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LEDELSESBERETNING 
Danish Crown er en af verdens ledende fødevareproducenter, som arbejder målrettet henimod 

bæredygtighed i såvel produktion og salg af kødprodukter. 

 

De meget volatile markedsforhold, der prægede verdensmarkederne for gris i 2020/21 fortsatte ind i 1. 

halvår 2021/22. Overforsynede europæiske markeder og svag efterspørgsel fra det store kinesiske 

marked førte til fortsat faldende priser på gris. Først i løbet af februar måned steg efterspørgslen igen 

med hastigt stigende priser til følge. Det gjaldt navnlig for de tyske grise, men ikke i samme grad for de 

danske grise. Danish Crowns betaling til ejerne i form af noteringen steg derfor ikke med samme 

hastighed som prisen på grise i de øvrige lande.  

 

Samtidig har der dog været fortsat gode afsætningsvilkår for DAT-Schaub, der forarbejder biprodukter 

fra grise til fødevareingredienser og råvarer til medicinalindustrien. 

 

Priserne for kreaturer har til gengæld fortsat stigningen fra 2020/21. Noteringen var gennemsnitligt 6 

kr/kg højere i forhold til samme periode i 2020/21 svarende til 29 %. Der har været en god 

efterspørgsel og begrænset konkurrence fra kød fra oversøiske markeder.  

 

Forædlingsvirksomhederne har måttet tilpasse sig de meget volatile kødmarkeder og arbejder med at 

reflektere de stigende råvarepriser i salgspriserne på produkterne. Samtidig mærker de fortsat, at 

efterspørgslen som følge af Corona-epidemien har flyttet sig fra Foodservice til Retail, da forbrugerne i 

højere grad laver mad i egne køkkener – en trend, der dog er aftagende i takt med genåbning af en 

række europæiske markeder. 

 

Selskabets mål og arbejde i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling forløber som planlagt, ligesom 

selskabet i halvåret blandt andet har lanceret en serie plantebaserede produkter på det danske marked. 

 

I første halvår 2021/22 har vi købt Charkuterifabriken i Sverige samt de resterende aktier i In Foods i 

Danmark. 

 

RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2021/22 

Omsætningen er sammenholdt med sidste år øget med knap 4% med uændret volumen. Ca. 0,3 mia. 

kr. af stigningen på 1 mia. kr. kan henføres til tilkøbte virksomheder. 

 

Vi har i første halvår oplevet kraftige eksternt drevne stigninger på flere af vores store 

omkostningsposter. Således er både energi- og transportomkostninger steget betydeligt. Samtidig har 

vi også i dette halvår afholdt ekstra omkostninger i produktionen til håndtering af Covid-19 

udfordringer. Det er reflekteret i en faldende bruttomargin samt øgede distributionsomkostninger. 

 

Administrationsomkostninger udviser en stigning på 2,5%, heraf kan ca. halvdelen henføres til de 

tilkøbte virksomheder.  

 

Koncernens nettofinansieringsomkostninger er i første halvår øget sammenholdt med sidste år primært 

som følge af øgede kapitalbindinger i arbejdskapital, der bl.a. kan henføres til de øgede priser på 

selskabets produkter, vi har set i den sidste del af halvåret.  
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Nettoresultatet for 1. halvår 2021/22 udgør 1.107 mio. kr. mod 1.335 mio. kr. sidste år. Ledelsen 

anser resultatet for acceptabelt set i lyset af den kraftigt stigende inflation, der er set i den sidste del af 

halvåret. 

 

For 2. halvår 2021/22 forventes en indtjening på niveau med indtjeningen i 1. halvår primært som 

følge af en forventning om næsten fuld åbning af markederne efter Corona-epidemien, der dog 

modsvares af øgede omkostninger som følge af den globale inflation. 

 

BALANCEN 

Balancesummen er øget med 1,9 mia. kr. siden udgangen af sidste regnskabsår og med 2,2 mia. kr. 

siden udgangen af 1. halvår 2020/21. Heraf stammer 0,6 mia. kr. fra tilkøbte virksomheder. 

 

Herudover er der i 1. halvår 2021/22 investeret 0,7 mia. kr. i anlægsaktiver. Heraf mere end halvdelen 

i Danmark. 

 

Arbejdskapitalen er sammenholdt med sidste år øget med 0,5 mia. kr. dels som følge af øgede priser på 

selskabets produkter og dels som følge af et stærkt salg i marts måned. 

