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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2017 for Sejet Planteforædling I/S.

Det interne årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards.

Det interne årsregnskab giver efter vores opfattelse et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for 2017.

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

gen omhandler.

Det interne årsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Sejet, den 9. maj 2018

Direktion

Birger Ellermann Eriksen

adm. direktør

Bestyrelse

Bent Nissen

formand

Henrik Brinch Pedersen Mogens Sommer Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til interessenterne i Sejet Planteforædling I/S

Konklusion

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

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i

henhold til International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU.

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

december 2017, 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 yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af

virksomheden 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 hen-

hold 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 konklu-

sion 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Standards som er 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.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens 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

virksomheden, 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 fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

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

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 regnskabet, 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, 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 virksomhedens interne kontrol.

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

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning

gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-

lige, 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

virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 9. maj 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Greve Jensen

statsautoriseret revisor

mne32199
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Sejet Planteforædling I/S

Nørremarksvej 67

8700 Horsens

CVR-nr.: 14 79 72 46

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Horsens

Bestyrelse Bent Nissen, formand

Henrik Brinch Pedersen

Mogens Sommer Jensen

Direktion Birger Ellermann Eriksen

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nobelparken

Jens Chr. Skous Vej 1

8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Firmaets aktiviteter har i 2017 i overensstemmelse med interessentskabskontraktens formålsparagraf

omfattet planteforædling og agenturvirksomhed samt konsulentbistand.

Udvikling i året

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

resultat blev et overskud på DKK 23,7 mio. (DKK 17,7 mio. i 2016), hvilket er yderst tilfredsstillende. Det

gode resultat skyldes, at indtjeningen fra såvel indland som udland på samme tid er styrket. To tredjedel af

nettoindtægterne hentes i Danmark, mens en tredjedel kommer fra udlandet. Det reducerede

vintersædsareal  i efteråret 2017 fik ikke så stor indflydelse på resultatet som først antaget, idet

udsædsmængden steg pga. sen såning, og fordi en vis mængde udsæd blev solgt, men ikke blev udsået. Den

overliggende udsæd vil komme til at betyde et reduceret salg i efteråret 2018. Omvendt vil 2018 blive

påvirket positivt af det markant store areal med vårsæd. 

Samlet set på, tværs af lande, blev de sorter, der i 2017 bidrog mest til indtjeningen følgende sorter:

•Vårbyg: Sebastian (FR, IR, CZ), Flair (DK), Fairytale (NO, FI), Anakin (SE), repræsenterede sorter (DK)

•Vinterbyg: Hejmdal (DK), Frigg (DK), Augusta (FR), Matros (DK, SE, DE)

•Hvede: Benchmark (DK, DE, NL, BE), Sheriff (DK, DE), Evolution (UK), Pistoria (DK), Hereford (DK, SE)

Creator (DK, EE, LV, LT)

•Triticale: Jura (DK)

Fremadrettet tegner der sig en positiv udvikling indenfor de arter, hvor Sejet har aktiv forædling.

Programmerne kan opdeles i de ældre konsoliderede programmer samt de nystartede. Af de nystartede har

Triticale flest år på bagen, og de første sorter er i markedet. Sorten Jura vil til efteråret blive afløst af

Neogen. I udlandet er linjen SJ 145674 nu anmeldt i følgende lande: DK, DE, FR, PL, LT. Sejets

vårhvedeprogram har været undervejs i nogle år, og første sort blev anmeldt i 2017. Programmet har fået

større fokus og forventes at være konkurrencedygtigt inden for kort tid. Hestebønner vinder frem i

Danmark, og Sejet har store forventninger til forædlingen. Da der her er tale om en fremmedbestøver med

lav opformeringsrate er vejen fra krydsning til anmeldelse lidt længere. Sejet forventer at kunne anmelde

den første sort i 2021. Forædling af seksradet vinterbyg blev påbegyndt for tre år siden, og første sort vil

kunne anmeldes efteråret 2019.       

