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Indholdsfortegnelse

Denne rapport er et uddrag af DCH International A/S’s Annual Report 2019. 

Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 
og pengestrømsopgørelse fra Annual Report 2019. For regnskabet, inklusiv noter for koncernen og regnskabet 

for moderselskabet, påtegninger mv. henvises der til Annual Report 2019. 

I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.
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t. EUR 2019 2018 2017 2016 2015

Resultatopgørelse:

Nettoomsætning 91,591 63,857 67,587 58,185 49,270

EBITDA 28,866 10,305 23,380 19,492 10,693

20,687 13,363 24,241 16,219 12,542

21,053 3,817 17,885 15,275 6,680

Finansielle poster netto -3,457 -2,294 -3,098 -2,313 -2,155

Årets resultat 14,844 1,172 12,335 10,931 4,085

Balance:

Aktiver i alt 173,771 157,679 149,685 116,790 103,160

11,764 15,076 23,638 11,489 10,571

Egenkapital 91,520 74,532 73,071 59,041 45,797

Investeret kapital 138,592 134,089 127,402 100,421 86,221

Nettorentebærende gæld 56,302 56,011 51,918 39,274 40,100

Pengestrømme:

Pengestrømme driftsaktivitet 5,731 11,467 10,850 10,516 2,004

-7,625 -14,908 -23,829 -9,725 -7,412

-326 5,820 6,295 1,307 5,805

Justeret EBITDA 

Investering i materielle
anlægsaktiver

Resultat af primær drift (EBIT)

Pengestrømme investeringsaktivitet

Pengestrømme finansieringsaktivitet
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Koncernens hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal

2019 2018 2017 2016 2015

Medarbejdere:

471 445 335 286 295

Produktionsnøgletal:

Dyrket areal ha 1.663 1.720 1.796 1.848 2.925

Total udbytte (alle 
afgrøder)

ton
8.377 6.159 7.496 7.226 9.472

Antal årssøer 17.532 16.519 12.503 12.256 12.862

Antal producerede grise 568.385 511.111 406.702 395.318 378.672

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

Finansielle nøgletal:

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

Justeret EBITDA margin 22,6% 20,9% 35,9% 27,9% 25,5%

Overskudsgrad (EBIT margin) 23,0% 6,0% 26,5% 26,3% 13,6%

Afkast af investeret kapital 15,5% 2,9% 15,7% 16,4% 8,0%

Egenkapitalens forrentning 18,1% 1,6% 18,7% 20,9% 9,0%

Soliditetsgrad 52,7% 46,5% 48,8% 50,6% 44,4%

Likviditetsgrad 167% 136% 130% 144% 123%

Indre værdi pr. aktie DKK/share 7,17 5,93 5,80 4,69 3,91

Gennemsnitligt antal 
fuldtidssansatte

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 

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
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Koncernoversigt  
pr. 31. december 2019

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

Consinterfin 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

Premium Porc Feed SRL

100%

100%

100%

35%

65%

53% 47%

100%100%100%

100% 100%

100%

Degaro
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)
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Den næststørste producent af grise i Rumænien

Om os

+450 medarbejder

3 foderfabrikker
950 tons foder pr. dag 

9 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

Selskabsoplysninger
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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

✓ Full-line svineproduktion: avl, reproduktion, faring, slagtesvin

✓ De bedste danske svinegener og den bedste teknologi

✓ Egen logistik for dyr og foder

✓ Egne foderfabrikker

✓ Markbrugsafdeling

✓ Håndtering af naturgødning

Vores forretningsmodel

Selskabsoplysninger
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t. EUR
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Total omsætning 91,591 63,857 89,943 62,466 1,625 1,405

EBITDA ekskl. værdireg. bio. aktiver 18,493 12,430 17,719 11,947 945 654

EBITDA 28,866 10,305 28,135 9,818 903 657

EBIT 21,053 3,817 20,671 3,641 580 406

Resultat før skat 17,596 1,523 16,929 1,041 385 272

Koncern total Svineproduktion Planteavl

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Svineproduktion98%

Planteavl2%
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I hovedtræk kan koncernen inddeles i to
forretningsområder i Rumænien, hvoraf
svineproduktionen er suverænt den
største.

Rekordhøjt overskud, da svinekødpriser stiger
Det samlede overskud for 2019 er på EUR 14.8 mio., hvilket er 13.7 EUR million højere end
i 2018, og det højeste resultat i selskabets historie. Koncernens samlede nettoomsætning
er øget til 91.6 mio. EUR (+43% i forhold til 2018). En positiv dagsværdiregulering af
besætningen forklarer 10,4 mio. EUR af stigningen. Højere omsætning er et resultat af
rekordpriser på gruppens hovedprodukt, svinekød, på trods af tab forårsaget af ASF og
lavere offentlige tilskud. Det underliggende aktivitetsniveau nåede det højeste niveau
hidtil med en 11% stigning i produktionen sammenlignet med 2018.

