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Ledelsespåtegning 
  
 
 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Østjysk Landbofor-
ening. 
 
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 regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020. 
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvir-
ke vurderingen af foreningens finansielle stilling. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Horsens, den 10. marts 2021 
 
Bestyrelse: 
 
 
 
 
Henrik Nielsen   Peter Mortensen   Lars J Knudsen 
formand    næstformand 
 
 
 
 
Mads Ø Nielsen   Finn Tukjær Schmidt  Jeppe Mouritsen 
 
     
 
      
Martin Mogensen  Per Bregendahl   Keld Kallestrup 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
  
 
 
Til medlemmerne i Østjysk Landboforening 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Østjysk Landboforening for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-
bet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, 
som er beskrevet på side 8-9. 
 
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 regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ved-
tægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 8-9. 
 
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 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 overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskre-
vet på side 8-9. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nød-
vendig 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 udarbej-
de 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. 
 
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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
  
 
 
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 reak-
tion 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 forår-
saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-
svigelser 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 ud-
trykke 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 regnskabsprin-
cippet 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 væsent-
lig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores kon-
klusion. 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, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
  
 
 
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 fejlin-
formation. 
 
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 10. marts 2021 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Cvr-nr. 20222670 
 
 
 
Preben Pedersen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr.: mne 32221 
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Ledelsesberetning 
  
 
Foreningens væsentligste aktiviteter 
Den erhvervsmæssige aktivitet består af en overskudsandel fra Velas I/S samt udlejning af 
ejendommen Erhvervsbyvej 13, Horsens, gennem LandbrugetsHus I/S. 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 2020 udviser et resultat på kr. 392.400, og 
foreningens balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 30.797.378, og en 
egenkapital på kr. 30.027.693. 
 
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. 
 
Ændringer i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 
Der her ikke været væsentlige ændringer i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold. 
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Foreningsoplysninger 
  
 
Østjysk Landboforening 
Erhvervsbyvej 13 
8700 Horsens 
 
Telefon:   70 15 40 00 
 
CVR-nr.:   68 25 47 28 
Hjemstedskommune: Horsens 
Regnskabsår:  1. januar – 31. december 
 
Bestyrelse 
 
Henrik Nielsen 
Mads Ø Nielsen 
Lars J Knudsen 
Peter Mortensen 
Finn Tukjær Schmidt 
Jeppe Mouritsen 
Martin Mogensen 
Per Bregendahl 
Keld Kallestrup 
 
Revision 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Tingvej 11 
8800 Viborg 
 
Generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling afholdes den 11. marts 2021 
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Anvendt regnskabspraksis 
  
 
 
Årsregnskabet for Østjysk Landboforening for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den regn-
skabsskik, som er beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter. 
 
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regn-
skabsperioden. 
 
Årsregnskabet for Østjysk Landboforening er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående 
år. 
 
Resultatopgørelsen 
 
Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode som de dækker og forudbetalte 
indtægter periodiseres til efterfølgende år. 
 
I resultatopgørelsen præsenteres foreningens overskud før overskudsandelen af  Velas I/S og 
LandbrugetsHus I/S. Overskudsandelen fra disse indregnes i henhold til foreningens ejerandel. 
 
Kontingentudgifter 
Kontingentudgifter omfatter kontingent til Landbrug og Fødevarer. 
 
Bidrag til aktiviteter 
Bidrag til aktiviteter omfatter foreningens bidrag til arrangementer og andre foreninger. 
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger og forsikringer mv. 
  
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. 
 
Skat 
Skat af foreningens skattepligtige indkomst, som også omfatter andelen af overskuddet i Velas I/S 
og LandbrugetsHus I/S indregnes i resultatopgørelsen. 
 
Balancen 
 
Indestående i Velas I/S og LandbrugetsHus I/S 
Foreningens andel af Velas I/S og LandbrugetsHus I/S måles til foreningens forholdsmæssige ka-
pitalandele i selskaberne. 
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Anvendt regnskabspraksis 
  
 
 
Værdipapirer og andre udlån 
Værdipapirer og andre udlån indregnes til kostpris. Der foretages nedskrivning af værdien, såfremt 
der er indikationer på en lavere dagsværdi. 
 