Sejets vårbygprogram er i en rivende udvikling og af nye sorter til Danmark og udland kan nævnes

Thermus (DK, SE, NO), Gangway (IR), Cosmopolitan (DK, SE, NO, UK, NL, RU, CZ), Embrace (DK, UK,

PL) samt Prospect, Champ og Applaus (mange lande). Det nye industriprogram ”Danish Preferred”

forventes at bidrage positivt til at udbrede kendskabet til Sejets maltbygsorter. I vinterbyg samler

interessen sig om de nye sorter Neptun (DK, CZ) og Zophia (vintermaltbyg, DE, UK, AU), og inden for

hvede tegner sorterne Kvium (DK), Dachmann (DK), Stinger (SE) og Racoon (NL) sig som særke bud på

nye konkurrencedygtige sorter.
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Ledelsesberetning

Sejet er fortsat meget aktiv inden for samarbejde med forskningssektoren såvel i Danmark som udland og

vil fokusere den fremadrettede indsats på følgende områder: genetisk selektion, rodforskning og NBT (nye

metoder til mutationsforædling). Sejet har i 2017 indgået yderligere forpagtningsaftaler og driver i dag 440

ha. Antal medarbejdere har i 2017 været uændret på 36 årsværk.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2017

DKK

2016

DKK

Nettoomsætning 55.485.404 49.971.845

Andre driftsindtægter 5.636.030 5.352.351

Andre eksterne omkostninger -15.290.979 -14.245.692

Bruttoresultat 45.830.455 41.078.504

Personaleomkostninger 1 -10.146.624 -9.955.140

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2 -12.314.462 -14.089.188

Resultat før finansielle poster 23.369.369 17.034.176

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 211.164 55.564

Finansielle indtægter 3 144.101 686.154

Finansielle omkostninger 4 -26.505 -102.519

Resultat før skat 23.698.129 17.673.375

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 23.698.129 17.673.375

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 211.164 55.564

Overført resultat 23.486.965 17.617.811

23.698.129 17.673.375
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2017

DKK

2016

DKK

Færdiggjorte udviklingsprojekter 56.172.857 56.276.959

Immaterielle anlægsaktiver 5 56.172.857 56.276.959

Grunde og bygninger 51.181.548 48.251.089

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 12.293.658 12.382.901

Materielle anlægsaktiver 6 63.475.206 60.633.990

Kapitalandele i dattervirksomheder 7 3.427.788 3.213.305

Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder 8 192.177 195.160

Finansielle anlægsaktiver 3.619.965 3.408.465

Anlægsaktiver 123.268.028 120.319.414

Varebeholdninger 2.813.820 1.665.247

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.228.713 3.010.885

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 40.888.853 49.132.031

Andre tilgodehavender 0 447.163

Tilgodehavender 43.117.566 52.590.079

Likvide beholdninger 2.450.399 3.158.818

Omsætningsaktiver 48.381.785 57.414.144

Aktiver 171.649.813 177.733.558
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2017

DKK

2016

DKK

Selskabskapital 80.000.000 80.000.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 3.127.788 2.913.305

Reserve for udviklingsomkostninger 13.551.364 8.232.831

Overført resultat 63.318.918 45.150.486

Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 30.000.000

Egenkapital 159.998.070 166.296.622

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.436.904 1.195.312

Anden gæld 9 9.074.839 9.501.624

Periodeafgrænsningsposter 1.140.000 740.000

Kortfristede gældsforpligtelser 11.651.743 11.436.936

Gældsforpligtelser 11.651.743 11.436.936

Passiver 171.649.813 177.733.558

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 10

Nærtstående parter 11

Anvendt regnskabspraksis 12
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Egenkapitalopgørelse

Selskabs-

kapital

Reserve for

nettoopskriv-

ning efter

den indre

værdis meto-

de

Reserve for

udviklings-

omkostninge

r

Overført

resultat

Foreslået ud-

bytte for regn-

skabsåret I alt

DKK DKK DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 80.000.000 2.913.305 8.232.831 45.150.486 30.000.000 166.296.622

Valutakursregulering 0 3.319 0 0 0 3.319

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 0 -30.000.000 -30.000.000

Årets udviklingsomkostninger 0 0 10.748.533 -10.748.533 0 0

Årets af- og nedskrivning 0 0 -5.430.000 5.430.000 0 0

Årets resultat 0 211.164 0 23.486.965 0 23.698.129

Egenkapital 31. december 80.000.000 3.127.788 13.551.364 63.318.918 0 159.998.070
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Noter til årsregnskabet