Vigtigste drivkræfter bag overskuddet i 2019 sammenlignet med 2018:

• Svinepriserne var 15% højere i forhold til 2018, svarende til 9 mio. EUR mere i
omsætning. De højere priser havde også en stor indflydelse på besætningspriserne
ved årets udgang, hvilket medførte en positiv dagsværdiregulering af besætningen
på 10,4 mio. EUR (2018: -2,1 mio. EUR).

• Højere effektivitet og fuld produktion. Med den nye Olsuin farm i fuld drift i 2019, og
den høje produktionseffektivitet på koncernniveau, blev der solgt 90.000 grise flere
end i 2018.

• Indirekte tab forårsaget af zoneinddeling på grund af afrikansk svinepest (ASF):
Flere udbrud af ASF i Rumænien, især i baggårdsbesætninger, har alvorligt forstyrret
vores produktions-flow såvel som vores salgskanaler. Ikke mindre end 11
overvågnings- / beskyttelseszoner har i løbet af 2019 omfattet en eller flere af vores
gårde (ejede såvel som lejede), i forhold til 4 gange i 2018. Den samlede påvirkning
genereret af de indirekte tab på grund af ASF-relaterede restriktioner estimeres at
løbe op i samlede tab på 9 mio. EUR før skat i 2019.

• Direkte tab på grund af ASF som følge af, at den nye Olsuin gård blev smittet i
slutningen af 2019. Da udbruddet blev bekræftet i januar 2020, er den økonomiske
virkning begrænset til 1,0 mio. EUR for 2019. Den største del af tabet forårsaget af
udbruddet vil påvirke 2020 som driftstab.

Tilfredsstillende overskud for 2019
Overskuddet er på et tilfredsstillende niveau i lyset af årets udfordringer med ASF.
Produktiviteten anses som høj under de aktuelle betingelser.

Koncernen har pr. 31/12 2019 et tilfredsstillende likviditetsberedskab.

Ledelsesberetning
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ASF i Kina trækker de globale svinekødspriser til rekord højder
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Prisudvikling på svinekød
Trods en lavere gennemsnitspris for hele året end i 2017, nåede svinekødspriserne i
Rumænien såvel som i Europa, et rekordhøjt niveau i 2. halvår 2019, da efter-
spørgslen fra Kina steg betydeligt

Mens svinekødspriserne i 1. kvartal var under 5 års gennemsnittet, betød en
dramatisk stigning på 85% i 2. kvartal og kontinuerlige stigninger indtil udgangen af
året, at hele årets gennemsnitspris var 15% højere end gennemsnittet for 2018,
men sluttede 51% højere i forhold til årets begyndelse.

Da Kinas svineproduktion blev hårdt påvirket af ASF, har manglen på svinekød
udløst en hidtil uset efterspørgsel, hvilket har påvirket svinekødspriserne på globalt
niveau positivt.

Mens situationen i Kina forbliver ustabil, og prognoserne endnu ikke giver et klart
overblik på mellem langt sigt, forventes det, at priserne forbliver på et højt niveau i
den kommende periode. Den nuværende globale proteinproduktion ser ud til ikke at
være i stand til at dække det høje forsyningsefterslæb.

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

Prisforholdet mellem svinekød og foder på 7,1 for 2019 er højere sammenlignet med 2018,
men alligevel lavere sammenlignet med rekorden fra 2017. Det højere bytteforhold
repræsenterer en stigning i resultatet før skat på 7,1 mio. EUR i 2019 sammenlignet med den
samme produktion med 2018-priser.

Besætningspriserne justeret

Markedspriserne for de biologiske aktiver, primært svinebesætningen, har fulgt udsvingene i
svinekødpriserne og nåede rekordhøje priser ultimo året. Derfor øges værdien af de
biologiske aktiver med 10,4 mio. EUR sammenlignet med hvis priserne i 2018 var fortsat.
Justeringen afspejler internationale regnskabsprincipper, som vi vurderer giver et mere
retvisende billede af koncernens aktiviteter og finansielle stilling.

Salgskanalerne efter ASF
Salg af slagtesvin er fortsat præget af, at kunderne primært er små slagterier med forskellig
grad af økonomisk kapacitet. I 2019 registrerede vi nogle enkelte tab og har foretaget
hensættelser på debitorer for 0,2 mio. EUR.

På grund af de ovenfor beskrevne ASF-begrænsninger har vi i løbet af kort tid etableret
salgskanaler til smågrise samt til slagtesvin, der skal sælges til varmebehandling. For at
imødekomme ændringerne har vi måtte afvige fra vores normale kreditpolitik og acceptere
mindre sikkerhed fra disse kunder. Indtil videre betaler disse kunder regelmæssigt.

1.40 1.38

1.66

1.42
1.63

0.22 0.2 0.21 0.22 0.23

2015 2016 2017 2018 2019

Markedspriser på svinekød og foder

Pork prices (carcass) Feed prices

6.4
6.9

7.9

6.5
7.1

Foderprisudvikling
Foderpriserne har været stabile på et niveau svarende til de foregående år. Mens
råvarepriserne forblev konstante, har vi midlertidigt øget køb af foder fra eksterne
kilder, til dækning af foderbehovet, indtil færdiggørelsen af Venturelli fodermølle i
august 2019.

