads Niær Kristensen

Kirsten Kruckow

Kjeld Bach

Jakob Gade

Solveig Littrup K. Forum

Klaus H. Høeg

Flemming Ejlersen

Torben Kuhr

Bjarne Moustsen

Casper Højte Nielsen

(formand)

(næstformand)

(2. næstformand)
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i LandboForeningen Midtjylland
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LandboForeningen Midtjylland for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 10-12.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ved-

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 uafhængige af foreningen 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 revisionsbevis 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 overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 10-12. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
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 foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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tægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 10-12.
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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
fejlinformation, 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 revision, 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. Fejlinformationer 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 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens 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 foreningens 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 sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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.

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

Viborg, den 23. marts 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Cvr-nr. 20 22 26 70

Preben Pedersen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne 32221
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Foreningens aktivitet består i at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt
sociale og kollegiale interesser. Foreningen sikrer ligeledes service og oplysning overfor medlemmer
og andre erhvervsgrene. Foreningen sikrer adgang til faglig rådgivning, indenfor planteavl, miljø,
svinebrug, kvægbrug, økonomi, social og jura, byggeri, teknik og arbejdsmiljø for sine medlemmer
via rådgivningsvirksomheden velas I/S. Samarbejdet bag velas I/S foregår sammen med
Familielandbruget

MIDT-Jylland,

Landboforeningen

Kronjylland,

Landboforeningen

Odder-

Skanderborg, Samsø Landboforening, Vejle-Fredericia Landboforening, Østjydsk Familielandbrug,
Østjysk Landboforening og Centrovice.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
herunder også miljøpolitiks rådgivning til bestyrelsens politisk arbejde samt der er ansat en
journalist.
Resultat før kapitalandele og renter udgør – 2.311 tkr., hvilket er en reduktion med 693 tkr., i forhold
til 2019, som kan henføres til en nedgang i medlemskontingenter, som følge af en
bestyrelsesbeslutning om at yde bedriftsmedlemmerne en stor rabat.
Det samlede resultat af andele i de af foreningen ejede selskaber udgør 105 tkr. mod -721 tkr. i
2019, eller en fremgang på 826 tkr. Heraf bidrager foreningens andel af Velas I/S med 3.228 tkr og
LandboCenter MidtØst, Søften A/S med 624 tkr. LandboCenter Midt A/S med – 3.747 tkr.
Resultatet af LandboCenter Midt A/S er påvirket af en nedskrivning på selskabets ejendom til
dagsværdi på 7,0 mio. i regnskabsåret 2020.
Årets resultat udgør -2.192 tkr. mod -2.318 tkr. i 2019, eller en forbedring på 126 tkr. Udviklingen
kan henføres til stigende resultatandele i foreningens ejede selskaber, samt nedgang i
medlemskontingenterne, jf. foranstående.
Årets resultat af den samlede virksomhed anses som værende tilfredsstillende.
Foreningen har pr. 20. august 2020, 1.109 aktive og 210 passive medlemmer mod 1.074 aktive og
307 passive medlemmer i år 2019.
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Der er etableret et fælles foreningssekretariat i Velas, hvor foreningens sekretæropgaver løses,
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LEDELSESBERETNING
Fremtiden
LandboForeningens økonomi er stabil, og der forventes ikke væsentlige ændringer i resultatet for
2021.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter statusdagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af
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den økonomiske stilling ved udgangen af regnskabsåret 2020.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der er en følge af foreningens særlige forhold,
herunder de krav som følger af lov om fonde og visse foreninger.
Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs- og vurderingsprincipper som foregående år.
Den anvendte regnskabspraksis er følgende:
Generelt om indregning og måling
værdireguleringer 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
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris opgøres
som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede
amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Udgifter
Kontingentudgifterne består af medlemskontingenter til Landbrug & Fødevarer og andre foreninger
og organisationer, samt arrangementer, som foreningen står bag. Resultatet i fællesudvalgene
fremkommer efter, at foreningernes bidrag er indtægtsført i fællesudvalgene. Fællesudvalgenes
resultat fordeles efter ejerandele.
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger består af udgifter til møder, bestyrelses- og udvalgsarbejde,
administration, faglig bistand og deltagelse i kommunenetværk, udgifter til ejendommens drift og
annoncer.
Indtjening tilknyttede virksomheder
Indtjening i tilknyttede virksomheder består af resultatandele i tilknyttede og associerede
virksomheder.
Finansielle poster
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes efter indre værdis metode.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles efter individuel vurdering, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
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Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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
betalte a’contoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende
aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiv, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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indregnes kun i det omfang, det modsvarer en aktuel skatteforpligtelse.
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Note

2020

2019

Indtægter:
Medlemskontingent
Andre indtægter
Indtægter i alt

2.728.362
14.762
2.743.124

3.507.475
38.347
3.545.822

Udgifter:
Kontingenter
Landbrug & Fødevarer
LandboUngdom
4H
Åbent Landbrug
Andre foreninger og kontingenter
Kontingenter i alt

