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Indholdsfortegnelse

Denne rapport er et uddrag af DCH International A/S’s Årsrapport 2020. 

Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 
og pengestrømsopgørelse fra Annual Report 2020. For regnskabet, inklusiv noter for koncernen og regnskabet 

for moderselskabet, påtegninger m.v. henvises der til Annual Report 2020. 

I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.
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Koncernens hoved- og nøgletal

Definition af nøgletal:

Justeret EBITDA

Bruttomargin Bruttoresultat / Nettoomsætning x 100

Justeret EBITDA margin Justeret EBITDA / Nettoomsætning x 100

Overskudsgrad (EBIT margin) Resultat af primær drift (EBIT) / Nettoomsætning x 100

EBITDA justeret for pris effekt på værdireg. af bio. aktiver samt særlige 
omkostniger vedr. ASF

t. EUR 2020 2019 2018 2017 2016

Resultatopgørelse:

Nettoomsætning 66.574 91.591 63.857 67.587 58.185

EBITDA 1.449 28.866 10.305 23.380 19.492

14.314 20.687 13.363 24.241 16.219

-7.106 21.053 3.817 17.885 15.275

Finansielle poster netto -3.228 -3.457 -2.294 -3.098 -2.313

Årets resultat -8.673 14.844 1.172 12.335 10.931

Balance:

Aktiver i alt 165.069 173.771 157.679 149.685 116.790

8.837 11.764 15.076 23.638 11.489

Egenkapital 88.176 91.520 74.532 73.071 59.041

Investeret kapital 128.153 138.592 134.089 127.402 100.421

Nettorentebærende gæld 48.541 56.302 56.011 51.918 39.274

Pengestrømme:

Pengestrømme driftsaktivitet 18.239 5.731 11.467 10.850 10.516

Pengestrømme investeringsaktivitet -10.623 -7.625 -14.908 -23.829 -9.725

Pengestrømme finansieringsaktivitet -5.777 -326 5.820 6.295 1.307

Investering i materielle anlægsaktiver

Resultat af primær drift (EBIT)

Justeret EBITDA 

Afkast af investeret kapital Resultat af primær drift (EBIT) / Gns. Investeret kapital x 100

Egenkapitalens forrentning Årets resultat / Gns. egenkapital x 100

Soliditetsgrad Egenkapital / Aktiver i alt x 100

Likviditetsgrad Omsætningsaktiver / Kortfristede gældsforpligtelser x 100

Indre værdi pr. aktie Egenkapital ultimo / Aktiekapital ultimo 

Resultat af primær drift (EBIT) justeret for pris effekt på værdireg. af bio. aktiver / 
Gns. Investeret kapital justeret for pris effekt på værdireg. af bio. aktiver x 100

Justeret afkast investeret 
kapital

Hoved- og nøgletal

2020 2019 2018 2017 2016

Medarbejdere:

498 471 445 335 286

Produktionsnøgletal:

Dyrket areal ha 1.323 1.663 1.720 1.796 1.848

Total udbytte (alle afgrøder) ton 3.573 8.377 6.159 7.496 7.226

Antal årssøer 14.313 17.532 16.519 12.503 12.256

Antal producerede grise 427.887 568.385 511.111 406.702 395.318

Producerede grise pr. årsso 29,9 32,4 30,9 32,5 32,3

Finansielle nøgletal:

Bruttomargin 20,5% 43,5% 29,8% 42,8% 43,7%

Justeret EBITDA margin 21,5% 22,6% 20,9% 35,9% 27,9%

Overskudsgrad (EBIT margin) -10,7% 23,0% 6,0% 26,5% 26,3%

Afkast af investeret kapital -5,4% 15,4% 2,9% 15,7% 16,4%

Justeret afkast af investeret kapital 4,2% 9,6% 5,2% 16,6% 13,0%

Egenkapitalens forrentning -10,7% 17,9% 1,6% 18,7% 20,9%

Soliditetsgrad 53,4% 52,7% 47,3% 48,8% 50,6%

Likviditetsgrad 124% 167% 136% 130% 144%

Indre værdi pr. aktie DKK/aktie 6,91 7,17 5,93 5,80 4,69

Gennemsnitligt antal fuldtidssansatte
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Koncernoversigt  
pr. 31. december 2020

Premium Porc SRL

DCH International 
A/S

Premium Pork 
International A/S

Premium Vet Depot SRL

Premium Pork Commercial
SRL

Agro Investments Moldova
SRL

Premium Porc Negreni 
SRL

Olsuin SRL

Note:
Alle datterselskaber er 100 % kontrolleret af selskabet og er alle ejet 100 % direkte eller indirekte af DCH International A/S.

Premium Porc Sibiu
SRL

100%

100%

100%

35%

65%

47% 100%100%

100%
100% 100%

100%

Consinterfin
SRL

Selskabsoplysninger

DCH International A/S
Adresse: Synergihuset

Dannevirkevej 6
DK-7000 Fredericia

CVR nr.: 26 08 85 77
Hjemsted Fredericia

Telefon: +45 64812600
Web: www.dchi.dk
E-mail: mail@dchi.dk

Bestyrelse Torben Svejgård (formand)
Carsten Lind Pedersen
Ole Sloth Nielsen
Bo Holse
Jytte Rosenmaj

Direktion Lars Vesten Drescher (CEO)
Morten Beider (CFO)

Premium Porc Feed SRL Degaro SRL
53%
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Om os

Selskabsoplysninger

500 
medarbejdere

3 foderfabrikker
950 tons foder pr. 
dag

10 ejede farme
+ lejede farme

Egen flåde af 
lastbiler

48.000 tons
korn på lager

2.000 ha
dyrket areal

18.000 
søer

Produktionskapacitet 
på 600.000 pr. år

Den næststørste producent af grise i Rumænien
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✓ Full-line svineproduktion: avl, reproduktion, faring, slagtesvin

✓ Dansk verdensklasse svinegener og den bedste teknologi

✓ Egen logistik for dyr og foder

✓ Egne foderfabrikker

✓ Markbrugsafdeling

✓ Håndtering af naturgødning

Vores forretningsmodel

6

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år været at drive svineproduktion med fokus på salg af slagtesvin gennem datterselskaber i
Rumænien.
Koncernen kontrollere alle aktiviteter relateret til svineproduktion og har alle produktionsgrene: Avl og genetik, drægtighed, smågrise og
slagtesvineproduktion.
Som sekundære aktiviteter har koncernen afdelinger for foderproduktion, planteavl og håndtering af husdyrgødning.

