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“Vi har i 2019 investeret
yderligere i vores bæredygtige
produktionsplatform og i styrkelsen af
vores fødevarebrand i Polen gennem
markedsføringskampagner og en
udvidelse af produktsortimentet.”
Hans Henrik Pedersen
CEO
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2019

Goodvalley
kort fortalt

11%

af omsætningen

61%

Goodvalley er en vertikalt integreret
fødevareproducent med aktiviteter
inden for griseproduktion og afsæt i
bæredygtige landbrugsprincipper, der
sikrer CO2-neutral produktion.
Vores aktiviteter i Polen, Ukraine og Rusland består
af markbrug, foderfremstilling, griseproduktion,
slagtning og kødforarbejdning og biogasproduktion
samt markedsføring af de forædlede produkter. Vi
bruger de mest avancerede teknologier og produktionsmetoder på vores moderne landbrug og anvender bæredygtige og effektive danske principper for
griseproduktion i lande med stærke markeder for
grisekød, hvor der er store forventninger til vækst og
udvikling.
Vi sælger levende grise til eksterne slagterier og producerer grisekød på eget slagteri, der er leverandør
til detailkæder i hele Polen, hvor vi arbejder med at
opbygge et stærkt fødevarebrand baseret på miljøvenlige premium-produkter fra grise, der er opdrættet uden brug af antibiotika og med GMO-frit foder.
Goodvalley producerer bæredygtigt kød for en bedre
fremtid.

af omsætningen

28%

af omsætningen

Danmark
Hovedkontor

Polen
#2 griseproducent

Ukraine
#2 griseproducent

Rusland
Solid platform

København

Fuldt integreret

Delvist integreret

Delvist integreret

GÅ TIL POLEN
SIDE 10

GÅ TIL UKRAINE
SIDE 12

GÅ TIL RUSLAND
SIDE 13

LEDELSESBERETNING // GOODVALLEY // UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2019 // 5

2019

Tal & fakta
2.269 medarbejdere

38.300 hektar

Løbende videreuddannelse af vores kompetente og erfarne medarbejdere udgør grundlaget for Goodvalleys fortsatte udvikling og
succes.

I 2019 tilføjede Goodvalley 700 hektar til sit
jordtilliggende, som dermed udgør 38.300
hektar.

34 landbrug

9 brandede produkter

Vi investerer løbende i vores veludbyggede
produktionsnetværk, som består af 34 landbrug, et slagteri og ni biogasanlæg i Polen,
Ukraine og Rusland.

Vi er ved at opbygge et stærkt fødevarebrand i Polen, hvor vi nu kan tilbyde ni
brandede produkter til forbrugerne i 3.900
butikker over hele landet.

Klimavenligt

FN’s verdensmål

Goodvalley blev med sin vertikalt integrerede forretningsmodel igen i 2019 certificeret
som CO2-neutral virksomhed.

Bæredygtighed udgør en central del af
Goodvalleys forretningsmodel, og vi forbedrer løbende vores bæredygtige og ansvarlige
produktion med reference til FN’s verdensmål.

Samlet resultat
ND
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RU

11 %

af total
omsætning

POLE
N

Omsætning*
DKK 1.526 mio.

af total
omsætning

+3,8%

RA

IN

af total
omsætning

UK

28 %

61 %

E

Omsætningen steg med 4% som følge af
højere priser på levende grise og øget volumen.

18 %

ND
SLA
RU

POLE
N

af justeret
EBITDA

Justeret EBITDA*
DKK 274 mio.

41 %

af justeret
EBITDA

+23,4%
41 %

af justeret
EBITDA

U K R AIN E

Fremgangen i justeret EBITDA var drevet af salget af levende grise
trods lav lønsomhed fra salg af grisekød og lavt høstudbytte.
* I nærværende rapport henviser justeret EBITDA til EBITDA justeret for ændringer i besætningspriser samt engangsposter, jf. side 75.
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DIREKTIONEN HAR ORDET

