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Oplysninger om foreningen
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Revisor
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Forelagt på generalforsamlingen den 4. marts 2019

___________________________
Dirigent
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt
i årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i
forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
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
foreningen som følge af en tidligere begivenhed
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt
med, at de modtages, mens omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabet.
Resultatopgørelsen
Renter af obligationer og bankindeståender
periodiseres.
Kursregulering af værdipapirer indregnes i
resultatopgørelsen opdelt i realiseret og
urealiseret kursregulering. I realiseret
kursregulering indgår solgte og udtrukne
værdipapir samt obligationer for hvilke der på
statustidspunktet forelå meddelelse om
udtrækning - disse er indregnet til kurs 100.

Skat indregnes med 22% af den del af
foreningens rente- og udbytteindkomst, der
overstiger 200 t.kr., samt erhvervsmæssigt
overskud efter fradrag af andel af skattefrit
udbytte og fradrag for formueadministration.
Foreningen er fritaget for beskatning af
kontingenter m.v.
Investeringer i immaterielle anlægsaktiver som
software m.m. udgiftsføres på
anskaffelsestidspunktet.
Balancen
Værdipapirbeholdning indregnes til børsnoteret
kurs pr. 31/12. Obligationer, for hvilke der på
status-tidspunktet forelå meddelelse om
udtrækning, er dog indregnet til kurs 100.
Tilgodehavender indregnes efter individuel
vurdering til den værdi, de forventes at indgå til.
Foreningen administrerer midler fra
"Efterregulering af produktionsafgifter fra 20022005". Midlerne indgår som separate passiver,
og der aflægges separat regnskab for
anvendelsen heraf i note til balancen.
Foreningen administrerer midler fra "Nakskov
Sukkerroedyrkerforening". Midlerne indgår som
separate passiver, og der aflægges separat
regnskab for anvendelsen heraf i note til
balancen.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og sekretæren har dags dato
behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for
Danske Sukkerroedyrkere.
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
2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.
København, 27. februar 2019

Sekretær
___________________________
Klaus Sørensen

Bestyrelse
___________________________

___________________________

Jørn Dalby (formand)

Michael Grunnet Rasmussen

___________________________

___________________________

Troels Frandsen (næstformand)

Michael Hansen

___________________________

___________________________

Finn Jørgensen

Morten Thorkilsen

___________________________

___________________________

Anita Halbye

Christian Jensen

___________________________

___________________________

John Reese Jensen

Helge Danneskiold-Samsøe
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til medlemmerne i Danske Sukkerroedyrkere
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske
Sukkerroedyrkere for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018, der omfatter anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
Årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver
et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018
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 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.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som bestyrelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er
bestyrelsen 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
bestyrelsen 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.
Fejlinformation 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
regn-skabsbrugerne 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
6

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 bestyrelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og
tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har
udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om bestyrelsens
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.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om
bl.a. 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.

København, den 27. februar 2019
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Mogens Michael Henriksen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne23309
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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse (1.000 kr.)

Note

Indkomne kontingenter
Dyrkerbetaling til FFS (NBR)
Videresendt, dyrkerbetaling til FFS (NBR)
Omsætning

2018

2017

1.227

1.173

540

563

-540

-563

1.227

1.173

Medlemskontingent til organisationer

1

400

396

Mødeomkostninger m.v.

2

866

1.057

Honorar til forretningsudvalg og fabriksudvalg

3

730

739

Bladet "Sukkerroe-Nyt"

4

50

60

Sekretariatsomkostninger og øvrige

5

891

1.083

Bremsetest

1

3

Færdselsgruppen

8

16

-1.719

-2.181

-8

-4

0

28

962

29

Resultat før finansielle poster
Nettorenter af bankkonti
Renter af obligationer
Udbytte investeringsforening
Kursregulering realiseret
Kursregulering urealiseret
Kurtage
Årets resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

-1

-135

-1.943

56

-50

0

-2.759

-2.207

0

0

-2.759

-2.207
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Balance
Aktiver (1.000 kr.)

Note

Debitorer
Tilgodehavende udbytteskat
Tilgodehavende moms

2018

2017

16

123

181

2

156

0

Andre tilgodehavender

6

0

20

Værdipapirer

7

16.903

21.013

Likvider

2.453

1.827

Aktiver

19.709

22.985

2018

2017

21.433

23.640

Passiver (1.000 kr.)

Note

Saldo primo
Årets resultat

-2.759

-2.207

Egenkapital ultimo

8

18.674

21.433

Efterregulering af produktionsafgifter

9

0

25

10

1.000

1.050

11

35

250

0

227

1.035

1.552

19.709

22.985

Nakskov Sukkerroedyrkerforening
Skyldige omkostninger
Skyldig moms
Gæld
Passiver
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Noter
1. Medlemskontingent til organisationer (1.000 kr.)

2018

2017

Landbrug & Fødevarer

220

216

C.I.B.E.