Om os

Selskabsoplysninger
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2% 
Planteavl
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I hovedtræk kan selskabet inddeles i to
forretningsområder i Rumænien, hvoraf
svineproduktionen er suverænt den største.

2020 var et år med udfordringer og usædvanlige markedsforhold
Året viser uden værdiregulering af besætning et meget lille overskud på ca. 0,2 mio. EUR. Men
viser med værdiregulering af besætning et underskud efter skat på -8,7 mio. EUR mod et overskud
på 14,8 mio. EUR i 2019. 2020 er uanset besætningsregulering det dårligste år siden selskabet var
etableret i Rumænien for mere end 12 år siden, mens 2019 repræsenterer det største overskud i
selskabets historie. Den samlede omsætning var 66,6 mio. EUR i 2020 (-27% sammenlignet med
2019). En negativ dagsværdiregulering af besætningerne på 10,7 mio. EUR i 2020, sammenlignet
med en positiv justering på 10,4 mio. EUR i 2019, forklarer 85% af reduktionen i den samlede
omsætning på 25,0 mio. EUR.

Foruden regulering af besætningsværdien havde reduceret produktion grundet Afrikansk Svinepest
(ASF) og lavere svinekødspriser en betydelig negativ indvirkning i 2020. EBITDA justeret for
dagsværdiregulering og særlige poster faldt 31% til 14,3 mio. EUR i 2020 sammenlignet med 20,7
mio. EUR i 2019.

De gennemsnitlige salgspriser faldt med 7% fra 1,63 til 1,52 EUR pr. kg. Og foderpriserne steg med
3%. Den samlede effekt heraf var en reduktion i den samlede indtjening med 5 mio. EUR.

Oven i dette er produktionen reduceret med 4% sammenlignet med 2019 forårsaget af Olsuin farm,
der blev lukket i januar på grund af ASF. Genetableringen af farmen blev gennemført med gode
resultater inden udgangen af 2020. Nye ASF-udbrud på to andre bedrifter blev bekræftet i januar
2021 med en negativ indvirkning på 1,8 mio. EUR i 2020.

På grund af tabet i 2020 faldt egenkapitalen med 4% i forhold til 2019, men udgør stadig 88,2 mio.
EUR og en meget solid solvensprocent på 53%. Nettorentebærende gæld (NIBD) blev reduceret
med 14% til 48,5 mio. EUR på trods af tabet. Selskabets likviditetsreserver er pr. 31/12 2020 på et
højt niveau.

Ledelsesberetning

t. EUR 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Total omsætning 66.574 91.591 64.926 89.943 1.739 1.625

77.224 81.217 75.693 79.527 1.623 1.668

EBITDA 1.449 28.866 545 28.135 535 902

14.314 20.687 13.526 19.913 419 945

EBIT -7.106 21.053 -7.462 20.671 4 580

Resultat før skat -10.335 17.596 -11.038 16.929 -159 385

Total omsætning ekskl. værdiregulering 
bio. aktiver

EBITDA ekskl. værdireg. bio. aktiver og 
særlige omkostninger

PlanteavlKoncern total Svineproduktion

De tre overordnede forklaringer på resultatet i 2020:

• De gennemsnitlige svinekødspriser var 7% lavere end i 2019,
svarende til 4 mio. EUR lavere indtjening sammenlignet med hvis
2019-priserne var gentaget. De lavere priser havde også stor
indflydelse på besætningspriserne ved årets udgang og forårsagede
en negativ dagsværdiregulering af besætningen på -10,7 mio. EUR
(2019: +10,4 mio. EUR).

• Direkte tab grundet ASF, da den nye Olsuin farm blev inficeret ved
udgangen af 2019 og Premium Porc ultimo 2020. Den negative
finansielle indvirkning grundet Olsuin-udbruddet anslås til 2,5 mio.
EUR i 2020, og der er hensat 1,8 mio. EUR i 2020 til udbruddet i
Premium Porc.

• Indirekte tab grundet ASF-zoneinddelinger: Det store antal ASF-
udbrud i Rumænien, især blandt baggårdsproduktioner, fortsatte med
at forstyrre vores produktionsflow såvel som vores salgskanaler
alvorligt. Den væsentligste effekt er de ekstraomkostninger, der
genereres af indirekte tab grundet ASF-relaterede restriktioner, som
tegner sig for et samlet tab på 4 mio. EUR før skat i 2020.

98% 
Svineproduktion
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Covid-19 og ASF i Tyskland forstyrrede den positive prisudvikling
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Priserne på svinekød startede rekordhøjt og sluttede lavt
Svinekødspriserne startede i 2020 på et meget højt niveau, og forblev på et højt
niveau i 1. kvartal. Eftersom Kinas svineproduktion blev hårdt ramt af ASF i 2019,
havde manglen på svinekød udløst en hidtil uset efterspørgsel, med en positiv
indflydelse på svinekødspriserne på globalt niveau til følge.

Det var forventet at priserne ville forblive høje i hele 2020, men Covid-19 ændrede
markedsforholdene, og priserne faldt mere end 20% fra 1. kvartal til 2. kvartal. På
trods af mindre restriktioner i 2. halvår var den langsigtede indvirkning på
efterspørgslen grundet Covid-19-restriktioner fortsat alvorlig og øgede presset på
priserne gennem hele året.

Opdagelsen af ASF hos vildsvin i Tyskland i september tilføjede yderligere
markedspres og yderligere negativ indvirkning på priserne. Tyskland mistede
markedsadgang til de fleste markeder udenfor EU, herunder det vigtige kinesiske
marked, hvilket øgede de mængder, der skulle forbruges i EU.

Den samlede virkning var en prisreduktion på 35% fra start til slutningen af 2020.

Foderpriserne steg
Indtil høst 2020 havde foderpriserne været relativt stabile i et par år. Øgede kornpriser globalt
fra sommeren 2020 blev yderligere forværret af tørke i Rumænien, hvilket reducerede
udbyttet på nationalt niveau voldsomt. Som resultat registrerede kornpriserne en betydelig
stigning fra begyndelsen af høstperioden. Den gennemsnitlige pris på købte råvarer i 2.
halvår 2020 er 15-20% højere sammenlignet med samme periode i 2019.