Goodvalley øgede resultatet i
et usikkert 2019
Vi fortsatte arbejdet med at styrke
forretningen i 2019 og forbedrede både
driften og de finansielle resultater, mens vi
samtidig investerede i vores bæredygtige
produktionsplatform, vores fødevarebrand i
Polen og arbejdet for at imødegå den stigende
eksponering mod afrikansk svinepest.
2019 var et år med store udsving i Goodvalleys markeder
og generelt på tværs af Europa. Den første del af året var
påvirket af forhøjede priser på foder, der skyldtes vanskelige
vejrforhold og lavt høstudbytte i 2018 samt et generelt overudbud af grisekød. Samtidig oplevede vi en kraftig stigning
i gennemsnitspriserne for levende grise i takt med den
hastige spredning af afrikansk svinepest på tværs af det
vigtige kinesiske marked, hvilket skabte voldsom stigning i
efterspørgslen i Europa.
Afrikansk svinepest udgør den største risiko, Goodvalley
står over for i dag, og vi har i 2019 øget arbejdet med at imødegå denne risiko gennem fortsatte og omfattende investeringer i infrastruktur, processer, beredskabsplanlægning
og uddannelse af vores kompetente medarbejdere på alle
produktionsenheder. Vi har allerede gjort væsentlige fremskridt, og selvom størrelsen og den geografiske spredning
af vores forretning er med til at afbøde den driftsmæssige
og finansielle påvirkning et eventuelt udbrud kunne have,
fortsætter vi med at styrke biosikkerheden for at undgå
infektion.

I takt med de kraftigt stigende priser på levende grise i
årets løb har de seneste års investeringer i driftsmæssige
forbedringer, kapacitetsudvidelse og opgradering af stalde
gjort, at vi har kunnet øge omsætning og indtjening fra
koncernens griseproduktion. Markedsudviklingen og vores
langsigtede investeringer har været afgørende for omsætningsstigningen på 4% til DKK 1.526 mio. og den justerede
EBITDA på DKK 274 mio. Mens vi er glade for at vi har levet
op til de udmeldte forventninger for året, var resultatet dog
negativt påvirket af de lave priser på grisekød, som skyldtes
overkapacitet på det polske bulkmarked og den negative
påvirkning fra tilfælde af mavesår i besætningen i Ukraine
samt de meget lave afgrødeudbytter, der skyldtes særdeles
vanskelige regionale vejrforhold i Ukraine.
Vi fortsætter det løbende arbejde med at øge effektiviteten,
og arbejder fortsat hårdt på at etablere Goodvalley som et
stærkt fødevarebrand i Polen. Vores markedsføringskampagner og den fortsatte udbygning af produktsortimentet
og distributionsnetværket til 3.900 forretninger i Polen er
blevet godt modtaget hos forbrugerne, og i årets løb har
vi mere end firedoblet salget af vores brandede produkter til 940 tons fra et lavt udgangspunkt. Styrkelsen
af vores klimavenlige brandede produkter vil med
tiden styrke vores marginer og mindske Goodvalleys
eksponering mod udsving i prisen på grisekød, så vi
kan opbygge en endnu mere robust forretning, der står
klar til yderligere succes.
Hans Henrik Pedersen
CEO

Kristian Brokop Jakobsen
Vice CEO

“Vi har skabt et godt resultat i
2019 og er fortsat med opbyg
ningen af et stærkt fødevare
brand.”
Hans Henrik Pedersen
CEO
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Hoved- og nøgletal
DKK mio.

2019

2018

2017

20161

20151

DKK mio.

2019

2018

2017

2016

20151

Resultatopgørelse 					

Aktierelaterede nøgletal 					

Omsætning

1.526

1.473

1.620

1.405

1.275

Resultat pr. aktie, DKK

Indtægter i alt

1.644

1.493

1.653

1.485

1.370

					

3,5

0,3

3,1

3,3

0,8

Bruttoresultat

474

333

511

411

465

Væsentlige nøgletal					

EBITDA

354

212

426

347

284

Bruttomargin

31,0%

22,6%

31,5%

29,3%

36,5%

Justeret EBITDA2

274

222

431

299

-

EBITDA-margin

23,5%

14,4%

26,3%

24,7%

22,3%

EBIT

207

91

304

244

193

Justeret EBITDA-margin

17,9%

15,1%

26,6%

21,3%

(65)

(135)

(70)

(118)

EBIT-margin

13,5%

6,2%

18,8%

17,4%

15,1%

188

18

169

174

41

7,9%

(5,1%)

8,1%

6,3%

(7,2%)

59

36

246

-

-

(56,5%)

