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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 for Sejet Planteforædling I/S. 

Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Sejet, den 22.06.2017 

Direktion 

Birger Ellermann Eriksen  

Bestyrelse 

Bent Nissen Mogens Sommer Jensen Lars Romme Jakobsen 

formand 

Henrik Brinch-Pedersen Niclas Ingvarsson 

observatør 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til interessenterne i Sejet Planteforædling I/S 

Konklusion

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i henhold til 

International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. 

Vi har revideret det interne årsregnskab for Sejet Planteforædling I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis (”regnskabet”). 

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 regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet 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. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 

med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i henhold til International Financial Reporting Stan-

dards som godkendt af EU. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere sel-

skabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af 

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 

eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 

at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler  

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Aarhus, den 22.06.2017 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33771231 

Lars Greve Jensen 

statsautoriseret revisor 



Sejet Planteforædling I/S 6

Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Firmaets aktiviteter har i 2016 i overensstemmelse med interessentskabskontraktens formålsparagraf om-

fattet planteforædling og agenturvirksomhed samt konsulentbistand. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Det høje aktivitetsniveau inden for virksomhedens forædling og sortsafprøvning er bibeholdt. Årets resultat 

blev et overskud på 17.673 t.kr., hvilket er tilfredsstillende. 

I vinterbyg blev Sejets toradede sort Hejmdal i efteråret 2016 markedsledende med en markedsandel på 

28%, mens Sejets vinterbygsorter samlet set fik en marksandel på 48%. Sortsskiftet i vinterbyg fra at 

Matros til de nye sorter Frigg og Hejmdal er sket forholdvis hurtigt efter at Matros har været den helt 

dominerende sort i Danmark siden 2012. Hejmdal og Frigg følger op på en ubrudt række, hvor Sejet siden 

introduktionen af sorten Ludo i 2001 vedvarende har leveret hovedsorten inden for vinterbyg (Ludo, Chess, 

Anisette, Zephyr, Matros, Hejmdal/Frigg). I udlandet har Sejets vinterbygsorter forsat de gode takter, og 

blandt de nyere sorter kan nævnes Concordia, der er registret og under opformering i Frankrig og vil kunne 

supplere den gode markedsposition, der er opnået med Augusta. Vintermaltbygsorten Zophia er under 

registrering i flere lande og har udvist særdeles overbevisende malt- og brygkvalitet.  

Den største Sejet-hvedesort i efteråret 2016, blev sorten Benchmark med sorterne Pistoria og Sheriff på 

de efterfølgende pladser. Hereford og til dels Substance bliver således nu afløst af nye og bedre sorter. 

Konkurrencemæssigt er Sejet-sorten Benchmark den stærkeste, idet den i perioden fra de første resultater 

i Statsforsøgene i 2012, hvert år stabilt har ydet forholdstal 105 eller 106. Benchmark er således pt. Dan-

marks højetydende sort vinterhvedesort. Samlet set blev der i efteråret certificeret i alt knapt 36.000 tons 

(48%) af Sejets egen hvedesorter, og sammen med den repræsenterede sort KWS Dacanto opnåedes en 

markedsposition på 54%. Danske hvedesorter har i dette efterår opnået en helt unik position, idet Sejet 

og Nordic Seed sorter tilsammen repræsenterer 85% af det udsåede hvedeareal. I udlandet blev 2016 

ligeledes et særdeles godt år. Sorten Evolution har bidt sig fast i top 5 i England, med Belgrade som næste 

skud på stammen. Benchmark rykkede i 2016 direkte ind som en af hovedsorterne i Tyskland med et 

formeringsareal på 2000 ha. Fremavlsarealet er i dette efterår fortsat på sammen niveau, og sorten er 

derudover på vej til at blive stærk repræsenteret i Holland og Belgien. Desuden er sorterne Sheriff og 

Halvar på vej til at blive etableret på det Tyske marked. I Sverige og Balticum er det brødhvede-sorten 

Creator der lige så stille får en større og større markedsposition. Indenfor triticale begynder Sejets for-

holdsvis nye program at vise resultater, og i 2016 var der god interesse for sorten Jura, mens den nye sort 

Neogen blev lagt ud i fremavl. Nyt materiale afprøves i både Danmark og udland, og der ses gode mulig-

heder for at vækste inden for triticale.  