2015 2016 2017 2018 2019

Svinepris (slagtevægt) EUR/kg 1,40 1,38 1,66 1,42 1,63

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

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

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

Udvikling i markedspriserne i 
Rumænien

Ledelsesberetning
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Produktionen vokset i 2019
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275 291

379 396 407

511
568

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produktionsudvikling

28.3 27.6
29.4

32.3
32.5 32.3 32.4

Grise produceret (‘000) Effektivitet (grise pr. årsso)

Rumænien støtter svinevelfærd
Der er modtaget tilskud efter en rumænsk støtteordning til forbedring af dyrevelfærden i
svineproduktion. Det ansøgte tilskud for året er indregnet med 6,4 mio. EUR svarende til
ca. 80 % af det ansøgte pga. usikkerhed omkring udbetaling. Udbetalingen er forventet i
første kvartal 2020.

Vi har i 2019 modtaget tilskudsbetalinger på 6.4 mio. EUR for produktionen i 2018.
Beløbet udgør 1.4 mio. EUR mere end afsat ultimo 2018. I alt er der indtægtsført
velfærdstilskud for 7,8 mio. EUR i 2019.

Såfremt tilskudsprogrammet ophører ventes det at afspejle sig positivt i svinepriserne på
det lokale marked. Herudover vil vi kunne reducere betydelige omkostninger forbundet
med at opfylde kravene for tilskuddet.

På grund af en betydelig reduktion af støtteordningen pr. enhed, er de samlede tilskud
gradvis reduceret siden 2017, på trods af det øgede antal solgte slagtesvin.

Produktionen vokset med 11%
Produktionskapaciteten, målt som antal søer, forblev uændret i forhold til 2018, men det
totale antal producerede grise er steget med 11%, sammenlignet med 2018. Den øgede
produktion er resultatet af, at alle 4 sobesætninger har kørt med fuld kapacitet hele året.
Den nye sobesætning i Braila (Olsuin farm) havde første år med fuld produktion.

Produktiviteten målt på producerede grise pr. årsso fastholdes på nogenlunde samme
niveau som i de foregående år. Produktionseffektiviteten blev stærkt negativt påvirket af
forstyrrelser i produktionsplanen forårsaget af ASF zoneinddeling, der medfører
restriktioner på flytning af dyr, besætninger i karantæne mm. (se yderligere beskrivelse
næste side).

I betragtning af disse forhold er det tilfredsstillende, at det er lykkedes at opretholde det
høje effektivitetsniveau.

2016 2017 2018 2019
Ændr.  '18 

ti l  '19

Antal søer på stald ultimo stk. 12.269 12.510 17.427 17.744 2%

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

Producerede grise pr. årsso *) stk. 0,2 32,5 32,3 32,4 0%

Solgte slagtesvin stk. 383.936 396.445 393.712 441.030 12%

Solgte smågrise (netto) stk. 14.743 6.900 59.096 102.871 74%

Producerede grise i alt stk. 395.318 406.702 511.111 568.385 11%

Vægt af svin produceret tons 40.275 44.593 48.779 53.936 11%
*) Note:  Antal producerede grise pr. årsso for 2017 & 2018 er korrigeret for BraSib projektet. 

Fakta om svineproduktionen i 
Rumænien

Ledelsesberetning
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ASF – udvikling og indirekte tab
Rumænien har siden starten af juni 2018 registreret et betydeligt antal udbrud af
afrikansk svinepest (ASF). Siden da er der registreret mere end 2.900 udbrud på
nationalt niveau, og 38 af 41 amter er nu ramt.

Vi har øget biosikkerheden til et meget højt niveau på alle vores gårde, hvilket
overstiger branchestandarder. Vi udsættes ikke desto mindre for en enorm indirekte
påvirkning af vores daglige drift på grund af de foranstaltninger, der er truffet af
myndighederne for at kontrollere og udrydde virussen.

Vi begyndte året med de fleste af vores gårde, inklusive alle vores so gårde, beliggende
i områder med transport og markedsbegrænsninger, hvilket forhindrede os i at
opretholde vores normale produktions flow. Da ASF zonerne (Part III) fortsatte med at
sprede sig, kom alle vores besætninger i samme zone og vores produktions-flow
vendte tilbage til normal i løbet af 2019.

Vores produktions flow er stadig kraftigt påvirket af overvågnings-/beskyttelseszoner
forårsaget af udbrud i områderne tæt på vores gårde. I alt 11 direkte overvågnings /
beskyttelseszoner har inkluderet en eller flere af vores besætninger i løbet af 2019,
varierende fra 4 uger og op til 29 uger. Vi drager gradvist fordel af vores, såvel som
myndighedernes, omfattende erfaring med at løfte overvågningszoner og reducere
tidsrammen for restriktionerne. Vi er ofte i stand til at fortsætte produktionen upåvirket
på de blokerede gårde, såfremt vi kan løfte zonerne indenfor 4-6 uger, på grund af de
foranstaltninger vi har taget for at forberede vores produktions flow.

