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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 for 
LandboForeningen Midtjylland.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2022.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Viborg, den 15-03-2023

Bestyrelse

Anders Ahrenfeldt Jakob Gade Asmus Klidt Forum

Formand Næstformand Næstformand

Flemming Ejlersen Kirsten Kruckow Kjeld Bach 

Medlem Medlem Medlem

Torben Kuhr Bjarne Moustsen Nikolaj Salhøj Rask

Medlem Medlem Medlem

Jacob Adler Jensen Christian Børgesen Eril Øllegaard Johnsen

Medlem Medlem Medlem
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Til medlemmerne i LandboForeningen Midtjylland

 
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LandboForeningen Midtjylland for regnskabsåret 1. januar til 31. december 
2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. 
december 2022 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 nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 
 
Vi er uafhængige af selskabet 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 overensstemmelse 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 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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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 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 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 
selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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.

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
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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 eller vores viden opnået ved 
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
 
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 15-03-2023

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.25578198 

Mikkel Trabjerg Knudsen

Statsautoriseret revisor

mne34459
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Foreningsoplysninger
 
Forening LandboForeningen Midtjylland

Asmildklostervej 11 

8800 Viborg

Telefon 30503636

Hjemmeside www.lfmj.dk

CVR-nr. 17467735

Stiftelsesdato 01-01-1994

Regnskabsår 01-01-2022 - 31-12-2022

Bestyrelse Anders Ahrenfeldt (formand)

Jakob Gade (næstformand)

Asmus Klidt Forum (næstformand)

Flemming Ejlersen

Kirsten Kruckow

Kjeld Bach 

Torben Kuhr

Bjarne Moustsen

Nikolaj Salhøj Rask

Jacob Adler Jensen

Christian Børgesen

Eril Øllegaard Johnsen

Revisor KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Frederiks Plads 42

8000 Aarhus C

Pengeinstitut Nordea Bank A/S, Landbrugscenter Randers
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Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter består i at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervpolitiske 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, svingebrug, 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 Landboforening og Centrovice. 
 
 
Udvikling i aktviteter 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. 
 
Det samlede resultat af kapitalandele er på 5.108 tkr. Heraf bidrager foreningens andel af Velas I/S med 2.032 tkr. 
Landbocenter Midt A/S med 1.735 tkr. og LandboCenter Midtøst, Søften A/S med 1.339 tkr. 
 
Årets resultat udgør 2.627 tkr. og må anses for tilfredsstillende. 
 
Foreningen har pr. 20. august 2022, 939 aktive og 159 passive medlemmer mod 1.042 aktive og 183 passive 
medlemmer i år 2021. 
 
Forventninger til fremtiden
Landboforeningens økonomi er stabil og der forventes overskud i 2023.
 



LandboForeningen Midtjylland

Resultatopgørelse
 

- 9 -
 

Note
2022

kr. 
2021

kr. 

Indtægter 1 3.013.320 2.842.968

Kontingentudgifter 2 -2.694.925 -2.963.271

Bidrag til aktiviteter 3 -88.665 -32.880

Foreningssekretariat -1.112.052 -1.079.236

Administrations- og driftsudgifter 4 -1.585.627 -1.322.755

Resultat før finansielle poster -2.467.949 -2.555.174

Finansielle poster 5 -12.586 -10.718

Resultat før overskudsandele -2.480.535 -2.565.893

Overskudsandel Velas I/S 2.032.830 3.637.357

Overskudsandel Landbocenter Midtøst, Søften A/S 1.339.674 1.314.502

Overskudsandel Landbocenter Midt A/S 1.735.549 1.601.827

Resultat før skat 2.627.518 3.987.793

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 2.627.518 3.987.793

Forslag til resultatdisponering

Kapitalreguleringer 5.108.053 6.553.686

Overført resultat -2.480.535 -2.565.893

Resultatdisponering 2.627.518 3.987.793
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Note
2022

kr. 
2021

kr. 

Aktiver

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel LandboCenter Midt A/S 6 21.305.854 19.570.305

Kapitalandel LandboCenter MidtØst, Søften A/S 7 9.459.640 8.119.966

Ejerandel Velas I/S 8 11.649.178 13.993.306

Tilgodehavende LandboCenter Midtøst, Søften A/S 2.797.000 2.797.000

Finansielle anlægsaktiver 45.211.672 44.480.577

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende udlodning Velas I/S 1.394.778 298.881

Andre tilgodehavender  35.294 225.510

Tilgodehavender 1.430.072 524.390

Værdipapirer og kapitalandele 750 750

Likvide beholdninger 9 9.642.314 8.546.841

Omsætningsaktiver 11.073.136 9.071.981

Aktiver 56.284.808 53.552.558
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Note
2022

kr. 
2021

kr. 

