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FORENINGSOPLYSNINGER 

 

Foreningen LandboForeningen Midtjylland 

Asmildklostervej 11 

8800  Viborg 

Cvr.nr.: 17 46 77 35 

Telefon: 3050 0636 
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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for LandboForeningen 

Midtjylland. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om fonde og 

visse foreninger.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvi-

sende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsespåtegningen indeholder en retvisende redegørelse for 

de forhold, som beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Viborg, den 15. marts 2022 

 

 

 

Bestyrelse 

 
 
 
 

    

Frede Lundgaard Madsen 
(formand) 

 Anders Ahrenfeldt 
           (næstformand) 

 Casper Højte Nielsen 
 

 
 
 

    

Kirsten Kruckow  Kjeld Bach  Jakob Gade 
 
 
 

    

Asmus Klidt Forum  Klaus Henning Høeg  Flemming Ejlersen 
 
 
 

    

Torben Kuhr   Bjarne Moustsen       
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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 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningen aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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 nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse krav og IESBA Code. 

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 overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for 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 fort-
sætte 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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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 væsent-
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
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 sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-
trol. 

— opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, 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 forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret 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 no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige 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. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet el-
ler vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-
mation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

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

Aarhus, den 15. marts 2022 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 25 57 81 98 

Steffen S. Hansen Mikkel Trabjerg Knudsen 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
mne32737 mne34459 
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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 Familie-

landbruget MIDT-Jylland, Landboforeningen Kronjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, 

Samsø Landboforening, Vejle-Fredericia Landboforening, Østjydsk Familielandbrug, Østjysk Land-

boforening og Centrovice. 

 

De 2 ejendomsselskaber som foreningen har aktier i, har ændret regnskabspraksis for værdiansæt-

telsen af ejendomme fra dagsværdi til kostpris fratrukket afskrivninger for at sikre et mere retvisende 

billede. Denne ændring har en negativ effekt på ejensdommenes værdi og foreningens egenkapital 

primo på 7.059 tkr. 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

I Velas I/S er ansat en miljøpolitisk medarbejder til gavn for vores politiske arbejde. Det medfører 

meromkostninger for foreningen til aflønning af vores forholdsmæssige brug af denne medarbejder. 

 

Resultatet før kapitalandele og renter udgør –2.555 tkr. hvilket er uændret niveau i forhold til 2020.  

Det samlede resultat af kapitalandele er på 6.554 tkr. Heraf bidrager foreningens andel af  Velas I/S 

med 3.637 tkr, LandboCenter Midt A/S med 1.602 tkr og LandboCenter MidtØst, Søften A/S med 

1.314 tkr. 

 

Årets resultat udgør 3.897 tkr. og må anses for tilfredsstillende. 

 

Foreningen har pr. 20. august 2021, 1.042 aktive og 183 passive medlemmer mod 1.109 aktive og 

210 passive medlemmer i år 2020.  

 

Fremtiden 

Landboforeningens økonomi er stabil og der forventes overskud i 2022. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke efter statusdagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af 

den økonomiske stilling ved udgangen af regnskabsåret 2021. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten for 2021 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: 

 

Resultatopgørelsen 

 

Indtægter  

Indtægterne består af årets medlemskontingenter fra primært aktive medlemmer, samt passive med-

lemmer. Resultatet i fællesudvalgene fremkommer efter, at foreningernes bidrag er indtægtsført i fæl-

lesudvalgene. Fællesudvalgenes resultat fordeles efter ejerandele. 

 

Udgifter 

Kontingentudgifterne består af medlemskontingenter til Landbrug & Fødevarer og andre foreninger 

og organisationer, samt arrangementer, som foreningen står bag. Resultatet i fællesudvalgene frem-

kommer efter, at foreningernes bidrag er indtægtsført i fællesudvalgene. Fællesudvalgenes resultat for-

deles efter ejerandele. 

Øvrige omkostninger består af udgifter til møder, bestyrelses- og udvalgsarbejde, administration, 

faglig bistand og deltagelse i kommunenetværk, udgifter til ejendommens drift og annoncer. 

 

Indtægter kapitalandele 

Indtægter fra kapitalandele består af resultatandele i tilknyttede og associerede virksomheder. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og ureali-

serede 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 resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

 

 

  



   
  

10

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

 

 

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. 

 

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 regn-

skabsmæssig 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, ind-

regnes kun i det omfang, det modsvarer en aktuel skatteforpligtelse.  

 

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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2021

Note 2021 2020

Indtægter:
Medlemskontingent 2.834.668 2.728.362
Andre indtægter 8.300 14.762
Indtægter i alt 2.842.968 2.743.124

Udgifter:
Kontingenter
Landbrug & Fødevarer 2.918.409 2.658.780
LandboUngdom 0 41.033
4H 26.696 28.692
Åbent Landbrug 6.185 7.685
Andre foreninger og kontingenter 44.860 43.727
Kontingenter i alt 2.996.150 2.779.917