Finansielle poster, netto

(18)

Årets resultat

Justeret resultat3

					
Pengestrømme 					
Driftsaktivitet

205

194

274

227

162

Investeringsaktivitet

(83)

(269)

(143)

(139)

(254)

Frie pengestrømme

121

(75)

131

88

(92)

Finansieringsaktivitet

(97)

(28)

(31)

(71)

66

					
Balance 					
Langfristede aktiver

2.105

1.927

1.833

1.825

1.832

Nettoarbejdskapital

585

475

532

491

438

Investeret kapital

2.690

2.402

2.365

2.343

2.269

Aktiver i alt

2.929

2.630

2.751

2.655

2.557

Egenkapital

1.568

1.230

1.265

1.232

1.105

Nettorentebærende gæld

1.122

1.171

1.100

1.185

1.250

1) Tal for årene 2015 - 2016 er tilpasset ny regnskabspraksis indført i 2017.
2) I nærværende rapport henviser justeret EBITDA til resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) før regulering af besætningsværdi, jf. side 78.
3) I nærværende rapport henviser justeret resultat til periodens resultat justeret for engangsposter, ændringer i
besætningspriser samt valutakursregulering af finansielle poster.
4) Obligationsgruppen består af: Goodvalley A/S, Finansax ApS, Goodvalley Agro SA, Goodvalley Sp. Z o.o.
og Goodvalley Ukraine LLC.
5) I tallene for 2019 indgår effekterne af IFRS 16 Leasingkontrakter

Frie pengestrømme / omsætning
Cash conversion
Investering i materielle
anlægsaktiver
Nettorentebærende gæld/
justeret EBITDA LTM5
Egenkapitalandel
ROIC
Antal medarbejdere (FTE), ultimo

58,7%

87,4%

43,1%

36,1%

100

257

141

76

107

4,1

5,3

2,6

4,0

-

53,6%

46,8%

46,0%

46,4%

43,2%

4,9%

3,9%

13,2%

8,5%

8,9%

2.269

2.327

2.232

2.350

2.423

					
Obligationsgruppen4					
Omsætning

1.359

1.305

1.460		

Indtægter i alt

1.479

1.323

1.495		

EBITDA

306

144

375		

Justeret EBITDA

223

153

374		

Rentebærende gæld

1.155

1.223

1.189		

Nettorentebærende gæld

1.082

1.177

1.081		

223

153

374		

4,9

7,7

2,9		

Justeret EBITDA LTM
Nettorentebærende gæld/
justeret EBITDA LTM
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“Vi har taget nylig opkøbt
landbrugsjord i Ukraine
og Rusland i brug, og
vi vurderer løbende
ekspansionsmuligheder.”
Kristian Brokop Jakobsen
Vice CEO
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VIRKSOMHEDEN

Segmentoversigt

+23%
Justeret EBITDA

Goodvalley har opbygget et solidt jordtilliggende på 38.300 hektar
og et veludbygget produktionsnetværk bestående af 34 landbrug, og
har derigennem skabt stærke markedspositioner i Polen og Ukraine
samt et solidt fundament i Rusland.

POLEN

UKRAINE

RUSLAND

Vi har i 2019 øget vores fokus på
forbrugerne med henblik på at
opbygge et stærkt fødevarebrand

Optimering mindskede
påvirkningen fra vanskelige
eksterne forhold

Vi har øget produktionen
og gjort klar til yderligere
udvidelse

3.900

LEAN

+4%

butikker i hele Polen solgte Goodvalleys brandede produkter

Omsætning og justeret EBITDA-margin
DKK mio.

240

212

228

bidrog til at øge effektiviteten i 2019

vækst i salg af levende grise

Omsætning og justeret EBITDA-margin
244

%

Omsætning og justeret EBITDA-margin

DKK mio.

%

DKK mio.