Direkte tab som følge af ASF
En lejet stald med lav biosikkerhed blev i august inficeret med ASF. En grisetransport
antages at være den sandsynlige smittekilde. Alle 1.920 grise blev aflivet og erstattet af
staten.

I slutningen af 2019, blev sobesætningen i Olsuin også inficeret. Årsagen til infektionen er
ikke blevet identificeret. I betragtning af farmens usædvanligt høje niveau af biosikkerhed
er den sandsynlige årsag en menneskelig faktor. Alle 26.000 dyr blev aflivet (5.400 søer og
alle pattegrise). Besætningen genopbygges i løbet af 2020 og når fuld kapacitet i 4. kvartal.
De første slagtesvin baseret på grise fra Olsuin forventes at blive solgt i 1. kvartal 2021.

Besætningen kompenseres af staten til dagsværdi. Driftstabet kompenseres delvist via
forsikring. Nettotabet indregnet i 2019 på grund af Olsuin-udbruddet er 1 mio. EUR. 2020 vil
blive markant påvirket, især på grund af driftstabet i slagtesvineproduktionen baseret på
smågrise, der normalt leveres fra Olsuin.

Strenge forholdsregler fortsætter på alle farme, både med hensyn til konstante
investeringer i biosikkerhed, såvel som med skærpede interne procedurer og kontrol heraf.

Samlede tab i 2019 på grund af ASF
Foruden det direkte tab på grund af Olsuin udbruddet, anslås de samlede tab forårsaget af
ASF i Rumænien at løbe op i ca. 9 mio. EUR i 2019 sammenlignet med 5,2 mio. EUR for de
6 måneder med ASF i 2018.

Den påvirkning, der skyldes restriktionszoner, kompenseres hverken af myndighederne eller
af forsikringen. Disse indirekte tab kan opdeles i følgende komponenter:

1. Reducerede salgspriser på grund af særlig håndtering af svin fra ASF-områder og i
nogle tilfælde varmebehandling af kødet fra restriktionszoner;

2. Manglende produktion som følge af salg af smågrise fra restriktionszoner i stedet for at
opfede dem til slagtning på vores gårde beliggende i områder uden ASF;

3. Tabt produktion i slagtesvinebesætninger som ikke er blevet forsynet med smågrise på
grund af overvågnings-/beskyttelseszoner;

4. Særlige poster: Ekstra omkostninger til kompensation for at produktionsplanen ikke
kan følges. Omfatter ekstra foder, leje af ekstra staldkapacitet, ekstra arbejdsforbrug
samt en række ekstra omkostninger til dyrlæger, konsulenter mv.
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Produktionen påvirket af 
afrikansk svinepest i Rumænien

Ledelsesberetning
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Tilfredsstillende udbytter i planteavlen
Høstudbytterne var tilfredsstillende på trods af det problematiske vejr i efteråret 2018.
Takket være mere regn end normalt blev udbyttet alligevel bedre end gennemsnittet.
Såning af afgrøder i efteråret 2019 var udfordrende, og der blev ikke sået raps. Hvede
og byg er imidlertid veletablerede og understøtter et positivt syn på 2020-høsten.

Det producerede korn repræsenterer mindre end 5% af den samlede råvare, der er
nødvendig til selskabets foderproduktion. De resterende mængder leveres fra lokale
såvel som internationale producenter. Vi evaluerer løbende planteavlsafdelingens
strategiske position i vores organisation.

Det nye “Agrosite”
Investeringen på 1,4 mio. EUR repræsenterer en moderne base for logistik,
gyllehåndtering såvel som planteavl. Den består af en hal til at huse selskabets
landbrugsmaskiner, værkstedsfaciliteter, reservedelslager samt vaskefaciliteter. Ud
over operationelle forbedringer er projektet et vigtigt element i at øge biosikkerheden,
da vi hermed adskiller landbrugsafdelingen fra svineproduktionsanlæggene.

Fortjeneste på 0,3 mio. EUR fra jordsalg
Resultatet i markselskabet, Agro Investments Moldova SRL, er positivt påvirket af
salget af landbrugsjord og nåede ca. 0,3 mio. EUR (ud af resultatet på EUR 0,4m).

Planteavl og investeringer

Investeret for 11,3 mio. EUR i 2019
Samlet nåede investeringerne i 2019 11,3 mio. EUR eksklusiv stambesætning. BraSib
projektet modtog det største beløb og løb op i ca. 3,9 mio. EUR ud af de samlede
investeringer. 0,8 mio. EUR af Agrosite projektet indgår i investeringerne for 2019.

BraSib projekt afsluttet
BraSib projektet (påbegyndt i 2017), koncernens største udvidelsesprojekt til dato, blev
med succes afsluttet i 2019. Projektet omfattede en moderne, nybygget so farm (Olsuin)
og ornestation, køb af to store slagtesvinefarme samt byggeriet af en greenfield
foderfabrik. Det 33 mio. EUR store projekt blev afsluttet indenfor budget og afslutningen
blev markeret med indvielsen af Venturelli fodermøllen i august 2019.