2017

DKK

2016

DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger 16.350.364 16.201.639

Pensioner 1.423.116 1.320.958

Andre omkostninger til social sikring 203.499 260.431

17.976.979 17.783.028

Overført til aktiver -7.830.355 -7.827.888

10.146.624 9.955.140

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 10.852.635 11.003.923

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 3.077.327 3.085.265

Gevinst og tab ved afhændelse -1.615.500 0

12.314.462 14.089.188

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 124.834 680.258

Andre finansielle indtægter 19.267 5.896

144.101 686.154

4 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 629 400

Andre finansielle omkostninger 25.876 102.119

26.505 102.519
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Noter til årsregnskabet

5 Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte ud-

viklingsprojekter

DKK

Kostpris 1. januar 72.560.994

Tilgang i årets løb 10.748.533

Afgang i årets løb -10.890.246

Kostpris 31. december 72.419.281

Ned- og afskrivninger 1. januar 16.284.035

Årets afskrivninger 10.852.635

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -10.890.246

Ned- og afskrivninger 31. december 16.246.424

Regnskabsmæssig værdi 31. december 56.172.857

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

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

underleverandører.

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

markedsandele. Ledelsen har på baggrund af en vurdering af de enkelte udviklingsprojekter konkluderet, at

genindvindings- eller nytteværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi.
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Noter til årsregnskabet

6 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-

ninger

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK DKK

Kostpris 1. januar 52.069.076 36.498.296

Tilgang i årets løb 3.953.710 2.347.833

Afgang i årets løb -383.000 -75.000

Kostpris 31. december 55.639.786 38.771.129

Ned- og afskrivninger 1. januar 3.817.987 24.115.395

Årets afskrivninger 640.251 2.437.076

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver 0 -75.000

Ned- og afskrivninger 31. december 4.458.238 26.477.471

Regnskabsmæssig værdi 31. december 51.181.548 12.293.658
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Noter til årsregnskabet

2017

DKK

2016

DKK

7 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 300.000 300.000

Kostpris 31. december 300.000 300.000

Værdireguleringer 1. januar 2.913.305 2.861.608

Valutakursregulering 3.319 -3.867

Årets resultat 211.164 55.564

Værdireguleringer 31. december 3.127.788 2.913.305

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.427.788 3.213.305

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted

Stemme- og

ejerandel

Sejet International ApS Horsens %100

     Sejet France SASU Frankrig %100

8 Øvrige finansielle anlægsaktiver

Tilgodehaven-

der i tilknyttede

virksomheder

DKK

Kostpris 1. januar 195.160

Afgang i årets løb -2.983

Kostpris 31. december 192.177

Regnskabsmæssig værdi 31. december 192.177
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Noter til årsregnskabet

2017

DKK

2016

DKK

9 Anden gæld

Andre skyldige omkostninger 1.214.000 1.308.000

Skyldige løn, a-skat, sociale bidrag m.m. 368.579 788.323

Feriepengeforpligtelse 2.249.252 2.117.015

Merværdiafgift m.v. 5.243.008 5.288.286

9.074.839 9.501.624

10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

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

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

men såfremt dette ophører og i tilfælde af ejerskifte, er kapitalen straks forfalden til skadesløs betaling.

Leje- og leasingforpligtelser

Forplitelser i henhold til leje- eller

leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb 6.738.968 9.216.500

For 2018-2021 har virksomheden indgået forpagtningsaftaler om landbrugsjord med variabel forpagtningsafgift,

dog maksimalt som anført ovenfor.

11 Nærtstående parter

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet:

Navn Hjemsted

Dansk Landbrugs Grovvareselskabs a.m.b.a. København

16



Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

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

henhold til International Financial Reporting Standards som er godkendt af EU, Der henvises i øvrigt til

årsrapporten for DLG a.m.b.a for 2017 for en mere fetaljeret beskrivelse af regnskabspraksis for de enkelte

regnskabsposter.
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