%
48

138

48
42

122
97

16,8
15,0

35

74

37,9

38,0
31,1

9,3

28,6

28,0

21,6

16,7
10,7

3,3
Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019
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POLEN

Resultatudvikling

DKK mio.
Omsætning

2019

2018

Q4 2019

Q4 2018

925

907

244

220

Ændring i dagsværdi

81

(10)

(5)

(35)

Andre indtægter

24

25

7

9

1.030

922

246

194

190

38

61

Indtægter i alt
EBITDA
Justeret EBITDA
Justeret EBITDA-margin

(24)

112

45

41

(12)

12,1%

5,0%

16,8%

(5,5%)

25

25 farme, der producerer klimavenligt kød
Den polske forretning står for produktion og salg af grisekød fra Goodvalleys s
 lagteri,
levende grise fra 25 produktionsfaciliteter samt afgrøder fra 15.200 hektar jord samt
energiproduktion fra otte biogasanlæg.
FARME

Omsætning og indtjening
i den polske forretning er
steget som følge af højere
gennemsnitspriser på levende
grise, hvilket samtidig har
medført et kraftigt fald i bidraget
fra salg af grisekød.
Goodvalley slagtede færre grise som følge
af de højere priser på levende grise i 2019,
hvilket medførte et markant fald i salget af
grisekød til 39,0 tusind tons (fra 51,3 tusind
tons i 2018). Trods den nominelle mængdetilbagegang formåede koncernen at øge

den relative andel af forædlede produkter
til 46% (2018:39%) med en øget margin, mens
andelen af udbenet kød faldt til 54% (2018:
61%) af omsætningen fra grisekød. Salget af
Goodvalleys brandede produkter, som indgår i kategorien af forædlede produkter, steg
fra et lavt udgangspunkt på 210 tons i 2018
til 940 tons i 2019 takket være landsdækkende tv-kampagner, online-markedsføring
og øget distribution til 3.900 butikker i hele
Polen.

Omsætningen i segmentet steg til DKK 925
mio. i 2019 (2018: DKK 907 mio.) som følge af
den væsentlige prisstigning på grisekød og
den øgede solgte mængde af levende grise
som mere end opvejede den lavere omsætning fra grisekød. Den polske forretning
udgjorde 61% af koncernomsætningen, og
af segmentets omsætning udgjorde grisekød 71%, eksternt salg af levende svin 22%
og eksternt salg af afgrøder og elektricitet
7%.

Den polske forretning øgede salget af levende grise til 58,0 tusind tons (2018: 56,7 tusind
tons) til en markant højere gennemsnitspris
på DKK 11,91 pr. kilo (2018: DKK 10,44 pr. kilo).

De samlede indtægter i segmentet steg i
2019 til DKK 1.030 mio. (2018: DKK 922 mio.),
hvoraf regulering til dagsværdi udgjorde
DKK 81 mio. (2018: DKK -10 mio.).

SLAGTERI

Goodvalleys polske aktiviteter leverede en
markant stigning i justeret EBITDA til DKK
112 mio. (2018: DKK 45 mio.) og dermed en
kraftig forbedring af den justerede EBITDA-margin til 12,1% (2018: 5,0%) som følge
af højere priser på levende grise. Der var
en mindre forbedring i effektiviteten idet
antallet af grise solgt pr. årsso steg til 30,7
(2018: 30,3), og foderudnyttelsen forbedredes
til 2,76 (2018: 2,82). Den positive udvikling
blev understøttet af organisations- og ledelsesændringer samt ensretning af produktionsplanlægning og -processer. Der er dog
stadig plads til forbedring af den polske
forretnings effektivitet, og med yderligere
tiltag vil vi sikre vidensdeling og overførsel
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af best practice fra andre forretningssegmenter i Goodvalley med henblik på at optimere udviklingen i den polske organisation
og udnyttelse af den aldrende infrastruktur.
Prisen på foder blev stabiliseret på et højt
niveau på DKK 1,78 pr. kilo (2018: DKK 1,74
pr. kilo). EBITDA steg i 2019 til DKK 190 mio.
(2018: DKK 38 mio.

60000

I 4. kvartal faldt mængden af grisekød til
8,4 tusind tons (4. kvt. 2018: 13,3 tusind tons),
mens salget af levende grise lå stabilt på
14,9 tusind tons (4. kvt. 2018: 14,9 tusind
tons). Omsætningen steg til DKK 244 mio.
(4. kvt. 2018: DKK 220 mio.) og udgjorde 57%
af koncernomsætningen, mens justeret
EBITDA udgjorde DKK 41 mio. (4. kvt. 2018:
DKK -12 mio.) og EBITDA var på DKK 61 mio.
(4. kvt. 2018: DKK -24 mio.).