Udsvingene i råvarepriser understreger branchens høje eksponering for det globale
prisforhold på kød og korn.

Prisforholdet mellem svinekød og foder faldt til 6,4 i 2020 på trods af en god start (7,3 i 1.
halvår). Prisforholdet for 2020 sluttede så lavt som 2018, betydeligt lavere end det
langsigtede gennemsnit. Det lavere forhold repræsenterer en reduceret fortjeneste før skat
på 5,0 mio. EUR i 2020 sammenlignet med den samme produktion med 2019-priser.

Besætningsvurdering blev reduceret med 10,7 mio. EUR grundet reducerede svinekødspriser
Markedspriserne på biologiske aktiver, primært svinebesætningen, har fulgt udsvingene i
svinekødspriserne og nået lave priser i slutningen af året. Derfor reduceres værdien
af biologiske aktiver med 10,7 mio. EUR sammenlignet med det tilsvarende, hvis priserne pr.
31.12.2019 var anvendt. Enhedsværdierne er nu på samme niveau som priserne ved
udgangen af 2018.

Justeringen er i overensstemmelse med internationale regnskabsprincipper, der anses for at
give en mere nøjagtig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og finansielle position.

Priserne på svinekød forventes at blive bedre i 2021
Den stærke globale efterspørgsel fortsætter, og det kan forventes, at priserne vil vende
tilbage til et højere niveau i den kommende periode, da den nuværende globale
proteinproduktion ikke synes at være i stand til fuldt ud at dække det store behov.

Svinekødsmarkedet i 2020 kan opsummeres af tre faktorer:

▪ Den store efterspørgsel fra Kina fortsatte, men globale priser blev drevet lavere
af øgede forsyninger fra amerikanske og andre producenter udenfor EU.

▪ Mindre efterspørgsel som følge af Covid-19-pandemien (lukkede restauranter,
udendørs aktiviteter og rejser begrænset, ændringer i forbrugeradfærd,
slagterier lukket osv.).

▪ På grund af Tysklands eksportforbud steg udbuddet internt i EU.

Ledelsesberetning

2016 2017 2018 2019 2020

Svinepris (slagtevægt) EUR/kg 1,38 1,66 1,42 1,63 1,52

Foderpris EUR/kg 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24

Bytteforhold svinekød:foder 6,8 7,9 6,5 7,1 6,4

Note:  Tabellen viser realiserede priser fra dattervikrksomhederme i Rumænien som gennemsnit for året. 

Udvikling i markedspriserne i 
Rumænien
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Produktionen reduceret i 2020 grundet ASF
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Grise produceret (‘000) Effektivitet (grise pr. årsso)

Rumænien støtter grisevelfærd
Vi har ansøgt om og modtaget tilskud til forbedring af dyrevelfærden i svineproduktion
baseret på den rumænske tilskudsordning. Det tilskud, vi ansøgte om i året, er indregnet i
den samlede indtægt på 6,2 mio. EUR. Dette udgør 95% af det samlede ansøgte beløb.
Betaling forventes i 1. halvdel af 2021.

I 2020 har vi modtaget betalinger på 8,1 mio. EUR til dyrevelfærdsstøtte, som vi ansøgte
om i 2019. Dette svarer til 1,6 mio. EUR mere end allokeret ved udgangen af 2019. I alt er
der bogført betalinger for velfærdstilskud på 8,0 mio. EUR i 2019.

Tilskudsbeløbet er langt fra en nettogevinst, da vi kan reducere de betydelige
omkostninger forbundet med at opfylde kravene til tilskuddet, hvis det ophører med at
eksistere. Derudover, hvis der ikke var noget tilskud, forventes det at reflektere positivt på
de lokale priser på svinekød.

På grund af en betydelig reduktion i tilskudsordningen pr. enhed er de samlede bogførte
tilskud gradvist reduceret siden 2017 på trods af det stigende antal solgte slagtesvin.

Svineproduktion faldt med 4% i vægt og 25% i antal grise
2020 var det første år i selskabets historie, hvor produktionstallene var lavere end året
før. Årsagen er naturligvis ASF-udbruddet i Olsuin farm, der midlertidigt lukkede 30% af
vores smågriseproduktion.

Den årlige produktion vil igen nå tæt på 600.000 producerede grise / 60.000 tons, når
ASF igen tillader fuld udnyttelse af vores produktionskapacitet. Desværre vil dette heller
ikke være tilfældet i 2021 grundet ASF-udbruddene på Premium Porc og Venturelli farme,
der midlertidigt reducerer både vores avls- og opfedningskapacitet med næsten 20%.
Flere oplysninger om konsekvenserne af ASF på næste side.

Produktiviteten, målt i fravænnede grise pr. årsso, blev opretholdt relativt på samme
niveau som de foregående år for de tre sofarme i fuld produktion.
Produktionseffektiviteten blev negativt påvirket af forstyrrelser i produktionsflow
forårsaget af ASF-zoneinddeling med restriktioner omkring flytning af dyrene til følge
(blokerede farme, rekonfigurerede flows osv.).

Ledelsesberetning

2016 2017 2018 2019 2020
Ændr.  '19 

ti l  '20

Antal søer på stald ultimo stk. 12.269 12.510 17.427 17.744 17.956 1%

Heraf søer til nedslagning stk. 0 0 0 5.557 3.203

Fravænnede smågrise pr. årsso stk. 34,0 34,2 34,1 34,6 34,3 -1%

Producerede grise pr. årsso *) stk. 32,3 32,5 32,3 32,4 30,6 -6%

Solgte slagtesvin stk. 383.936 396.445 393.712 441.030 423.981 -4%

Solgte smågrise (netto) stk. 14.743 6.900 59.096 102.871 -3.457 N/A

Producerede grise i alt stk. 395.318 406.702 511.111 568.385 427.887 -25%

Vægt af svin produceret tons 40.275 44.593 48.779 53.936 51.689 -4%
*) Note:  Antal producerede grise pr. årsso for 2017 & 2018 er korrigeret for BraSib projektet og i 2020 ekskl. genopstart af Olsuin. 