Andre udlån indregnes til kostpris. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdi-
en reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab. 
 
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måne-
der, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige 
risici for værdiændringer. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
 
 
 



Østjysk Landboforening

Spec. 2020 2019

1 Indtægter 553.635 1.496.770

2 Kontingentudgifter -1.324.810 -1.313.790
3 Bidrag til aktiviteter -217.114 -1.289.459
4 Administrationsudgifter -1.463.341 -1.462.446

Resultat før finansielle poster -2.451.630 -2.568.925

5 Renter 42.573 67.401

Resultat før overskudsandele -2.409.057 -2.501.524

Overskudsandel Velas I/S 1.543.197 1.473.006
Overskudsandel LandbrugetsHus I/S 1.258.260 1.412.002

Årets resultat 392.400 383.484

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2020
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Østjysk Landboforening

31. december
2020

31. december
2019

Aktiver

Anlægsaktiver
6 Indestående i LandbrugetsHus 15.422.689 15.422.689
7 Indestående i Velas 6.066.734 4.837.297

Værdipapirer 2.200.000 2.200.000

Anlægsaktiver i alt 23.689.423 22.459.986

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Mellemregning Velas 313.760 917.776
Tilgodehavende udlodning, LandbrugetsHus I/S 429.940 583.682
Andre tilgodehavender 34.680 91.787
Tilgodehavende moms 105.906 401.545
Periodeafgrænsningsposter 4.299 0
Gældsbrev Velas (indskud frie midler) 3.500.000 3.500.000

Tilgodehavender i alt 4.388.585 5.494.790

8 Likvide beholdninger 2.719.370 3.279.195

Omsætningsaktiver i alt 7.107.955 8.773.985

Aktiver i alt 30.797.378 31.233.971

Balance pr. 31. december 2020
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Østjysk Landboforening

31.
december

2020

31.
december

2019

Passiver

9 Egenkapital
Egenkapital, primo 29.635.293 30.165.562
Andel fusionsomkostninger 0 -913.753
Årets resultat 392.400 383.484

Egenkapital ultimo 30.027.693 29.635.293

Gæld
10 Skyldige omkostninger 769.685 1.598.678

Gæld i alt 769.685 1.598.678

Passiver i alt 30.797.378 31.233.971

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Balance pr. 31. december 2020
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Østjysk Landboforening

2020 2019
1 Kontingentindtægter

Kontingentindtægter 548.460 1.491.550
Andre indtægter 5.175 5.220
Indtægter i alt 553.635 1.496.770

2 Kontingentudgifter

Kontingent, Landbrug og Fødevarer -1.235.010 -1.228.290
LFØ -89.800 -85.500
Kontingentudgifter i alt -1.324.810 -1.313.790

3 Bidrag til aktiviteter

Landboungdom -11.650 -11.225
4H -9.320 -8.980
Deltidsudvalg -20.970 -20.205
Samfundskontakt, egen -82.014 -171.152
Dyrskue -93.160 -1.077.897
Andre kontingenter og bidrag i alt -217.114 -1.289.459

Noter 
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Østjysk Landboforening

2020 2019
4 Administrationsudgifter m.v.