Grise solgt (slagtevægt), tusind tons

Pris på grisekød, DKK/kg og kød til foder-forhold

Tusind tons

DKK/kg 

54.750

Forhold

15
49.953

8

51.297
12

48000
38.952
36000

9

24000

6

12000

3

12,10
10,63

7,25

11,91
7

2017

2018

2019

2016

2017

2018

Foderudnyttelse, kg (hel bestand)

Antal

Antal kilo

6

Fødevareporteføljen
2019

30,30

30,65

16

2

8

1

2017

2018

2019

TE

ER
UKT
OD
PR

UDBE
NE
TK
Ø

293
258
224

39,0
tusind
tons

165

54 %

4
3

2016

Salg af brandede produkter, tons

5

46 %

5
29,98

0

Mens brandede produkter fortsat vil
udgøre en mindre del af Goodvalleys samlede fødevareproduktion
inden for en overskuelig fremtid,
vil salget af disse produkter have
en mærkbar positiv indvirkning på
bruttomarginen i fødevareforretningen.

D

Grise solgt pr. årsso, antal

30,07

I 2019 solgte Goodvalley 940 tons
brandede produkter mod 210 tons i
2018. Den kraftige vækst forventes
at fortsætte i 2020, hvor Goodvalley
forventer et salg på mindst 1.500
tons brandede produkter. Distributionen blev i 2019 udvidet til 3.900
butikker mod 640 butikker i 2018, og
ultimo 2020 ventes 6.000 butikker at
føre Goodvalleys brandede produkter.

6,43

VÆRD
ITIL
FØ
R

0
2016

24

0

Siden lanceringen af Goodvalley-brandede produkter i 3. kvartal
2018 har koncernen øget omsætningen i denne kategori med henblik
på at styrke lønsomheden i fødevareproduktionen og nedbringe Goodvalleys eksponering mod udsving i
prisen på grisekød over tid.

6,70

40
32

Opbyggelsen af et stærkt
fødevarebrand
Goodvalley producerede og solgte
39,0 tusind tons grisekød i Polen
i 2019 bestående af udbenet kød
(54%) og forædlede produkter (46%)
herunder private label-produkter
og Goodvalleys brandede premium-
produkter.

10,44

5,99

0

FØDEVARER

2,80

2,80

2,82

2,76

2016

2017

2018

2019

GÅ TIL OVERSIGT OVER BRANDEDE PRODUKTER – SIDE 19

79
15

17

Q1

Q2
Q3
2018

99

Q4

Q1

Q2
Q3
2019

Q4
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UKRAINE

Resultatudvikling

7

Landbrug

DKK mio.

2019

2018

Q4 2019

Q4 2018

429

393

122

102

13

5

4

5

1

4

1

Indtægter i alt

447

399

130

83

EBITDA

118

110

43

9

Justeret EBITDA

113

112

38

17

26,3%

28,5%

31,1%

16,7%

Omsætning
Ændring i dagsværdi
Andre indtægter

Justeret EBITDA-margin

DKK/kg 

hvor eksternt salg af levende grise udgjorde
93% og 7% kom fra eksternt salg af afgrøder
og energi. Den ukrainske forretning bidrog
med 28% af koncernomsætningen i 2019.

Salget af levende grise steg til 39,8 tusind
tons (2018: 38,5 tusind tons) til en markant
højere gennemsnitspris på DKK 12,56 pr.
kilo (2018: DKK 11,34 pr. kilo).

Den ukrainske forretnings justerede
EBITDA var uændret DKK 113 mio. i 2019
(2018: DKK 112 mio.), svarende til en justeret
EBITDA-margin på 26,3% (2018: 28,5%). Den
justerede EBITDA var påvirket af væsentlige
investeringer i jordforbedring og afgrøderotation på nyligt tilkøbt jord samt et efterfølgende fald i det gennemsnitlige afgrødeud-

De samlede indtægter i segmentet steg i
2019 til DKK 447 mio. (2018: DKK 399 mio.),
hvoraf regulering til dagsværdi udgjorde
DKK 13 mio. (2018: DKK 5 mio.).

Forhold
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11,04

12
9

11,34

9

6
3
0

12,56

8,26
7,55

(20)

Den ukrainske forretning øgede
sin omsætning på baggrund af
højere priser og øget afsætning
af levende grise, mens
lønsomheden faldt på grund af
utilfredsstillende resultater i
markbruget.