Fakta om svineproduktionen i 
Rumænien

275 291

379 396 407

511

568

428

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produktionsudvikling

28,3 27,6

29,4

32,3
32,5 32,3 32,4

30,6
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ASF-udvikling i Rumænien
Landsdækkende var ASF-udbruddene igen i 2020 udbredte og talrige, selvom registrerede
udbrud i 2020 var nærmest halveret sammenlignet med 2019. Siden begyndelsen af juni
2018 er der registreret mere end 4.000 udbrud på national plan, og hele landet er nu
påvirket.

I 2020 fortsatte overvågnings-/beskyttelseszonerne, forårsaget af ASF-udbrud i områder
tæt på vores gårde, med at påvirke vores produktion negativt grundet restriktioner
omkring flytning af dyrene ud af de blokerede farme. 6 af vores egne farme, foruden flere
af vores lejede farme, var omfattet af én eller flere zoner. Disse overvågnings-
/beskyttelseszoner varede fra 4 uger op til 12 uger. Vi arbejder tæt sammen med
myndighederne om at løfte zonerne så snart procedurerne tillader det. Vi er ofte i stand til
at fortsætte produktionen upåvirket på de blokerede farme, såfremt zonerne løftes
indenfor 4-6 uger, på grund af de gennemførte justeringer af vores produktion.

ASF-udbrud på vores farme
Efter ASF-infektionen i slutningen af 2019, blev Olsuin-besætningen aflivet i januar 2020,
farmen rengjort og desinficeret i først halvår og reetableret i andet halvår af 2020. De
første slagtesvin, med oprindelse i Olsuin smågrise, blev slagtet i januar 2021, og farmen
er nu tilbage i fuld produktion.

I december 2020 blev Premium Porc farm inficeret med ASF. Som følge heraf blev 31.000
grise aflivet (heraf 3.000 søer). Den omfattende rengøring- og desinfektionsfase er
påbegyndt. Vi forventer, at reetableringen af sobestanden påbegyndes i oktober 2021.
Imens bruges farmens slagtesvinskapacitet, hvorfor de første grise slagtes i 4. kvartal
2021. Farmen er tilbage i fuld produktion fra september 2022.

Ulykkeligvis fulgte ASF-infektionen i Venturelli farm i januar 2021. Denne farm er en
”fravænning til slagt” produktion og alle 29.000 grise blev aflivet. Rengørings- og
desinfektionsfasen er påbegyndt. Reetableringen af Venturelli farm er mere enkel
sammenlignet med Premium Porc og Olsuin farme, eftersom smågrise genindsættes
umiddelbart når det er muligt. Vi forventer, at de første grise slagtes i september 2021.

Årsagen til infektionerne er ikke identificeret, hverken i Premium Porc eller Venturelli. De to
udbrud betragtes som individuelle tilfælde, eftersom der ingen kontakt var mellem
Premium Porc og Venturelli farme, som kunne overføre smitten. Og begge farme har et
højt biosikkerhedsniveau ifølge internationale eksperter.

Produktionen påvirket af
Afrikansk Svinepest (ASF) i Rumænien

Direkte tab som følge af vores ASF-udbrud
Aflivning af grise grundet ASF sker på ordre fra de rumænske veterinærmyndigheder og
besætningens værdi kompenseres af staten til markedspris. Den forventede kompensation
for Olsuin blev modtaget i 2020. I dette tilfælde blev en lille del af produktionsafbrydelserne
kompenseret igennem forsikring. Det er ikke tilfældet for hverken Premium Porc eller
Venturelli farme.

Efter fratrækning af kompensationen fra staten samt forsikring beløber nettotabet for
selskabet, grundet udbruddet i Olsuin, sig til 3,5 mio. EUR op til slutningen af 2020, hvoraf
1,0 mio. EUR blev registreret allerede i 2019.

Nettotabet registreret i 2020 for udbruddet i Premium Porc farm beløber sig til 1.8 mio.
EUR indregnet den fastlagte kompensation fra staten. Eftersom Venturelli blev inficeret
senere er intet tab ifm. dette udbrud registreret i 2020. 2021 vil blive væsentlig påvirket af
begge udbrud. Den manglende produktion i Premium Porc vil have en tydelig negativ
indflydelse, men en endnu større negativ indflydelse skyldes produktionsafbrydelser i de
andre farme, hvis produktionsflow normalvis er forbundet med én af de to farme.

Samlede tab i 2020 på grund af ASF
Foruden de direkte tab på grund af udbruddene i Olsuin og Premium Porc, anslås de
samlede tab registeret af selskabet, forårsaget af ASF i Rumænien, at løbe op i ca. 4 mio.
EUR i 2020. De samlede tab løb op i ca. 9 mio. EUR i 2019 og 5,2 mio. EUR i de 6 måneder
med ASF i 2018.

De indirekte tab forsaget af restriktionerne grundet ASF-udbrud kompenseres ikke af
myndighederne. Disse indirekte tab kan opdeles i følgende komponenter:

1. Reducerede salgspriser grundet særlig håndtering af grise fra ASF-områder og, i flere
tilfælde, varmebehandling af kødet fra restriktionszoner;

2. Tabt produktion i slagtesvinebesætninger som ikke forsynes med smågrise på grund af
overvågnings-/beskyttelseszoner;

3. Særlige poster: Ekstra omkostninger til at kompensere for forstyrrede produktionsflow.
Denne kategori omfatter ekstra foder, leje af ekstra staldkapacitet, ekstra arbejde samt
en række ekstra omkostninger til dyrlæger, konsulenter m.v.

Vores prioritet er forsat at beskytte vores farme. Dette ved at overholde vores etablerede
biosikkerhedsforanstaltninger, og styrke disse igennem løbende investeringer.

10
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Planteavlsproduktion påvirket af drøj tørke i Rumænien
Høstudbyttet var mere end halveret sammenlignet med normal grundet den meget
varme og tørre sæson. Såningen af afgrøder i efteråret 2019 var udfordrende, og der
blev ikke sået raps. På trods af, at hvede og byg oprindeligt blev veletableret,
reducerede en kold vinter og tørre forhold antallet af hektarer der blev høstet.
Forårsafgrøder var endnu mere berørt. I alt høstede vi kun 80% af det såede areal
grundet tørke.