Forbedringer på Feldioara slagtesvinefarm
Vi er begyndt at bygge nye gyllelaguner, korridorer og foretage andre forbedringer på
Feldioara farm, der blev købt som en del af BraSib projektet i 2018. Byggeriet afsluttes i 1.
kvartal af 2020 og udgør en samlet investering på 3,0 mio. EUR, hvoraf 1,5 mio. EUR blev
brugt i 2. halvår af 2019.

Investeringer i biosikkerhed fortsætter
Som et hovedelement ved produktion i et land med et stort ASF smittetryk, har vi i 2019
fortsat vores investeringer i biosikkerhed, hvilket repræsenterer en betydelig del af de
samlede investeringer i 2019.

Af andre relevante investeringer kan nævnes: Pelleteringslinje på foderfabrikken i Focsani,
køb af de 2 mindre Ianca-farme, foruden køb af logistik- og gyllehåndteringsudstyr.

Alle investeringer er i overensstemmelse med budget og tidsplan.

Ejendomme opskrevet med 1,1 mio. EUR
Der er foretaget valuarvurderinger af anlæggene ejet af selskaberne Premium Porc SRL og
Premium Porc Negreni SRL. Vurderingerne ligger bl.a. til grund for opkrævning af
ejendomsskatter og medførte en samlet opskrivning af de regnskabsmæssige værdier på
1,1 mio. EUR. Opskrivningen fratrukket skat er foretaget direkte på egenkapital og har
ingen resultateffekt.
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Ledelsesberetning
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Igangværende retssager 
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Retssag om tilbagebetaling af tilskud
De verserende sager om tilbagebetalingskrav af diverse tilskud på i alt 1,6 mio. EUR er
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 og vi venter igen på højesteret. Sagen er
berammet til 2021.

Vores rumænske advokater og juridiske rådgivere vurderer fortsat, at vi har 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.

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 gård 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 gårde 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 gården. 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.

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 3 i årsregnskabet.
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Vores kernekompetencer:

Forbedret organisationsudvikling
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Stor fokus på udvikling af organisationen
Vi har fortsat stor fokus på at udvikle den interne ekspertise gennem omfattende
uddannelsesprogrammer og ser uddannelse som et fundament for at forbedre
virksomhedens resultater. Af samme grund afholdes der årligt betydelige udgifter til
dette formål, hvilket vurderes at tilføre virksomheden stor værdi på både kort og langt
sigt.

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 udvikling.

Udviklingen understøttes desuden af den udvidede gennemsigtighed og
kommunikation mellem alle organisatoriske niveauer sammen med øget involvering i
beslutningstagningen.

Aktiviteterne i de rumænske datterselskaber varetages af et lokalt ledelsesteam.

Ledelsesberetning
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Samfundsansvar 

Politik for det underrepræsenterede køn
Bestyrelse:
Kønssammensætningen af bestyrelsen er ændret i januar 2019. Den nuværende
kønssammensætning i bestyrelsen er 1 kvinde og 4 mænd. Målsætningen var at mindst et
bestyrelsesmedlem skulle være kvinde inden udgangen af 2020. Dette mål er nu opfyldt.

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

Ansvarlighed og bæredygtighed er kernen i vores handlinger
Denne redegørelse er udarbejdet jf. årsregnskabslovens §99a og §99b

DCH International A/S har stor fokus på CSR, som det afspejles i vores strategi. Særligt er
der fokus på dyrevelfærd, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø, antikorruption samt det
omliggende samfund. CSR-rapporten i dens helhed kan downloades på selskabets
hjemmeside: www.dchi.dk

Vi følger solide principper for bæredygtighed og ansvar, indarbejdet inden for de politikker,
der guider os, vores daglige drift og måde at drive forretning på. Vores mål er at fokusere
på områder med et betydeligt potentiale for at gøre en langsigtet forskel. Dette medfører
løbende reduktion af påvirkningen fra vores aktiviteter.

Den væsentligste miljømæssige påvirkning i forhold til vores produktion er opbevaring og
anvendelse af gylle. Opbevaringen sker i lukkede laguner med dobbelt membraner med
henblik på at forhindre udslip af ammoniak og drivhusgasser samt reducere lugt generelt.
Udspredningen af gylle sker på landbrugsjord via nyeste dansk teknologi og medvirker til at
forbedre jordens fertilitet.

Med henblik på det omliggende samfund indgås en række sponsorater med lokale skoler
og sygehuse i Rumænien, ligesom koncernen løbende deltager med bistand til andre
projekter, som kan forbedre levevilkårene i de omkringliggende landsbyer.

Dyrevelfærden sikres via løbende kontrol af overholdelse af vores nedskrevne procedurer
for svineproduktionen. Disse procedurer er baseret på dansk praksis, EU’s regler på
området og yderligere suppleret med de ekstra tiltag som er krævet af de rumænske
myndigheder i forbindelse med det nationale program for dyrevelfærd.