Den positive udvikling i griseprodutionen
dannede grundlaget for stigningen i omsætningen til DKK 429 mio. (2018: DKK 393 mio.),

Den ukrainske forretning står for produk
tion og salg af levende grise fra syv produk
tionsfaciliteter samt afgrøder fra 18.500
hektar jord samt energiproduktion fra et
biogasanlæg.

Pris på grisekød, DKK/kg og kød til foder-forhold

7,85
7,40

7

5,85

2016

2017

2018

2019

Grise solgt pr. årsso, antal
Antal
40

bytte til 4,2 tons pr. hektar (2018: 5,7 tons pr. 32
hektar) på grund af vanskelige vejrforhold.
24
Effektiviteten i griseproduktionen steg en
16
smule, idet antallet af grise solgt pr. årsso
steg til 33,3 (2018: 32,8) selvom tilfælde af
8
mavesår i besætningen påvirkede effektivi0
teten negativt. Foderudnyttelsen steg til 2,71
(2018: 2,65), og prisen på foder steg til DKK
1,60 pr. kilo (2018: DKK 1,53 pr. kilo). EBITDA
udgjorde DKK 118 mio. (2018: DKK 110 mio).
I 4. kvartal 2019 steg salget af levende grise
i den ukrainske forretning til 11,2 tusind
tons (4. kvt. 2018: 10,3 tusind tons), hvorefter
omsætningen udgjorde DKK 122 mio. (4. kvt.
2018: DKK 102 mio.), svarende til 25% af koncernomsætningen. I 4. kvartal 2019 udgjorde
justeret EBITDA DKK 38 mio. (4. kvt. 2018:
DKK 17 mio.), mens EBITDA lød på DKK 43
mio. (4. kvt. 2018: DKK 9 mio.).

31,43
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RUSLAND

Resultatudvikling

2

Landbrug
Goodvalleys russiske forretning står for
produktion og salg af levende grise fra to
produktionssteder og afgrøder fra 4.600
hektar jord.
DKK mio.
Omsætning
Ændring i dagsværdi

2019

2018

Q4 2019

Q4 2018

172

174

42

48

Pris på grisekød, DKK/kg og kød til foder-forhold
DKK/kg 
15
12,46

11
12,42

6

11,58
9

9,09

9

8,54
7,79
7,12

0

2016

2017

2018

2019

Grise solgt pr. årsso, antal

(2)

(9)

1

-

-

-

Indtægter i alt

171

175

40

39

EBITDA

46

68

5

5

Justeret EBITDA

49

69

7

17

32

28,5%

39,9%

16,7%

35,4%

24

Antal
40
29,67

32,79

32,94

2018

2019

28,25

16

Omsætningen var stabil i
Goodvalleys russiske forretning,
men lønsomheden faldt
markant, fordi både grise- og
markproduktionen var påvirket
af vanskelige eksterne forhold.
Den russiske forretning øgede i 2019 salget
af levende grise til 19,2 tusind tons (2018:
18,2 tusind tons), og den gennemsnitlige
salgspris faldt markant til DKK 11,58 pr. kilo
(2018: DKK 12,42 pr. kilo).
Omsætningen i den russiske forretning lå
stabilt på DKK 172 mio. (2018: DKK 174 mio.)

8

og udgjorde sammenlagt 11% af koncernomsætningen.
De samlede indtægter i de russiske aktiviteter udgjorde DKK 171 mio. (2018: DKK 175
mio.).
Der var en nedgang i segmentets justerede
EBITDA til DKK 49 mio. i 2019 (2018: DKK 69
mio.), svarende til en justeret EBITDA-margin på 28,5% (2018: 39,9%). Den negative udvikling kan tilskrives en markant stigning
i foderpriser til DKK 1,63 pr. kilo (2018: DKK
1,37 pr. kilo), som ikke kunne opvejes af omkostningstiltag og øget produktionseffektivitet, hvorefter antallet af solgte grise pr.
årsso steg moderat til 32,9 (2018: 32,8). Den

negative indtjeningsudvikling blev forværret af investeringer i nyligt tilkøbt agerjord,
hvor udbyttet ikke svarede til det forventede
på grund af dårlige vejrforhold. EBITDA faldt
i 2019 til DKK 47 mio. (2018: DKK 68 mio.).
I 4. kvartal 2019 steg salget af levende grise i
den russiske forretning til 5,2 tusind tons (4.
kvt. 2018: 5,1 tusind tons), mens omsætningen faldt til DKK 42 mio. (4. kvt. 2018: DKK
48 mio.), svarende til 10% af koncernomsætningen. I 4. kvartal 2019 udgjorde justeret
EBITDA DKK 7 mio. (4. kvt. 2018: DKK 17
mio.), mens EBITDA lød på DKK 9 mio. (4.
kvt. 2018: DKK 5 mio.).