Afgrøderne sået i efteråret 2020 ser godt ud og understøtter de positive udsigter for
høsten i 2021.

Det producerede korn repræsenterer mindre end 5% af den samlede råvaremængde,
der er nødvendig for selskabets foderproduktion. De resterende mængder leveres af
lokale såvel som internationale producenter. Vi evaluerer løbende
planteavlsdivisionens strategiske position i vores virksomhed.

0,2 mio. EUR fortjeneste fra salget af landbrugsjord
Frasalget af landbrugsjord der ikke bruges af os fortsatte i 2020. Den positive
indvirkning på 0,2 mio. EUR fra denne aktivitet kunne dog ikke forhindre
jordbrugsaktiviteterne i at præsentere et samlet tab.

Planteavl og investeringer

7,8 mio. EUR investeret i 2020
I alt nåede investeringerne i 2020 7,8 mio. EUR eksklusiv avlsbesætning.

Forbedringer på Feldioara slagtesvin farm
Vi færdiggjorde den første fase af Feldioara projektet, herunder nye gyllelaguner,
korridorer og andre renoveringer af farmen købt i 2018. 1,7 mio. EUR blev brugt på dette
projekt i 2020. Projektets anden fase, at transformere farmen til en fravænning til
slagteproduktion, blev udskudt.

Investeringer i biosikkerhed fortsættes
Som et helt centralt element i at operere i ASF-miljøet har vi fortsat vores investeringer i
biosikkerhed, i alt ca. 1,2 mio. EUR, hvilket repræsenterer en anden betydelig del af de
totale investeringer i 2020. Disse investeringer var delvist dækket igennem tilskud.

Ejendomme opskrevet med 5,2 mio. EUR
Der er udført en værdiansættelsesvurdering af ejendommene ejet af datterselskaberne
Premium Porc Sibiu SRL, Degaro SRL, Olsuin SRL og Premium Porc Feed SRL.
Værdiansættelsesvurderingerne udgør grundlaget for betaling af ejendomsskat og har
resulteret i en samlet opskrivning på 5,2 mio. EUR. Opskrivningen efter skat allokeres til
anden totalindkomst inkluderet i egenkapitalen, og har ingen indflydelse på årets
resultat.

11

Feldioara gyllelaguner

Ledelsesberetning
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Igangværende retssager 
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Retssag om tilbagebetaling af tilskud vundet
I 2014 startede tre sager om tilbagebetalingskrav af diverse tilskud på i alt 1,6
mio. EUR. Undervejs er sagskomplekset reduceret fra tre sager til én idet de to
mindste af sagerne er endelig afgjort til selskabets fordel efter to
retsinstanser. Den største af sagerne har været henvist til en højere
retsinstans fra starten og blev først behandlet i december 2015. Dommen blev
afsagt i februar 2016 og gik imod os og vi ankede til højesteret. Højesteret
afgjorde i januar 2019 at sagen skulle gå om ved første retsinstans.

Vi vandt den genoptagne sag i maj 2019, men myndighederne ankede til
højesteret. Sagen er behandlet i april 2021, hvor vi igen vandt da højesteret
stadfæstede afgørelsen fra første instans. Afgørelsen er endelig!

Vores juridiske rådgivere har hele tiden vurderet, at vi havde en stærk sag, På
den baggrund har vi valgt ikke at hensætte til tilbagebetaling af tilskud. Vi
betalte beløbet til skattemyndighederne i løbet af 2017 for at undgå at
myndighederne tog pant i den pågældende ejendom. Beløbet er registreret
som et tilgodehavende som vi nu afventer at få returneret i 2021.

Vi anser sagen som et enkeltstående tilfælde uden indflydelse på tilskud
modtaget efter 2012.

.

Ledelsesberetning

Sag om flytning af Negreni farmen
En gruppe af borgere i Negreni landsby sagsøgte os i 2016 med krav om at vores stalde bør flyttes.
Deres krav er baseret på en bekendtgørelse fra 2014, hvori det fastsættes, at afstande fra
husdyrbedrifter til nabohuse skal være mindst 1.500m.

Vores rådgivere samt de myndigheder, der har vurderet og valideret vores produktions- og
byggetilladelser, er enige om, at denne bekendtgørelse kun skulle dække fremtidige konstruktioner og
ikke farme og huse etablerede årtier før bekendtgørelsen blev udstedt. På trods af dette, tabte vi i to
på hinanden følgende retssager i 2018, og vi er forpligtede til at flytte staldene. Ministeriet som
udstedte bekendtgørelsen har i 2019 bekræftet vores fortolkning. Sagen er modsigende på mange
måder, understreget af det retslige grundlag for vores produktionstilladelser. Håndhævelse af
dommen betragtes desuden som praktisk talt umuligt, da alle produktionstilladelser er gyldige, og
produktionen kan fortsætte på trods af dommen.

I tillæg til de tre tilsvarende krav modtaget i 2019, er vi mødt med yderligere tolv lignende krav i 2020.
Alle sager er berammet for foråret 2021.

Vi har ingen intention om at flytte farmen og vil fortsætte med at bestride afgørelsen. Ledelsen og
vores juridiske rådgivere har iværksat adskillige tiltag for at få afgørelsen annulleret og forventer
fortsat at det med tiden vil lykkes at få sagen annulleret. Baseret på dette har vi valgt ikke at foretage
nogen hensættelser, da vi ikke forventer at møde tab som følge af denne sag. Sagen er beskrevet i
detaljer i note 2 i årsregnskabet.
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Covid-19 pandemi
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Covid-19 – den uventede faktor
I 2020 udfoldede Covid-19 pandemien sig uventet og påvirkede liv og virksomheder
globalt. Vi var ingen undtagelse for påvirkningen af Covid-19 eftersom vi pludselig
stod overfor nye situationer, der krævede vores opmærksomhed og tilpasning. I
centrum af de trufne beslutninger var målsætningen om at beskytte vores
medarbejdere og deres familier samt sikre kontinuiteten af vores virksomhed.