Ledelsesberetning
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Den forventede udvikling 

15

ASF vil være til stede i Rumænien i flere år fremover
Det er meget vigtigt for vores branche, at ASF-situationen kontrolleres. Vi støtter
myndighedernes handlinger og behovet for at opretholde begrænsningerne i en længere
periode. Vi oplever forbedring i den måde lokale myndigheder håndterer ophævelsen af
lokale zoner i forbindelse med udbrud, hvilket reducere længde af perioderne med
blokerede farme (restriktioner på griseflytninger). På nationalt niveau anses det derimod
mindre sandsynligt, at myndighederne formår at få kontrol over udviklingen af ASF og
implementere en ensartet og konsekvent bekæmpelsesstrategi.

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

Tilskud til dyrevelfærd fortsætter
Det nye program til forbedring af dyrevelfærden blev godkendt i 2018 dækkende tillige
2019 og 2020. Selvom det nye program reduceres betydeligt i økonomisk værdi, ser vi det
stadig som en vigtig faktor for den fremtidige udvikling af industrien i Rumænien såvel
som for koncernen.

Investeringer fortsætter, men på et lavere niveau. Stærkt cash flow
I betragtning af ASF situationen, og stort fokus på at få Olsuin tilbage i produktion, vil
nogle investeringer kun blive igangsat baseret på en høj grad af klarhed over fremtiden. Vi
har et stærkt cash flow, og betydelige reserver indbygget i vores budget, til at afbøde
temmelig store negativer begivenheder,hvis de skulle opstå.

Forventer tilfredsstillende overskud i 2020, men indtjeningen er stadig
negativt påvirket af ASF.
Som anført overfor tror vi, at priserne på svinekød fortsætter på et højt niveau, og
kompenserer for de beskrevne ASF udfordringer. Vi forventer et EBITDA justeret for
dagsværdiregulering, på ca. 17-25 mio. EUR. Regulering af besætningsværdien forventes
ikke at have en tilsvarende positiv effekt i 2020 (vil sandsynligvis være negativ).
Forventningerne er mere usikre end sædvanligt.

Svinekødspriser fortsætter på et rekordhøjt niveau
Markedet for svinekød forventes at fortsætte med et højt prisniveau igennem 2020.
Underforsyningen af svinekød på det globale marked, primært drevet af den alvorlige
indvirkning af ASF i Kina, forventes at øge efterspørgslen yderligere og fører, konservativt
vurderet, til en forventning om en prisstigning på 15-20% (årligt gennemsnit) i 2020
sammenlignet med 2019.

Tre faktorer, efterspørgsel fra Kina, ASF-udvikling i Europa samt Brexit, gør forudsigelserne
om prisudviklingen for svinekød på det europæiske marked mere usikkert end nogensinde.
Selvom værste tilfælde kan føre til lavere svinekødspriser end forventet, ser vi, at en positiv
udvikling er mere sandsynlig, især baseret på Kinas stigende efterspørgsel på grund af
nedlukning af produktionen efter de store udfordringer Kina har med ASF.

Fokus på at få Olsuin tilbage i produktion
På grund af det omtalte ASF udbrud i Olsuin og aflivning af hele besætningen i januar
2020, vil vores totale produktion falde med ca. 25% sammenlignet med 2019. Vi
planlægger at genstarte besætningen igen i 2. kvartal i 2020 og få den gradvist
genopbygget med henblik på at Olsuin når fuld produktion i løbet af 4. kvartal 2020.
Reetablering af fuld slagtesvineproduktion baseret på smågrise fra Olsuin vil fortsætte ind
i 1. halvår af 2021.

Indtjeningsfaldet som følge af den manglende produktion modvirkes delvist af højere
salgsvægt og gunstige svinekødspriser og markedsforhold.

Vi forventer at ASF restriktioner også vil påvirke vores produktions-flow
negativt i 2020
Vi forventer at ASF fortsætter med at udvikle sig i Rumænien, hvorfor vi heller ikke i 2020
forventer at undgå forstyrrelser i produktionsplanen forårsaget af, at farme fanges i
beskyttelses- / overvågningszoner,. Men forhåbentlig på et lavere niveau end i 2019. Vi har
i produktionsplanlægning og budgettering inkluderet en negativ indvirkning heraf til at
dække sådanne situationer.