Sekretærarbejde Velas og TJEK Revision  A/S -62.151 -51.853
Foreningssekretariatet -576.832 -370.333
Honorar bestyrelse og udvalg -426.400 -400.700
Kørsel bestyrelse og udvalg -4.541 -12.175
Bestyrelsesmøder -21.628 -28.343
Delegeretmøde -9.870 -14.157
Generalforsamling -40.705 -30.538
Studietur bestyrelse 0 -61.610
Medlemsmøder, arrangementer m.v. -52.431 -62.075
Efteruddannelse af bestyrelse 0 -5.382
Strategi og udvikling 0 -88.235
Andre møder, kursusudgifter m.v. -7.542 -34.521
SMS forbrug -4.245 -11.228
Erkendtlighedspris -4.198 -3.390
Repræsentation -3.196 -3.475
Sponsorater 0 -1.200
Annoncer og reklame -4.602 -26.725
Kontorartikler og tryksager m.v. 0 -1.268
Porto -3.109 -904
EDB -18.583 -11.325
Faglitteratur, abonnement m.v. -30.114 -29.510
Revisorhonorar -13.500 -10.000
Revisorhonorar, rest fra tidligere år -5.000 0
Miljøpolitisk konsulent velas -122.480 -192.208
Mofjo -37.814 0
Forsikringer -7.354 -6.275
Gebyrer -4.914 -3.832
Diverse udgifter -2.132 -1.184
Administrationsudgifter m.v. i alt -1.463.341 -1.462.446

Noter 
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Østjysk Landboforening

2020 2019
5 Finansielle indtægter/Udgifter

Gældsbrev LandbrugetsHus I/S 53.900 53.900
Kursgevinst udtr. Obl. DLG 0 21.456
Mellemregning Velas I/S 1.412 5.179
Finansielle indtægter i alt 55.312 80.535

Finansielle udgifter

Kreditorer -10 0
Spar Nord -5.183 -3.995
Jyske Bank -7.519 -8.679
Jyske Bank -27 -460
Finansielle udgifter i alt -12.739 -13.134

I alt 42.573 67.401

6 Indestående LandbrugetsHus I/S

Indskudt kapital 15.270.666 15.270.666

Opsparing primo 152.023 152.023
Årets resultat 1.258.260 1.412.002
Udloddet i årets løb -1.258.260 -1.412.002

Indestående landbrugetsHus I/S i alt 15.422.689 15.422.689

7 Indestående Velas I/S

Indskudt kapital 3.370.437 3.370.437

Opsparing primo 1.466.860 2.573.830
Andel fusionsomkostninger 0 -913.753
Årets resultat 1.543.197 1.473.006
Udloddet i årets løb -313.760 -1.666.223

Indestående Velas I/S i alt 6.066.734 4.837.297

Noter 
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Østjysk Landboforening

2020 2019
8 Likvide beholdninger

Girobeholdning 6557724 848.774 620.349
Danske Bank 5260100469 89.320 89.320
Jyske Bank 750227-6 1.000.439 1.783.404
Jyske Bank 124621-8 3.979 4.006
Spar Nord 4568207853 776.858 782.116

Likvide beholdninger i alt 2.719.370 3.279.195

9 Egenkapital

Primo

Overført
overskud

Opsparet i
kapitalandele Ultimo

Egenkapital primo 18.641.103 9.375.307 1.618.883 29.635.293
Korrektion til primo 0 0 0
Årets resultat 0 392.400 0 392.400
Overført til kapitalandele 0 -2.801.457 2.801.457 0
Udloddet fra kapitalandele 0 1.572.020 -1.572.020 0

I alt 18.641.103 8.538.270 2.848.320 30.027.693

10 Anden gæld

Honorar mv. 451.941 453.875
Sekretærarbejde 894 4.188
Afsat revisionshonorar 13.500 10.000
Landbrugets Hus Dyrskue 93.160 908.015
Diverse 210.190 222.600

Anden gæld i alt 769.685 1.598.678

Noter 
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Østjysk Landboforening

11 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Der påhviler foreningen en udskudt skat med et skattegrundlag på ca. DKK 1.000.000, 
som følge af genplaceret ejendomsavance fra 2006, fremførbare skattemæssige 
underskud samt forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæsige værdier på 
driftsmidler, inventar og installationer, goodwill, hensættelser til tab på debitorer samt 
låneomkostninger.
Den udskudte skat udgør maks DKK 225.000, ved en skatteprocent på 22 %.

Noter 

Ingen særskilt i foreningen. Dog henvises til  note om eventualforpligtelser og 
sikkerhedsstillelser i årsrapporterne for de interessentskaber foreningen er medejer af.
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