Interne foranstaltninger implementeret for at bekæmpe pandemien
Med formålet om at etablere interne foranstaltninger, for at sikre vores medarbejderes
sundhed og begrænse indvirkningen af Covid-19 på vores virksomhed, blev der nedsat
en komité, som repræsenterede vores afdelinger bredt. Vi startede med at opbygge
vores medarbejderes viden om Covid-19 med formålet om at stoppe spredningen – i
overensstemmelse med nationale statslige retningslinjer

Vi implementerede adskillige hygiejniske og forsigtigheds foranstaltninger, såsom
brugen af masker, handsker og desinfektionsmidler, for at nævne nogle få.
Overholdelse af afstandskrav blev et must, hvorfor fysiske møder blev erstattet af
virtuelle møder, såvel som interne begivenheder blev aflyst. Der blev etableret
skiftehold for vores produktionsmedarbejdere for at undgå kontakt imellem dem, og de
administrative afdelinger (medarbejdere) startede med at arbejde hjemme.

Ekstra pres på organisationen
Covid-19 lagde et ekstra pres på hele organisationen, både privat og professionelt.
Privat, eftersom mange af vores medarbejdere havde børn hjemme at tage vare på,
grundet skolelukning, samtidig med at de skulle varetage deres arbejdsopgaver.
Professionelt, eftersom skiftehold blev etableret i vores produktion hvilket udfordrede
vores ressourcer, og manglen på fysisk tilstedeværelse på vores kontorer og i møder,
resulterede i mindre forventningsafstemning samt flere fejl og konflikter end normalt.

På trods af usikkerheden og forandring forårsaget af pandemien har vores
medarbejdere taget udfordringerne op og udvist samarbejde, vedholdenhed og
dedikation i at beskytte hinanden og vores virksomhed. Dette understreger atter
styrken og engagementet blandt selskabets 500 medarbejdere.

Donationer til vores lokalsamfund
At støtte op om vores lokalsamfund har altid været vores motivation, og ikke mindst under
pandemien. Vi donerede medicinske forsyninger til hospitaler, såsom iltapparater, masker
og kitler. Derudover blev basale fødevarer og hygiejneartikler doneret til mere end 2.000
mennesker i vores lokalsamfund.

Organisatorisk udvikling i en Covid-19-kontekst
Vi fortsatte med at udvikle vores medarbejdere og opbygge deres ekspertise på trods af, at
vi var udfordret af afstandskrav implementeret grundet pandemien. Vi rykkede træning
virtuelt, og formåede alligevel at levere mere end 1.100 timers træning til medarbejdere fra
forskellige afdelinger og organisatoriske niveauer. Vi ser investeringen i træning og
uddannelse af vores medarbejdere som skridt til løbende at forbedre effektiviteten i vores
drift parallelt med vores virksomhedsresultater.

Yderligere fokus er lagt på at styrke rollen som mellemleder i hele organisationen med det
formål at maksimere de enkelte mellemlederes input, øge teamets effektivitet og frigive
ressourcer til kontinuerlig virksomhedsudvikling.

.

Ledelsesberetning
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Samfundsansvar

Politik for det underrepræsenterede køn
Bestyrelse:
Den nuværende kønssammensætning i bestyrelsen er 1 kvinde og 4 mænd. Målsætningen
omkring mangfoldighed på bestyrelsesniveau var, at mindst et bestyrelsesmedlem skulle
være af det underrepræsenterede køn.

Virksomhedens bestyrelsesmedlemmer vælges af aktionærerne på generalforsamlingen.
Henset til virksomhedens branche kan det ikke forventes, at andelen af det
underrepræsenterede køn i bestyrelsen vil blive forøget yderligere over de kommende år.
Bestyrelsen vil være opmærksomme herpå i forbindelse med indstilling til valg til
bestyrelsen, såfremt rekrutteringsgrundlaget understøtter muligheden herfor, med henblik
på at sikre mangfoldigheden i ledelsen og for at styrke innovationskraften og kvaliteten i
ledelsen.

Øvrige ledelseslag:
Virksomheden er som følge af det begrænsede antal medarbejdere i Danmark ikke
forpligtet til at fastsætte en politik for øvrige ledelseslag. Ikke desto mindre sikrer
virksomheden, gennem sine interne politikker og praksis, en retfærdig udvælgelsesproces,
åben over for alle køn samt personlige forhold, og udvælgelsen udføres strengt på kriterier
relateret til ekspertise og refleksion af virksomhedens værdier.

14

Vi udviser omtanke - Ansvarlighed og bæredygtighed som vores ledende
principper
Vores CSR-strategi afspejler det fokus vi, DCH International A/S, har på, at vores drift er
ansvarlig og bæredygtig. Særligt er der fokus på dyrevelfærd, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø,
antikorruption, det omliggende samfund samt økonomisk bæredygtighed.

Vores CSR-rapport er offentlig tilgængelig og kan læses i fuld længde på selskabets
hjemmeside: www.premiumporc.com.

Denne redegørelse er udarbejdet jf. årsregnskabslovens §99a og §99b.

Vi lægger stor vægt på at begrænse miljøpåvirkningen af gylle fra vores produktion. Dette
ved at anvende gyllen som naturlig gødning på forskellige måder, og samtidig afsøge nye
anvendelsesmåder. For at hindre udslip af drivhusgasser, og generelt reducere lugtgener,
opbevares gyllen i lukkede gyllelaguner.

Med formålet om at udvikle og supportere lokalsamfundene hvori vi har aktiviteter, har vi
etableret sponsoraftaler med lokale skoler og hospitaler i Rumænien. Her fokuserer vi
vores initiativer omkring grundstenene uddannelse, sundhed, miljø og lokale værdier.

Vi sigter efter den højeste standard af dyrevelfærd indenfor vores industri ved at overholde
etablerede procedurer for griseproduktionen, såvel som biosikkerhed. Disse procedurer er
baseret på dansk praksis, EU-standarder og suppleret med yderligere foranstaltninger, som
kræves af det rumænske nationale program for dyrevelfærd.

Vores ledende principper indenfor bæredygtighed og ansvarlighed afspejles i vores
kontinuerlige mål om at minimere indvirkningen af vores aktiviteter, og ved at byde ind med
forbedringer i dag og for kommende generationer.

Ledelsesberetning

http://www.premiumporc.com/
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Den forventede udvikling
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ASF vil være til stede i Rumænien i flere år fremover
Idet ASF forsætter med at sprede sig i Rumænien, forventer vi forstyrrelser af produktionen
forårsaget af farme der kommer i beskyttelses-/overvågningszoner, skønt forhåbentlig på
et lavere niveau end i 2020. I produktions- og finansiel planlægning har vi inkluderet en
reserve til at dække de negative indvirkninger forårsaget af sådanne situationer.