Møder og kurser 235.126 209.587
Bestyrelse og udvalg, honorar og mødediæter 788.933 739.950
Bestyrelse og udvalg, kørselsrefusion 54.542 52.907
Sekretær og sekretærbistand Velas I/S 7.508 14.990
Foreningssekretariatet 1.079.237 926.691
Regnskabsassistance TJEK R&R 32.000 34.500
Regnskabsassistance,  revision BDO og KPMG 15.500 33.100
Administration og kontorhold 27.524 28.590
Annoncer og markedsføring 16.971 18.154
Repræsentation og gaver 1.000 12.949
Faglig bistand, indsatsplanlægning drikkevand 143.652 200.572
Tab på debitorer 0 2.280
Udgifter i alt 5.398.143 5.054.187

Resultat før kapitalandele og renter -2.555.175 -2.311.063

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december
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2021

Note 2021 2020

Resultat før kapitalandele og renter (overført) -2.5 55.175 -2.311.063
Kapitalandele 
Overskudsandel Landbocenter Midtøst, Søften A/S 1.314.502 624.368
Overskudsandel i Velas I/S 3.637.357 3.227.785
Overskudsandel Landbocenter Midt A/S 1.601.827 -3.747.053
Kapitalandele i alt 6.553.686 105.100

Resultat før renter 3.998.511 -2.205.963

1 Finansielle poster -10.718 13.835

Resultat før skat 3.987.793 -2.192.128

2 Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 3.987.793 -2.192.128

Resultatdisponering:
Overført til egenkapital 3.987.793 -2.192.128
Disponeret overskud 3.987.793 -2.192.128

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december
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Note         Aktiver
Anlægsaktiver 2021 2020

Finansielle anlægsaktiver
3 Kapitalandele 41.683.577 50.282.848

Tilgodehavende LandboCenter MidtØst, Søften A/S 2.797.000 2.797.000
Anlægsaktiver i alt 44.480.577 53.079.848

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende udlodning Velas I/S 298.881 664.180
Andre tilgodehavender 225.510 66.671
Tilgodehavende moms 0 159.525
Tilgodehavender i alt 524.391 890.376

4 Værdipapirer 750 750

5 Likvide beholdninger 8.546.840 2.041.151
Omsætningsaktiver i alt 9.071.981 2.932.277

Aktiver i alt 53.552.558 56.012.125

        Passiver
6 Egenkapital 51.456.430 54.527.273

Gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 680.099 649.539
8 Anden gæld 1.416.029 835.313

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.096.128 1.484.852
Gældsforpligtelser i alt 2.096.128 1.484.852

Passiver i alt 53.552.558 56.012.125

9 Transaktioner med nærtstående parter

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter

                              Balance pr. 31. decem ber
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                                        Noter 

1 Finansielle poster 2021 2020

Renteindtægter
Renter Velas I/S 27.970 33.660

27.970 33.660
Renteomkostninger
Pengeinstitutter - negativ rente indlån 38.688 19.825

38.688 19.825
Finansielle poster i alt -10.718 13.835

2 Skat af årets resultat
Skat af årets resultat 0 0
Skat af årets resultat 0 0

3 Kapitalandele:
Velas I/S 13.993.306 12.650.270
LandboCenter MidtØst, Søften A/S 8.119.966 9.736.586
Landbocenter Midt A/S 19.570.305 27.895.992

41.683.577 50.282.848

4 Værdipapirer
Bjerringbro Avis - 1 aktie 750 750

750 750
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                                        Noter 

2021 2020

5 Likvide beholdninger:
Nordea 8.546.840 2.041.151

8.546.840 2.041.151

6 Egenkapital:
Saldo primo 54.527.273 56.719.401
Kapitalregulering Landbocenter Midtøst, Søften A/S -2.931.122 0
Kapitalregulering LandboCenter Midt A/S -4.127.514 0
Resultat iflg. resultatopgørelsen 3.987.793 -2.192.128
Saldo ultimo 51.456.430 54.527.273

7 Leverandører af varer og tjenesteydelser:
Omkostning med Velas I/S 316.862 262.258
Diverse kreditorer 14.437 28.614
Mellemregning legat 348.801 358.667

680.099 649.539

8 Anden gæld:
Afsat regnskab og Revision 46.000 46.000
Skyldig honorar, mødediæter og kørselsgodtgørelse 839.927 789.313
Skyldig moms 530.102 0

1.416.029 835.313
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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 Eventualposter:

Eventualaktiver
Landboforeningen Midtjyllands andel i formuen i fællesudvalget for Region Viborg
Landboungdom og 4H udgør 141 tkr. og udbetales ikke ved evt. udmeldelse af sam-
arbejdet. Formueandelen kan kun realiseres ved opløsning eller ved enighed mellem
alle deltagerne.

Eventualforpligtelser 

engagement med Nordea.
Forpligtelsen relaterer sig til LandboCenter Midt A/S investering i grunde og bygninger,
der er en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021 på 71,4 mio.

Velas  I/S har stillet selvskyldnerkaution for LandboCenter MidtØst, Søften A/S´ 
engagementer med Nykredit Bank og Nykredit Realkredit. Pr. 31. december 2021
udgjorde kautionsforpligtelsen 92,3 mio. Gennem deltagelse i velas  I/S, hæfter
Landboforeningen Midtjylland herfor.

Gælden relaterer sig til LandboCenter MidtØst, Søften A/S' investering i grunde og bygninger, 
der har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021 på 119,1 mio. kr. 

For øvrige indirekte hæftelser i Velas I/S henvises til interessentskabets årsregnskab.

Landboforeningen Midtjylland har afgivet skadesløsbrev på 4 mio. for foreningens