 

Soliditeten ultimo marts 2022 er sammenlignet med ultimo marts 2021 faldet med 2 procentpoint til 

28% som følge af den forøgede balance.   

 

Koncernens gældsgearing ved udgangen af halvåret udgør 2,9 x EBITDA sammenholdt med 2,6 på 

samme tidspunkt sidste år. Stigningen kan primært henføres til en højere kapitalbinding i 

arbejdskapitalen. 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 

- 31. marts 2022 for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. 

 

Halvårsrapporten er ikke revideret eller gennemset (reviewet) af den repræsentantskabsvalgte revisor. 

 

Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens- og selskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2022 samt af resultatet af koncernens- og 

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. oktober 2021 - 31. marts 2022. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i 

koncernens- og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat, selskabets finansielle 

stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af 

koncernregnskabet. 

 

 

Randers, 19. maj 2022 

 

I direktionen:     

     

    

Jais Valeur 

Group CEO 

 Thomas Ahle 

Group CFO  
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2021/22 2020/21

mDKK mDKK

Nettoomsætning                  29.972     28.934

Produktionsomkostninger -25.040 -23.957

Bruttoresultat 4.932 4.977

Distributionsomkostninger -2.613 -2.420

Administrationsomkostninger -992 -967

Andre driftsindtægter 24 9

Andre driftsomkostninger -6 -9

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint 

ventures
51 63

Resultat af primær drift (EBIT) 1.396 1.653

Finansielle indtægter 57 76

Finansielle omkostninger -137 -148

Resultat før skat 1.316 1.581

Skat af periodens resultat -209 -246

Periodens resultat 1.107 1.335

2021/22 2020/21

mDKK mDKK

Periodens resultat 1.107 1.335

Poster, der efterfølgende kan overføres til resultatopgørelsen 61 6

Anden totalindkomst 61 6

Periodens totalindkomst 1.168 1.341

Koncernens sammendragede resultatopgørelse

 for 1. halvår 2021/22

Koncernens sammendragede totalindkomst

for 1. halvår 2021/22
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31.03.2022 30.09.2021 31.03.2021

mDKK mDKK mDKK

Goodwill 3.067 2.922 3.038

Software 107 93 93

Erhvervede varemærker mv. 600 587 476

Immaterielle aktiver 3.774 3.602 3.607

Grunde og bygninger 4.321 3.981 4.024

Produktionsanlæg og maskiner 3.278 3.135 2.836

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 238 259 259

Materielle anlægsaktiver under udførelse 936 1.162 1.105

Leasingaktiver 541 529 576

Materielle aktiver 9.314 9.066 8.800

Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 394 346 373

Andre værdipapirer og kapitalandele 9 8 9

Finansielle aktiver 403 354 382

Udskudte skatteaktiver 138 147 159

Langfristede aktiver 13.629 13.169 12.948

Varebeholdninger 5.512 4.722 4.964

Biologiske aktiver 32 29 27

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.667 6.195 5.849

Kontraktstilgodehavender og forudbetalinger til andelsejere 148 233 131

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 22 12 33

Andre tilgodehavender 922 814 883

Periodeafgrænsningsposter 161 117 142

Tilgodehavender 7.920 7.371 7.038

Andre værdipapirer og kapitalandele 38 44 45

Likvide beholdninger 309 204 195

Kortfristede aktiver 13.811 12.370 12.269

Aktiver i alt 27.440 25.539 25.217

Koncernens sammendragede balance

pr. 31. marts 2022
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31.03.2022 30.09.2021 31.03.2021