Det er meget vigtigt for vores branche, at ASF-situationen kontrolleres. Vi støtter op om
myndighedernes handlinger og behovet for at opretholde begrænsningerne i en længere
periode. Der kan ses forbedringer i måden hvorpå lokale myndigheder håndterer rydningen
af ASF-udbrud, hvilket gradvist reducerer perioderne hvor dyrene ikke kan flyttes. På den
anden side, på nationalt niveau, er det mindre sandsynligt, at myndighederne lykkes med at
opnå kontrol over ASF-udviklingen og implementere en forenet strategi hvormed
sygdommen kan bekæmpes.

Vi forventer, at ASF vil være til stede i Rumænien i flere år fremover, men som
baggårdsproduktion gradvist falder, yderligere accelereret af ASF, forventes risikoen
gradvist at falde indenfor de kommende år.

Få investeringer planlagt i 2021
Taget ASF-situationen i betragtning, og det store fokus på, at få farmene tilbage i
produktion, begrænses investeringerne, og implementeres kun ud fra en høj grad af
nødvendighed.

Vi forventer en mindre indtjening i 2021 end i 2020
Som angivet ovenfor forventer vi, at svinekødspriserne vil stige i 2021, hvilket delvis
kompenserer for mange af de beskrevne ASF-udfordringer. Men ikke alle, hvorfor justeret
EBITDA (dvs. eksklusiv dagsværdiregulering) forventes kun at nå omkring 8-11 mio. EUR
sammenlignet med 14,4 mio. EUR i 2020.

Værdisætningen af besætningen forventes omvendt at have en positiv indflydelse i 2021,
og nettoresultatet inkl. dagsværdiregulering forventes derfor at blive et mindre overskud.

Dette estimat er genstand for mere usikkerhed end normalt grundet de ustabile
markedsforhold.

Svinekødspriser forventes at forbedre sig
Tre faktorer, efterspørgsel fra Kina, ASF-udvikling i Europa samt Covid-19, gør
forudsigelserne for udviklingen af det europæiske marked for svinekød vanskelige.
Produktionen i EU justeres til den ændrede efterspørgselsstruktur forårsaget af Covid-19,
og den manglende eksport fra Tyskland grundet ASF. Med EU-markedet stabiliseret vil
manglen på svinekød på det globale marked, hovedsageligt drevet af den alvorlige
indvirkning af ASF i Kina, opretholde en stærk støtte til efterspørgslen og priserne.

Markedet for svinekød forventes at forbedre sig baseret på Kinas fortsatte stærke
efterspørgsel, og priserne forventes minimum i 2021 at nå et niveau svarende til 5 års
gennemsnit. Selv om et ”worst-case” scenarie kan føre til lavere svinekødspriser end
forventet, ser vi de positive scenarier mere sandsynlige, især drevet af afviklingen af Covid-
19-restriktionerne, som ændrer efterspørgslen til en mere normal situation.

Tilskud til dyrevelfærd fortsætter
Det nuværende program til forbedring af dyrevelfærden skulle oprindeligt stoppe ved
udgangen af 2020, men blev forlænget til også at dække 2021 på samme betingelser og
finansielt niveau som året før. Selv hvis det nuværende program ville blive reduceret i
finansielt værdi fra 2022, ser vi det stadig som en vigtig faktor for den fremtidige udvikling
af industrien i Rumænien såvel som for vores virksomhed.

Produktion fokuseret på at få alle farme tilbage i produktion
På trods af, at Olsuin farm var fuldt ud reetableret ved udgangen af 2020 er produktionen
stadig påvirket, indtil effektiviteten i 2021 vender tilbage til det der forventes af en
stabiliseret besætning.

Grundet ASF-udbruddet i Premium Porc, og aflivningen af hele besætningen i januar 2021,
reduceres vores totale produktion med ca. 100.000 grise (17%) i 2021. Vi planlægger at
reetablere farmen i 2. halvår af 2021, og gradvis opbygge besætningen således fuld
produktion opnås i 3. kvartal 2022.

ASF-udbruddet i Venturelli reducerer ikke antallet af grise produceret, men reducerer
grisenes vægt grundet den manglende staldkapacitet i ca. 6 mdr. Det forventes, at farmen
vender tilbage til normalt produktion i 3. kvartal 2021.

Rentabilitetsmæssigt vil produktionsnedgangen – ligesom i 2020 – delvist blive opvejet af
højere salgsvægt og reduceret salg af smågrise.

Ledelsesberetning
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Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse
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t. EUR 2020 2019

Årets resultat -8.673 14.844

Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder 893 -123

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 37 -178

Skat på sikringsinstrumenter -6 29

5.174 1.108

Skat på opskrivning af materielle anlægsaktiver -828 -177

Totalindkomst -3.403 15.501

Aktionærer i moderselskabet -3.403 15.501

-3.403 15.501

Poster som kan blive omklassificeret til resultatet:

Poster som ikke kan blive omklassificeret til 
resultatet:

Opskrivning af materielle anlægsaktiver i 
dattervirksomheder

Fordeling af totalindkomst

t. EUR 2020 2019

Note

Omsætning 4 68.876 73.035

Tilskud og anden indkomst 5 8.348 8.183

Dagsværdiregulering af biologiske aktiver 6 -10.651 10.373

Nettoomsætning 66.574 91.591

Vareforbrug -35.677 -35.824

Andre eksterne omkostninger -17.263 -15.932

Bruttofortjeneste 13.634 39.835

Personaleomkostninger 7 -9.970 -8.775

Særlige omkostninger som følge af ASF 8 -2.214 -2.194

Afskrivninger 9 -8.556 -7.813

Resultat af primær drift (EBIT) -7.106 21.053

Finansielle indtægter 10 74 76

Finansielle omkostninger 11 -3.303 -3.533

Resultat før skat -10.335 17.596

Skat af årets resultat 12 1.662 -2.752

Årets resultat -8.673 14.844

Fordeling af årets resultat:

Aktionærer i moderselskabet -8.673 14.844

Fordelt i alt -8.673 14.844
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Koncernregnskab