Ledelsesberetning



Financial Highlights

Uddrag af Årsrapport 2019

t. EUR 2019 2018

Årets resultat 14.844 1.172

Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder -123 44

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter -178 -279

Skat på sikringsinstrumenter 29 45

1.108 570

Skat på opskrivning af materielle anlægsaktiver -177 -91

Totalindkomst 15.501 1.461

Aktionærer i moderselskabet 15.501 1.461

15.501 1.461

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 2019 2018

Note
Omsætning 4 73.035 57.585

Tilskud og anden indkomst 5 8.183 8.398

Dagsværdiregulering af biologiske aktiver 6 10.373 -2.125

Nettoomsætning 91.591 63.857

Vareforbrug -35.824 -30.280

Andre eksterne omkostninger -15.932 -14.525

Bruttofortjeneste 39.835 19.052

Personaleomkostninger 7 -8.775 -7.815

Særlige omkostninger som følge af ASF 8 -2.194 -933

Afskrivninger 9 -7.813 -6.488

Resultat af primær drift (EBIT) 21.053 3.817

Finansielle indtægter 10 76 5

Finansielle omkostninger 11 -3.533 -2.298

Resultat før skat 17.596 1.523

Skat af årets resultat 12 -2.752 -352

Årets resultat 14.844 1.172

Fordeling af årets resultat:
Aktionærer i moderselskabet 14.844 1.172

Fordelt i alt 14.844 1.172

t. EUR 2019 2018

Note
Omsætning 4 73,035 57,585

Tilskud og anden indkomst 5 8,183 8,398

Dagsværdiregulering af biologiske aktiver 6 10,373 -2,125

Nettoomsætning 91,591 63,857

Vareforbrug -35,824 -30,280

Andre eksterne omkostninger -15,932 -14,525

Bruttofortjeneste 39,835 19,052

Personaleomkostninger 7 -8,775 -7,815

Særlige omkostninger som følge af ASF 8 -2,194 -933

Afskrivninger 9 -7,813 -6,488

Resultat af primær drift (EBIT) 21,053 3,817

Finansielle indtægter 10 76 5

Finansielle omkostninger 11 -3,533 -2,298

Resultat før skat 17,596 1,523

Skat af årets resultat 12 -2,752 -352

Årets resultat 14,844 1,172

Fordeling af årets resultat:
Aktionærer i moderselskabet 14,844 1,172

Fordelt i alt 14,844 1,172

Koncernens resultatopgørelse 

Koncernregnskab

Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse
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t. EUR 2019 2018

Årets resultat 14.844 1.172

Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder -123 44

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter -178 -279

Skat på sikringsinstrumenter 29 45

1.108 570

Skat på opskrivning af materielle anlægsaktiver -177 -91

Totalindkomst 15.501 1.461

Aktionærer i moderselskabet 15.501 1.461

15.501 1.461

Poster som kan blive omklassificeret til 
resultatet:

Poster som ikke kan blive omklassificeret til 
resultatet:

Opskrivning af materielle anlægsaktiver i 
dattervirksomheder

Fordeling af totalindkomst
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t. EUR 31/12 2019 31/12  2018

Passiver Note

Aktiekapital 20 12.767 11.915

Reserve for opskrivning 9.128 8.197

Overført resultat 69.625 54.420

91.520 74.532

Udskudte skatteforpligtelser 21 3.038 1.672

Gæld til kreditinstitutter 22 36.351 37.949

Hensatte forpligtelser 23 1.654 1.874

Anden langfristet gæld 22 658 870

Langfristede gældsforpligtelser 41.700 42.366

22 29.999 30.314

Leverandørgæld 5.466 8.352

Anden gæld 24 5.044 2.030

Kortfristede gældsforpligtelser 40.508 40.696

19 44 86

82.252 83.147

173.771 157.679

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 2019 31/12  2018

Passiver Note

Aktiekapital 20 12.767 11.915

Reserve for opskrivning 9.128 8.197

Overført resultat 69.625 54.420

91.520 74.532

Udskudte skatteforpligtelser 21 3.038 1.672

Gæld til kreditinstitutter 22 36.351 37.949

Hensatte forpligtelser 23 1.654 1.874

Anden langfristet gæld 22 658 870

Langfristede gældsforpligtelser 41.700 42.366

22 29.999 30.314

Leverandørgæld 5.466 8.352

Anden gæld 24 5.044 2.030

Kortfristede gældsforpligtelser 40.508 40.696

19 44 86

82.252 83.147

173.771 157.679

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 2019 31/12  2018

Aktiver Note

Erhvervede rettigheder 13 330 310

Immaterielle aktiver i alt 330 310

Grunde og bygninger 14 70.094 62.850

Produktionsanlæg og maskiner 14 21.023 18.285

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 3.251 3.175

Materielle anlægsaktiver under opførelse 14 3.659 9.269

Materielle anlægsaktiver i alt 98.027 93.579

Deposita / andre finansielle aktiver 16 79 72

Finansielle aktiver 79 72

Biologiske aktiver, Stambesætning 15 7.853 8.485

Biologiske anlægsaktiver 7.853 8.485

106.288 102.445

Biologiske aktiver, Handelsbesætning 15 20.655 12.595

Biologiske aktiver, Jordbeholdninger 15 432 509

Varebeholdninger 17 7.321 5.569

Biologiske aktiver og beholdninger 28.407 18.673

Tilgodehavende fra salg 18 9.363 7.853

Andre tilgodehavender 18 16.718 11.968

Periodeafgrænsning 1.639 2.652

Tilgodehavender 27.720 22.473

Aktiver bestemt for salg 19 651 967

Likvide beholdninger 10.706 13.122

67.483 55.234

173.771 157.679Aktiver i alt

Omsætningsaktiver i alt

Lang fristede aktiver i alt
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Koncernregnskab