mDKK mDKK mDKK

Andelsejerkonti 1.126 1.296 1.312

Ejerkonti 681 692 448

Andre reserver og overført resultat 5.850 6.375 5.796

Egenkapital (inkl. minoriteter) 7.657 8.363 7.556

Pensionsforpligtelser 51 40 51

Udskudte skatteforpligtelser 313 299 258

Andre hensatte forpligtelser 171 157 171

Prioritetsgæld 2.649 3.020 3.298

Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 3.531 3.492 4.032

Bankgæld 3.546 389 1.893

Andre kreditinstitutter 800 832 483

Leasinggæld 403 341 430

Langfristede forpligtelser 11.464 8.570 10.616

Andre hensatte forpligtelser 95 132 98

Prioritetsgæld 164 179 67

Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer 570 546 0

Bankgæld 450 1.474 380

Andre kreditinstitutter 72 72 448

Leasinggæld 108 164 113

Leverandørgæld 4.019 3.568 3.350

Gæld til associerede virksomheder 58 42 62

Skyldig selskabsskat 243 160 246

Anden gæld 2.479 2.216 2.237

Periodeafgrænsningsposter 61 53 44

Kortfristede forpligtelser 8.319 8.606 7.045

Forpligtelser 19.783 17.176 17.661

Passiver i alt 27.440 25.539 25.217

Koncernens sammendragede balance

pr. 31. marts 2022
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Andels

ejer 

konti Ejerkonti

Reserve for 

valutakurs-

reguleringer

Reserve for 

værdiregulering 

af sikrings-

instrumenter

Overført 

resultat I alt

Egenkapital 

tilhørende 

minoritets-

interesser

Egen-

kapital i 

alt
mDKK mDKK mDKK mDKK mDKK mDKK mDKK mDKK

Egenkapital 01.10.2020 1.380 462 -370 86 6.190 7.748 307 8.055

Halvårets resultat 1.269 1.269 66 1.335

Anden totalindkomst efter skat i alt -12 -6 24 6 6

Udbetaling af andelskapital (netto) -68 -14 -82 -82

Udbetalt restbetaling -1.618 -1.618 -1.618

Udbytte til minoritetsinteresser 0 -23 -23

Udvanding af minoriteter -92 -92 -25 -117

Egenkapital 31.03.2021 1.312 448 -382 80 5.773 7.231 325 7.556

Halvårets resultat 242 620 862 58 920

Anden totalindkomst efter skat i alt 22 23 -11 34 7 41

Udbetaling af andelskapital (netto) -16 2 -14 -14

Udbytte til minoritetsinteresser 0 -71 -71

Udvanding af minoriteter -56 -56 -13 -69

Egenkapital 30.09.2021 1.296 692 -360 103 6.326 8.057 306 8.363

Halvårsresultat 1.058 1.058 49 1.107

Anden totalindkomst efter skat i alt 62 8 -22 48 13 61

Udbetaling af andelskapital (netto) -170 -11 -181 -181

Udbetalt restbetaling -1.671 -1.671 -1.671

Udbytte til minoritetsinteresser 0 -22 -22

Egenkapital 31.03.2022 1.126 681 -298 111 5.691 7.311 346 7.657

Koncernens sammendragede 

egenkapitalopgørelse pr. 31. 

marts 2022
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2021/22 2020/21

mDKK mDKK

Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT før særlige 

poster)
1.396 1.653

Ændring i nettoarbejdskapital -596 -973

Øvrige reguleringer 412 309

Pengestrømme vedrørende drift 1.212 989

Pengestrømme vedrørende investeringer -853 -958
 

Pengestrømme vedrørende finansiering -254 -351

Ændringer i likvide beholdninger 105 -320

Likvide beholdninger 30.09.2021 204 515

Likvide beholdninger 31.03.2022 309 195

Koncernens sammendragede pengestrømsopgørelse 

for 1. halvår 2021/22



 

10 

 

NOTE 1 VÆSENTLIG REGNSKABSPRAKSIS 

 

Halvårsrapporten for 2021/22 omfatter et sammendraget koncernregnskab for Leverandørselskabet 

Danish Crown AmbA og dets dattervirksomheder.  

 

Halvårsrapporten for 1. halvår 2021/22 er aflagt efter samme regnskabsprincipper og med samme 

væsentlige regnskabsmæssige skøn som i årsrapporten for 2020/21 for Leverandørselskabet Danish 

Crown AmbA.  

 

Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som 

godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsregnskaber for store virksomheder i 

regnskabsklasse C, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.  

 

Der henvises i øvrigt til omtalen af anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn i 

henholdsvis note 31 og 1 til årsrapporten for 2020/21.  

 

Leverandørselskabet Danish Crown AmbA er et andelsselskab med hjemsted i Danmark. 

 

Koncernregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta for koncernens 

aktiviteter.  

 

NOTE 2 SÆSONUDSVING 

Grundet sæsonmæssige udsving er koncernens lagerværdier historisk set højere ved udgangen af 1. 

halvår end ved udgangen af 2. halvår, idet der er opbygget lager til salg i højsæsonen. 

 

 

 