Koncernens balance

t. EUR 31/12 2020 31/12  2019

Passiver Note

Aktiekapital 20 12.767 12.767

Reserve for opskrivning 13.474 9.128

Overført resultat 61.936 69.626

88.176 91.520

Udskudte skatteforpligtelser 21 2.245 3.038

Gæld til kreditinstitutter 22 26.409 34.083

Leasinggæld 2.254 2.268

Hensatte forpligtelser 23 2.031 1.654

Anden langfristet gæld 22 247 658

Langfristede gældsforpligtelser 33.187 41.700

22 32.062 29.999

Leverandørgæld 7.043 5.466

Anden gæld 24 4.579 5.044

Kortfristede gældsforpligtelser 43.684 40.508

19 22 44

76.892 82.252

165.069 173.772

Egenkapital

Kortfristet del af langfristet gæld og 
anden bankgæld

Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt 
for salg

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

t. EUR 31/12 2020 31/12  2019

Aktiver Note

Erhvervede rettigheder 13 252 330

Immaterielle aktiver i alt 252 330

Grunde og bygninger 14 75.955 70.094

Produktionsanlæg og maskiner 14 21.311 21.023

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 2.882 3.251

Materielle anlægsaktiver under opførelse 14 3.008 3.659

Materielle anlægsaktiver i alt 103.156 98.027

Deposita / andre finansielle aktiver 16 83 79

Finansielle aktiver 83 79

Biologiske aktiver, stambesætning 15 7.558 7.853

Biologiske anlægsaktiver 7.558 7.853

111.049 106.288

Biologiske aktiver, handelsbesætning 15 11.317 20.655

Biologiske aktiver, jordbeholdninger 15 521 432

Varebeholdninger 17 7.317 7.321

Biologiske aktiver og beholdninger 19.154 28.407

Tilgodehavende fra salg 18 4.992 9.363

Andre tilgodehavender 18 15.630 16.718

Periodeafgrænsning 1.277 1.639

Tilgodehavender 21.899 27.720

Aktiver bestemt for salg 19 535 651

Likvide beholdninger 12.431 10.706

54.019 67.483

165.069 173.771

Omsætningsaktiver i alt

Lang fristede aktiver i alt

Aktiver i alt
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Aktiekapitalen består ultimo 2020 af 95.364.611 aktier á 1 DKK.
Aktiekapitalen er sidst udvidet i 2019 med 6.439.195 stk.
Der henvises i øvrigt til note 19 i selskabets årsregnskab.

Incitamentsprogrammer for ledelsesteamet
Under henvisning til beskrivelsen i årsregnskabets note
25 er koncernens ledelsesteam tildelt muligheden for,
fra 2023 til 2027, at købe et antal nytegnede aktier.

Den aftalte pris er fastsat til 3,81 DKK pr. aktie ved
udnyttelse i 2023 stigende til 4,63 DKK i 2027. I alt
2.904.000 tegningsrettigheder vil blive tildelt frem til 31.
december 2023 såfremt alle deltagere forbliver ansat i
selskabet i hele perioden.

Værdien af de 726.000 tegningsretter, der er tildelt i
2020, er fastsat til 61 t. EUR. Omkostningen er
indeholdt i personaleomkostninger.

Koncernregnskab

Koncernens egenkapitalopgørelse 

t. EUR Aktiekapital

Reserve for 

opskrivning

Reserve for 

valutakurs-

regulering

Overført 

resultat

Egenkapital    

i alt

11.915 8.197 0 54.420 74.532

862 0 0 666 1.528

-10 0 0 -20 -30

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 13 13

0 0 0 -23 -23

0 0 0 14.844 14.844

0 930 -123 -150 657

852 930 -123 15.329 16.988

0 0 123 -123 0

12.767 9.128 0 69.626 91.520

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 61 61

0 0 0 -8.673 -8.673

0 4.346 893 30 5.268

0 4.346 893 -8.583 -3.344

0 0 -893 893 0

12.767 13.474 0 61.936 88.176

Egenkapital pr. 31. december 2019

Egenkapital pr. 1. janaur 2019

Årets resultat

Anden totalindkomst

Totalindkomst for 2019

Overførsel fra andre reserver til overført 
resultat

Kapitalforhøjelse

Køb af egne aktier

IFRS 16 implementering

Årets resultat

Anden totalindkomst

Totalindkomst for 2020

Overførsel fra andre reserver til overført 
resultat

Egenkapital pr. 31. december 2020
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Koncernregnskab

Koncernens pengestrømsopgørelse 

t. EUR 2020 2019

Note
Resultat af primær drift (EBIT) -7.106 21.053

Regulering for ikke kontante poster
8.862 7.826

Værdiregulering af biologiske aktiver 10.651 -10.373

Ændring i handelsbesætning 0 1.627 -632

Ændring i varebeholdninger i 
øvrigt inkl. jordbeholdninger

39 -1.705

Ændring i tilgodehavender 5.820 -5.741

Ændring i leverandørgæld og anden gæld 1.112 -968

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 21.004 9.459

Renteindbetalinger og 
lignende

10 74 76

Renteudbetalinger og 
lignende

11 -1.914 -2.467

Betalt selskabsskat -926 -1.338

Pengestrømme fra driftsaktivitet 18.239 5.731

13 -78 -148
13 2 0

14 -8.837 -11.764

14 236 399

Køb af deposita / finansielle aktiver -5 -7

Investeringstilskud modtaget 584 0
19 235 274

Ændring af biologiske aktiver, stambesætning -2.761 3.621

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -10.623 -7.625

Sale of intangible assets

Af- og nedskrivninger

Køb af immaterielle aktiver

Køb af materielle anlægsaktiver

Salg af materielle anlægsaktiver

Salg af aktiver bestemt for salg

t. EUR 2020 2019

Note
Optagelse af langfristet gæld 22 4.164 6.479

Afdrag langfristet gæld 22 -9.941 -8.302

Kapitalforhøjelse 0 1.497

Pengstrømme fra finansieringsaktivitet -5.777 -326

Ændring i likvider 1.839 -2.220

Likvider primo 10.706 13.122

Valutakursregulering, primo -113 -196

Likvider ultimo 12.431 10.706

5.252 8.315

Likviditetsreserver ultimo 17.683 19.021

U-udnyttede kreditrammer
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