2.658.780
41.033
28.692
7.685
43.727
2.779.917

2.661.660
42.238
24.702
62.712
24.480
2.815.792

Møder og kurser
Bestyrelse og udvalg, honorar og mødediæter
Bestyrelse og udvalg, kørselsrefusion
Sekretær og sekretærbistand velas I/S
Foreningssekretariatet
Regnskabsassistance TJEK R&R
Regnskabsassistance og revision BDO
Administration og kontorhold
Annoncer og markedsføring
Repræsentation og gaver
Vedligeholdelse/småinventar
Faglig bistand, indsatsplanlægning drikkevand
Tab på debitorer
Udgifter i alt

209.587
739.950
52.907
14.990
926.691
34.500
33.100
28.590
18.154
12.949
0
200.572
2.280
5.054.187

315.997
735.075
91.517
27.554
780.397
51.181
27.000
45.344
35.882
3.455
13.000
221.700
0
5.163.893

-2.311.063

-1.618.071

Resultat før kapitalandele og renter
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Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2020
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Note

1

2

2020

2019

Resultat før kapitalandele og renter (overført)
Kapitalandele
Overskudsandel Landbocenter Midtøst, Søften A/S
Overskudsandel i velas I/S
Overskudsandel Landbocenter Midt A/S
Kapitalandele i alt

-2.311.063

-1.618.071

624.368
3.227.785
-3.747.053
105.100

-348.150
3.174.354
-3.547.288
-721.084

Resultat før renter

-2.205.963

-2.339.155

Finansielle poster

13.835

20.168

Resultat før skat

-2.192.128

-2.318.987

0

0

Årets resultat

-2.192.128

-2.318.987

Resultatdisponering:
Overført til egenkapital
Disponeret overskud

-2.192.128
-2.192.128

-2.318.987
-2.318.987

Skat af årets resultat
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Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2020
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Balance pr. 31. december 2020

3

Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Tilgodehavende LandboCenter MidtØst, Søften A/S
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende udlodning velas I/S
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavender i alt

2020

2019

50.282.848
2.797.000
53.079.848

50.841.928
2.797.000
53.638.928

664.180
66.671
159.525
890.376

1.897.135
56.894
170.906
2.124.935

750

750

4

Værdipapirer

5

Likvide beholdninger

2.041.151

2.478.136

Omsætningsaktiver i alt

2.932.277

4.603.821

56.012.125

58.242.749

54.527.273

56.719.401

Aktiver i alt

Passiver

6

Egenkapital

7
8

Gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

1.126.185
358.667

1.164.681
358.667

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.484.852

1.523.348

Gældsforpligtelser i alt

1.484.852

1.523.348

56.012.125

58.242.749

Passiver i alt

9

Transaktioner med nærtstående parter

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

Eventualforpligtelser
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Aktiver

Note
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1

Finansielle poster
Renteindtægter
Pengeinstitutter
Renter velas I/S
Renteomkostninger
Pengeinstitutter - negativ rente indlån

Finansielle poster i alt
2

Skat af årets resultat
Ændring i tidligere års skat
Skat af årets resultat

3

Kapitalandele:
velas I/S
LandboCenter MidtØst, Søften A/S
Landbocenter Midt A/S

4

Værdipapirer
Bjerringbro Avis - 1 aktie

2020

2019

0
33.660
33.660

72
35.702
35.774

19.825
19.825

15.606
15.606

13.835

20.168

0
0

0
0

12.650.270
9.736.586
27.895.992
50.282.848

10.086.665
9.112.218
31.643.045
50.841.928

750
750

750
750
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5

Likvide beholdninger:
Nordea
Vestjysk Bank
Skjern Bank
Sparekassen Thy

6

Egenkapital:
Saldo primo
Kapitalregulering Landbocenter Midtøst, Søften A/S
Kapitalregulering LandboCenter Midt A/S
Andel fusionsomkostninger velas I/S
Resultat iflg. resultatopgørelsen
Saldo ultimo

7

Leverandører af varer og tjenesteydelser:
Afsat regnskab og revision
Mellemregning med velas I/S
Diverse kreditorer

8

Anden gæld:
Mellemregning legat

2020

2019

2.041.151
0
0
0
2.041.151

681.965
745.254
299.890
751.026
2.478.136

56.719.401
0
0
0
-2.192.128
54.527.273

58.787.257
1.645.502
502.905
-1.897.276
-2.318.987
56.719.401

46.000
1.051.571
28.614
1.126.185

46.000
1.118.681
0
1.164.681

358.667
358.667

358.667
358.667
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Noter
9

Transaktioner med nærtstående parter:
Foreningen har løbende mellemregninger med koncernforbundne virksomheder.
Transaktioner og samhandel foregår på markedsmæssige vilkår.

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:
Ingen.

11

Eventualforpligtelser:
Landboforeningen Midtjylland har afgivet skadesløsbrev på 4 mio. for foreningens
Forpligtelsen relaterer sig til LandboCenter Midt A/S' investering i grunde og bygninger,
der har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020 på 77 mio.
Velas I/S har stillet selvskyldnerkaution for LandboCenter MidtØst, Søften A/S´
engagementer med Nykredit Bank og Nykredit Realkredit. Pr. 31. december 2020
udgjorde kautionsforpligtelsen 94,9 mio. Gennem deltagelse i velas I/S, hæfter
Landboforeningen Midtjylland herfor.

For øvrige indirekte hæftelser i velas I/S henvises til interessentskabets årsregnskab.
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Gælden relaterer sig til LandboCenter MidtØst, Søften A/S' investering i grunde og bygninger,
der har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020 på 127,2 mio. kr.
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