Den repræsenterede vårbygsort Quench er efter mange år som hovedsort på vej til at klinge ud. I kraft af 

de to nye Sejet/DLG repræsenterede sorter KWS Irina og RGT Planet, skulle det være muligt også fremover 

at fastholde en særdeles høj markedsandel på maltbygområdet. Sejet-sorten Flair vil i 2017 for første gang 

blive markedsført i større stil, idet fremavlsarealet i 2016 var på ca. 1000 ha. Sorten hører til blandt de 

absolut højestydende sorter og afprøves i flere andre lande, herunder Sverige, hvor resultaterne ligeledes 

er endog meget overbevisende.  Med sine flotte resistens og dyrkningsegenskaber er Flair et oplagt valg 

som fodersort.  
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Ledelsesberetning 

I udlandet er sorten Sebastian stadig den største Sejet-sort, men udfordres af de nye sorter KWS Irina og 

RGT Planet. Sejet-sorterne Anakin, Fairytale og Thermus har opnået flotte positioner i de Nordiske land og 

sorterne Paustian og Gangway er undervejs i Irland, mens Natasia og Pinquin gør sig godt i Polen.  

Sejet tog i midten af 2016 et nyt forsøgslaboratorium på over 1000 m2 i brug og fortsætter således den 

løbende modernisering, der sikrer Sejet Planteforædling som en tidssvarende og konkurrencedygtig for-

ædlingsvirksomhed. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af det interne 

årsregnskab. 
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

kr.

2015

kr.

Nettoomsætning 49.971.845 44.565.384 

Andre driftsindtægter 5.352.351 5.515.698 

Andre eksterne omkostninger (14.245.664) (13.918.147)

Bruttoresultat 41.078.532 36.162.935 

Personaleomkostninger 1 (9.955.140) (8.568.050)

Af- og nedskrivninger 2 (14.089.188) (13.533.538)

Driftsresultat 17.034.204 14.061.347 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 55.564 343.864 

Andre finansielle indtægter 3 686.154 2.028.485 

Andre finansielle omkostninger 4 (102.519) (51.217)

Årets resultat 17.673.374 16.382.479 

Forslag til resultatdisponering 

Ordinært udbytte for regnskabsåret 0 50.000.000 

Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre 

værdis metode 
55.564 343.864 

Overført resultat 17.617.810 (33.961.385)

17.673.374 16.382.479 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

kr.

2015

kr.

Udviklingsprojekter 56.276.959 56.303.774 

Immaterielle anlægsaktiver 5 56.276.959 56.303.774 

Grunde og bygninger 48.251.089 40.329.021 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 12.382.901 13.251.356 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 5.028.941 

Materielle anlægsaktiver 6 60.633.990 58.609.318 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.213.305 3.161.608 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 195.160 160.856 

Finansielle anlægsaktiver 7 3.408.465 3.322.464 

Anlægsaktiver 120.319.414 118.235.556 

Fremstillede varer og handelsvarer 1.665.247 1.131.694 

Varebeholdninger 1.665.247 1.131.694 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.010.885 3.097.598 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 49.132.031 80.968.535 

Andre tilgodehavender 447.163 3.348.593 

Tilgodehavender 52.590.079 87.414.726 

Likvide beholdninger 3.158.818 221.931 

Omsætningsaktiver 57.414.144 88.768.351 

Aktiver 177.733.558 207.003.907 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

kr.

2015

kr.

Virksomhedskapital 80.000.000 80.000.000 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2.913.305 2.861.608 

Reserve for udviklingsomkostninger 8.232.831 0 

Overført overskud eller underskud 75.150.486 65.765.507 

Forslag til udbytte for regnskabsåret 0 50.000.000 

Egenkapital 166.296.622 198.627.115 

Andre hensatte forpligtelser 0 120.000 

Hensatte forpligtelser 0 120.000 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 0 585.708 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.195.312 1.234.172 

Anden gæld 8 9.501.624 5.036.912 

Periodeafgrænsningsposter 740.000 1.400.000 

Kortfristede gældsforpligtelser 11.436.936 8.256.792 

Gældsforpligtelser 11.436.936 8.256.792 

Passiver 177.733.558 207.003.907 

Eventualforpligtelser 9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

Koncernforhold 11
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds- 

kapital

kr.

Reserve for 

netto- 

opskrivning 

efter indre 

værdis 

metode

kr.

Reserve for 

udviklings- 

omkostninger

kr.

Overført 

overskud 

eller 

underskud

kr.

Egenkapital primo 80.000.000 2.861.608 0 65.765.507 

Udbetalt ordinært udbytte 0 0 0 0 

Valutakursreguleringer 0 (3.867) 0 0 

Overført til reserver 0 0 8.232.831 (8.232.831)

Årets resultat 0 55.564 0 17.617.180 

Egenkapital ultimo 80.000.000 2.913.305 8.232.831 75.150.486 

Forslag til 

udbytte for 

regnskabs- 

året

kr.