t. EUR 31/12 2019 31/12  2018

Aktiver Note

Erhvervede rettigheder 13 330 310

Immaterielle aktiver i alt 330 310

Grunde og bygninger 14 70,094 62,850

Produktionsanlæg og maskiner 14 21,023 18,285

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 3,251 3,175

Materielle anlægsaktiver under opførelse 14 3,659 9,269

Materielle anlægsaktiver i alt 98,027 93,579

Deposita / andre finansielle aktiver 16 79 72

Finansielle aktiver 79 72

Biologiske aktiver, Stambesætning 15 7,853 8,485

Biologiske anlægsaktiver 7,853 8,485

106,288 102,445

Biologiske aktiver, Handelsbesætning 15 20,655 12,595

Biologiske aktiver, Jordbeholdninger 15 432 509

Varebeholdninger 17 7,321 5,569

Biologiske aktiver og beholdninger 28,407 18,673

Tilgodehavende fra salg 18 9,363 7,853

Andre tilgodehavender 18 16,718 11,968

Periodeafgrænsning 1,639 2,652

Tilgodehavender 27,720 22,473

Aktiver bestemt for salg 19 651 967

Likvide beholdninger 10,706 13,122

67,483 55,234

173,771 157,679Aktiver i alt

Omsætningsaktiver i alt

Lang fristede aktiver i alt

Koncernens balance
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t. EUR AktiekapItal

Reserve for 

opskrivning

Reserve for 

valutakurs-

regulering

Overført 

resultat

Egenkapital    

i alt

11.915 7.718 0 53.438 73.071

0 0 0 1.172 1.172

0 479 44 -234 289

0 479 44 938 1.461

0 0 -44 44 0

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 69.625 91.520

Kapitalforhøjelse

Køb af egne aktier

IFRS 16 implementering

Årets resultat

Anden totalindkomst

Totalindkomst for 2019

Overførsel fra andre reserver til overført 
resultat

Egenkapital pr. 31. december 2019

Egenkapital pr. 31. december 2018

Egenkapital pr. 1. janaur 2018

Årets resultat

Anden totalindkomst

Totalindkomst for 2018

Overførsel fra andre reserver til overført 
resultat
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Aktiekapitalen består ultimo 2019 af 95.364.611 aktier á 1 DKK.
Aktiekapitalen er i 2019 udvidet med 6.439.195 stk.
Der henvises i øvrigt til note 20 i selskabets årsregnskab.

Incitamentsprogrammer for ledelsesteamet
Under henvisning til beskrivelsen i årsregnskabets note
26 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
2.000.000 tegningsrettigheder vil blive tildelt frem til 31.
december 2022 såfremt alle deltagere forbliver ansat i
selskabet i hele perioden.

Værdien af de 500.000 tegningsretter, der er tildelt i
2019, er fastsat til 13 t. EUR. Omkostningen er
indeholdt i personaleomkostninger.

Koncernregnskab

Koncernens egenkapitalopgørelse 
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t. EUR 2019 2018

Note
Optagelse af langfristet gæld 22 6.479 15.030

Afdrag langfristet gæld 22 -8.302 -9.210

Kapitalforhøjelse 1.497 0

Pengstrømme fra finansieringsaktivitet -326 5.820

Ændring i likvider -2.220 2.378

Likvider primo 13.122 10.749

Valutakursregulering, primo -196 -6

Likvider ultimo 10.706 13.122

8.315 4.064

Likviditetsreserver ultimo 19.021 17.185

U-udnyttede kreditrammer

t. EUR 2019 2018

Note
Optagelse af langfristet gæld 22 6,479 15,030

Afdrag langfristet gæld 22 -8,302 -9,210

Kapitalforhøjelse 1,497 0

Pengstrømme fra finansieringsaktivitet -326 5,820

Ændring i likvider -2,220 2,378

Likvider primo 13,122 10,749

Valutakursregulering, primo -196 -6

Likvider ultimo 10,706 13,122

8,315 4,064

Likviditetsreserver ultimo 19,021 17,185

U-udnyttede kreditrammer
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Koncernregnskab

Koncernens pengestrømsopgørelse 

t. EUR 2019 2018

Note
Resultat af primær drift (EBIT) 21,053 3,817

Regulering for ikke kontante poster
7,826 6,861

Værdiregulering af biologiske aktiver -10,373 2,125

Ændring i handelsbesætning 0 -632 -2,601

Ændring i varebeholdninger i 
øvrigt inkl. jordbeholdninger

-1,705 3,530

Ændring i tilgodehavender -5,741 235

Ændring i leverandørgæld og anden gæld -968 807

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 9,459 14,774

Renteindbetalinger og lignende 10 76 5

Renteudbetalinger og lignende 11 -2,467 -2,289

Betalt selskabsskat -1,338 -1,023

Pengestrømme fra driftsaktivitet 5,731 11,467

13 -148 -32

14 -11,764 -14,582

14 399 191

Køb af deposita / finansielle aktiver -7 0
0 0 551

19 274 333

Ændring af biologiske aktiver, stambesætning 3,621 -1,369

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -7,625 -14,908

Køb af materielle anlægsaktiver

Salg af materielle anlægsaktiver

Salg af deposita / finansielle aktiver

Salg af aktiver bestemt for salg

Af- og nedskrivninger

Køb af immaterielle aktiver
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