Passiver

Egenkapital

Egenkapital primo 51.456.430 47.468.636

Årets resultat 2.627.518 3.987.793

Egenkapital 54.083.948 51.456.429

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 724.398 680.099

Anden gæld 11 1.476.462 1.416.030

Kortfristede gældsforpligtelser 2.200.860 2.096.129

Gældsforpligtelser 2.200.860 2.096.129

Passiver 56.284.808 53.552.558

Eventualaktiver og -forpligtelser 12

Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 13
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Kapital- Kapital- Kapital- Overført I alt

regulering regulering regulering resultat  

Landbo- Landbo- Velas I/S   

Center Center    

Midt A/S MidtØst,    

 Søften A/S    

Egenkapital 01-01-2022 18.370.305 -2.806.034 878.306 35.013.853 51.456.430

Årets resultat 1.735.549 1.339.674 2.032.830 -2.480.535 2.627.518

Årets udlodning   -4.376.958 4.376.958 0

Egenkapital 31-12-2022 20.105.854 -1.466.360 -1.465.822 36.910.276 54.083.948
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1. Indtægter
2022 2021

Medlemskontingenter 3.002.388 2.834.668

Andre indtægter 10.932 8.300

3.013.320 2.842.968

2. Kontingentudgifter
Kontingent Landbrug og Fødevarer 2.628.206 2.918.409

Andre foreninger og kontingenter 30.607 44.861

Kontingent Landboungdom 36.112 0

2.694.925 2.963.270

3. Bidrag til aktiviteter
Åbent Landbrug 62.401 6.184

4H 26.264 26.696

88.665 32.880

4. Administrations- og driftsudgifter
Sekretærbistand velas I/S 7.280 7.508

Bestyrelse og udvalg, honorar og mødediæter 853.990 788.933

Bestyrelse og udvalg, kørselsrefusion 65.245 54.542

Møder og kurser 338.424 235.126

Repræsentation/gaver 6.750 1.000

Administration og kontorhold 25.464 27.523

Regnskabsassistance TJEK R&R 50.795 32.000

Regnskabsassistance og revision KPMG 13.500 15.500

Annoncer og markedsføring 31.908 16.971

Faglig bistand 192.271 143.652

1.585.627 1.322.755

5. Finansielle poster
Renteindtægt  pengeinstitut 98 0

Renter Landbocenter MidtØst, Søften A/S 27.970 27.970

Finansielle indtæger 28.068 27.970

Renteudgifter bank -38.139 0

Pengeinstitutter-negativ renter indlån -2.515 -38.688

Finansielle udgifter -40.654 -38.688

Finansielle poster i alt -12.586 -10.718
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6. Kapitalandel LandboCenter Midt A/S
2022 2021

Anskaffelsessum 1.200.000 1.200.000

Resultatandel, primo 18.370.305 16.768.478

Årets resultatandel 1.735.549 1.601.827

Regnskabsmæssig værdi 21.305.854 19.570.305

7. Kapitalandel LandboCenter MidtØst, Søften A/S
Anskaffelsessum 10.926.000 10.926.000

Resultatandel, primo -2.806.034 -4.120.536

Årets resultatandel 1.339.674 1.314.502

Regnskabsmæssig værdi 9.459.640 8.119.966

8. Ejerandel Velas I/S
Indskudt kapital 13.115.000 13.115.000

Saldo 1. januar 878.306 -464.730

Årets overskudsandel 2.032.830 3.637.357

Udlodning i årets løb -4.376.958 -2.294.321

Indestående Velas I/S 11.649.178 13.993.306

9. Likvide beholdninger
Bank 9.642.314 8.546.841

9.642.314 8.546.841

10. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mellemregning med Velas I/S 334.937 316.862

Mellemregning legat 350.338 348.801

Diverse kreditorer 39.123 14.437

724.398 680.100

11. Anden gæld
Afsat regnskab og revision 35.000 46.000

Skyldig honorar, mødediæter og kørselsgodtgørelse 912.215 839.928

Moms 529.247 530.102

1.476.462 1.416.030
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12. Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver: 
Landboforeningen Midtjyllands andel i formuen i fællesudvalget for Region Viborg Landboungdom og 4H udgør 141 
tkr. og udbetales ikke ved evt. udmeldelse af samarbejdet. Formueandelen kan kun realiseres ved opløsning eller ved 
enighed mellem alle deltagerne. 

Eventualforpligtelser: 
Der er afgivet selvskyldnerkaution for Landbocenter Midtøst, Søften A/S mellemværende med Nykredit. 

Der henvises i øvrigt til note om eventualforpligtelser og pantsætninger i årsrapporten for Velas I/S.

13. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Ingen.
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Generelt
Årsrapporten for LandboForeningen Midtjylland  for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg fra højere regnskabsklasser.
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra enkelte reklassifikationer i 
sammenligningstal. 
 

Resultatopgørelsen
 
Indtægter
Indtægterne består af årets medlemskontingenter fra primært aktive medlemmer, samt passive medlemmer. 
Resultatet i fællesudvalgene fremkommer efter, at foreningernes bidrag er indtægtført i fællesudvalgene. 
Fællesudvalgenes resultat fordeles efter ejerandele. 
 
Kontingentudgifter
Kontingentudgifter omfatter kontingent til Landbrug og Fødevarer samt til andre foreninger og organisationer. 
 
Bidrag til aktiviteter
Bidrag til aktiviteter omfatter foreningens bidrag til arrangementer og andre foreninger. 
 
Administrations- og driftsudgifter 
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.
 
Indtægter fra kapitalandele 
Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering 
af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på eventuel goodwill.
 
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
 

Balancen
 
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes efter indre værdis metode. 
 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
 
Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest 
noterede salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens 
finansielle poster.
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Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Egenkapital
Udtrykker indestående i foreningen, opgjort som forskellen mellem virksomhedens indregnede aktiver og 
forpligtelser.
 
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
 
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
 