167

167

WABCG

13

13

400

396

2018

2017

60

47

241

284

0

73

277

275

142

165

C.I.B.E.-møder

48

158

C.I.B.E. kongres (hvert 3. år)

54

0

WABCG møder

29

22

0

0

15

33

866

1.057

2018

2017

380

438

Næstformand

95

110

3. medlem af forretningsudvalg

95

110

4. medlem af forretningsudvalg

95

0

Ordførere for fabriksudvalg (Nykøbing og Nakskov)

40

81

Ansvarlig for tilsyn i prøvevasken

25

0

730

739

2. Mødeomkostninger mv. (1.000 kr.)
Forretningsudvalget
Bestyrelsesmøder
Medlemsmøder
Andre møder i bestyrelsesregi m.v.
(Heraf gaver og repræsentation m.v 1 t.kr.)
Generalforsamling
(Heraf gaver og repræsentation m.v. 3 t.kr.)

Rådgivende udvalgsmøder
Andre møder i udlandet

3. Honorar til forretningsudvalg og fabriksudvalg (1.000 kr.)
Formand
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Noter
2018

2017

297

307

297

307

Trykningsomkostninger

-99

-111

Porto og omdeling

-59

-60

-183

-183

4. Bladet "Sukkerroe-Nyt" (4 udgivelser) (1.000 kr.)
Annonceindtægter

Udgifter til redaktion
Øvrige

-6

-13

-347

-367

-50

-60

2018

2017

731

731

60

45

17

17

8

8

5

87

Hjemmeside

16

38

Konsulentbistand

5. Sekretariatsomkostninger og øvrige (1.000 kr.)
Sekretariatsgodtgørelse til Landbrug & Fødevarer
Sekretariatsgodtgørelse Sukkerroeafgiftsfonden
til Landbrug & Fødevarer
Revision i foreningen
Revision af opkrævede produktionsafgiftsmidler til
Sukkerroeafgiftsfonden
Advokat

22

102

Kontorartikler m.v. og tryksager

7

33

Tidsskrifter o.lign.

5

2

16

17

Telefon
Gebyr og kurtage

4

3

891

1.083

2018

2017

Refusion fra C.I.B.E

0

12

Gebyr klage

0

2

Obligationsrenter

0

6

0

20

6. Andre tilgodehavender (1.000 kr.)
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Noter
7. Værdipapirer (1.000 kr.)
Obligationer
Nykredit Real (Totalkredit) 21E

2018
Nom.

Kurs
0

Kursværdi

0

0

2017
Nom.

Kursværdi

19.872

0

19.873
19.873

Unoterede aktier
Aktier Lollands Bank
Aktier Radio Sydhavsøerne
E-aktier i Lollands Falster
Folketidende

750

317

238

1

256

15.000

0

0

15

0

20.000

1

20

20

20

258

276

Børsnoterede investeringsbeviser
Sparinvest Mellemlange Obl.

23.495

110

2.587

0

0

BankInvest Lange Danske Obl.

17.472

99

1.732

3

299

BankInvest Emerging mark lokalval

33.417

97

3.256

0

0

ValueInvest Global KL

15.840

225

3.568

0

0

BankInvest Europa Small Aktie

19.962

102

2.040

0

0

BankInvest afd. Højt Udbytte Aktie

26.021

133

3.461

0

0

BankInvest Emerging Market Obl.

0

0

0

8

565

8. Egenkapital (1.000 kr.)
Foreningskapital
Investeringsbeløb fra Danisco A/S

16.645

864

16.903

21.013

Primo

Årets resultat

14.505

Ultimo
14.505

6.928

-2.759

4.169

21.433

-2.759

18.674
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Noter
9. Efterregulering af produktionsafgifter 2002 - 2005 (1.000 kr.)

2018

2017

25

75

-25

-50

0

25

10. Nakskov Sukkerroedyrkerforening (1.000 kr.)

2018

2017

Saldo Primo

1.050

1.225

-50

-75

0

-100

-50

-175

1.000

1.050

Saldo primo
Beretning Nordic Beet Research

Danmarks Sukkermuseum
Fremtidens kvælstof hos DLS

Formuen fra den tidligere Nakskov Sukkerroedyrkerforening, som blev nedlagt i 2007, er overflyttet
til Danske Sukkerroedyrkere med virkning pr. 1. januar 2013. Formuen og relaterede betalinger
bogføres særskilt. Formueafkastet tilfalder Danske Sukkerroedyrkere, som varetager
administrationen. Formuen disponeres af ”Udvalget vedr. Nakskov Sukkerroedyrkerforening”, der
består af bestyrelsesmedlemmer fra Danske Sukkerroedyrkere bosiddende i det pågældende
område. Formuen disponeres i henhold til beslutningspapiret, som blev vedtaget i forbindelse med
opløsningen af Nakskov Sukkerroedyrkerforening i 2007, der siger, at ”Midlerne skal anvendes til
gavn for landbruget i den egn, hvori foreningen har virket”. Dette omfatter Nakskov Sukkerfabriks
dyrkningsområde i kampagnen 2006, som dækker et stort område på Lolland (midt og vestlige del
af Lolland) samt dele af det tidligere Gørlev-område på Sjælland (Nord- og vestlige del af
Sjælland).

11. Skyldige omkostninger (1.000 kr.)

2018

2017

17

17

Holte vinlager

3

0

Advokat

6

0

MailMak/Portoservice

2

2

Landbrug & Fødevarer

0

127

Diverse skyldige rejseomkostninger

5

2

VKST

0

100

Revisionsforespørgsler, banker

2

2

35

250

Revision
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