I alt

kr.

Egenkapital primo 50.000.000 198.627.115 

Udbetalt ordinært udbytte (50.000.000) (50.000.000)

Valutakursreguleringer 0 (3.867)

Overført til reserver 0 0 

Årets resultat 0 17.683.374 

Egenkapital ultimo 0 166.296.622 
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Noter 
Noter 

2016

kr.

2015

kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 16.201.639 13.939.525 

Pensioner 1.320.958 1.253.468 

Andre omkostninger til social sikring 260.431 961.270 

Personaleomkostninger overført til aktiver (7.827.888) (7.586.213)

9.955.140 8.568.050 

2016

kr.

2015

kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 11.003.923 10.794.653 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 3.085.265 2.912.200 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 (173.315)

14.089.188 13.533.538 

2016

kr.

2015

kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 680.258 1.916.428 

Øvrige finansielle indtægter 5.896 112.057 

686.154 2.028.485 

2016

kr.

2015

kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 400 40 

Øvrige finansielle omkostninger 102.119 51.177 

102.519 51.217 
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Noter 

Udviklings- 

projekter

kr.

5. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 72.937.573 

Tilgange 10.977.108 

Afgange (11.353.687)

Kostpris ultimo 72.560.994 

Af- og nedskrivninger primo (16.633.799)

Årets afskrivninger (11.003.923)

Tilbageførsel ved afgange 11.353.687 

Af- og nedskrivninger ultimo (16.284.035)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 56.276.959 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsprojekter omfatter udvikling af flere nye sorter. De aktiverede omkostningerne består af interne 

omkostninger til medarbejdere og indkøbte materialer samt, i mindre omfang, indkøbt assistance fra under-

leverandører. 

De nye sorter forventes at kunne sikre fortsat udvikling i de primære aktiviteter, og medføre øgede mar-

kedsandele. Ledelsen har på baggrund af en vurdering af de enkelte udviklingsprojekter konkluderet, at gen-

indvindings- eller nytteværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi.   

Grunde og 

bygninger

kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

kr.

Materielle 

anlægs- 

aktiver 

under 

udførelse

kr.

6. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 43.592.427 34.836.067 5.028.941 

Tilgange 8.476.649 1.662.229 0 

Afgange 0 0 (5.028.941)

Kostpris ultimo 52.069.076 36.498.296 0 

Af- og nedskrivninger primo (3.263.406) (21.584.711) 0 

Årets afskrivninger (554.581) (2.530.684) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (3.817.987) (24.115.395) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 48.251.089 12.382.901 0 
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Noter 

Kapital- 

andele i 

tilknyttede 

virk- 

somheder

kr.

Tilgode- 

havender 

hos 

tilknyttede 

virk- 

somheder

kr.

7. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 300.000 160.856 

Tilgange 0 34.304 

Kostpris ultimo 300.000 195.160 

Opskrivninger primo 2.861.608 0 

Valutakursreguleringer (3.867) 0 

Andel af årets resultat 55.564 0 

Opskrivninger ultimo 2.913.305 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.213.305 195.160 

Hjemsted 

Rets- 

form 

Ejer-

andel

%

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: 

Sejet International ApS Horsens ApS 100,0 

2016

kr.

2015

kr.

8. Anden gæld 

Moms og afgifter 5.288.286 0 

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 788.323 278.637 

Feriepengeforpligtelser 2.117.015 2.022.575 

Andre skyldige omkostninger 1.308.000 2.735.700 

9.501.624 5.036.912 
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Noter 

2016

kr.

2015

kr.

9. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand 

frem til udløb 
9.216.500 1.218.000 

9.216.500 1.218.000 

For 2016-2021 har virksomheden indgået forpagtningsaftaler om landbrugsjord med variabel forpagtnings-

afgift, dog maksimalt som anført ovenfor.  

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til statskassen er 24.07.1969 udstedt et pantebrev, stort 247.879 kr. med sikkerhed i matr. nr. 6, Sejet, 5l, 

Brund. Pantebrevet er rente- og afdragsfrit, så længe de pantsatte ejendomme udnyttes til forædlingsar-

bejde, men såfremt dette ophører og i tilfælde af ejerskifte, er kapitalen straks forfalden til skadesløs beta-

ling. 

11. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., København. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Indregnings- og målingsbestemmelser 

Det interne årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i hen-

hold til International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Der henvises i øvrigt til årsrap-

porten for DLG a.m.b.a for 2016 for en mere detaljeret beskrivelse af regnskabspraksis for de enkelte 

regnskabsposter. 