7
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13,36

12

(3)

Andre indtægter
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FORVENTNINGER

Forventninger
til 2020
For at give det mest retvisende indtryk af
Goodvalleys forventede økonomiske resultater i en industri præget af svingende priser
på levende grise, præsenterer vi forventningerne til indtjeningen i 2020 ud fra en fast
besætningspris som justeret EBITDA.
Denne tilgang tjener til at mindske udsving i forventningerne og skabe en bedre sammenhæng mellem de driftsmæssige og økonomiske resultater med henblik på at give
kapitalmarkederne de bedste betingelser for at vurdere
Goodvalleys driftseffektivitet og præstationsevne specifikt
og isoleret fra udsving i markedspriserne for levende grise,
hvilket potentielt indebærer væsentlige dagsværdireguleringer af koncernens biologiske aktiver på balancedagen.
Goodvalley forventer i 2020 en omsætning på DKK 1.6001.750 mio. og justeret EBITDA på DKK 320-380 mio. Udviklingen forventes at komme fra fortsat høje priser på levende
grise og øget produktionseffektivitet samt et bedre høstudbytte i forhold til 2019. Griseproduktionen ventes at blive
negativt påvirket af fortsat høj løninflation i alle tre lande.
Samtidig ventes de høje priser på levende grise at medføre
fortsat høje inputomkostninger i koncernens polske fødevareforretning, mens prisen på grisekød forventes at forblive

• Høje priser på levende grise
• Øget produktionseffektivitet
• Bedre høstudbytte

lav i forhold til priser på levende grise som følge af fortsat
overkapacitet på det polske bulkmarked. Fødevaresegmen
tets bidrag til omsætning og indtjening i den polske forretning ventes negativt påvirket af disse faktorer trods den
forventede vækst i salget af Goodvalley-brandede produkter
med en højere margin.
Forudsætninger
Forventningerne til 2020 er baseret på en gennemsnitlig
markedspris for levende grise på DKK 12,90 pr. kilo slagtegris (rapporteret pris i 2019: DKK 12,09 pr. kilo slagtegris)
og en foderpris på DKK 1,65 pr. kilo (rapporteret pris i 2019:
DKK 1,69 pr. kilo) i griseproduktionen samt den nuværende
økonomiske situation på Goodvalleys markeder. Forventningerne er desuden baseret på uændrede valutakurser for
koncernens nøglevalutaer pr. ultimo december 2019.
Forventningerne afspejler vores nuværende forventninger
til udviklingen i koncernens omsætning og justeret EBITDA,
og Goodvalleys EBITDA kan således afvige væsentligt fra
disse forventninger.

DKK mio.
Omsætning
Justeret EBITDA

Realiseret
2019

Forventninger
2020

1.526

1.600 - 1.750

274

320-380

• Væsentlig påvirkning fra løninflation i
alle tre lande
• Overkapacitet af grisekød på det polske
bulkmarked
• Høje inputomkostninger i fødevare
produktionen

Fremadrettede udsagn
Denne rapport indeholder fremadrettede
udsagn, der afspejler Goodvalleys nuværende forventninger for fremtidige begivenheder, driftsmæssige resultater og finansielle
resultater. Sådanne udsagn er underlagt
usikkerhed, da faktorer, som ligger inden for
og uden for Goodvalleys kontrol, kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt
fra forventningerne udtrykt i denne rapport.
Sådanne faktorer omfatter bl.a. dagsværdien af grise, globale og lokale markedspriser på grisekød, ændringer i forbrugernes
præferencer og efterspørgsel, forbrugernes
købekraft, konkurrence, udbrud af dyresygdomme eller epidemier, udbud af forsyningsselskaber, udvikling på finansielle
markeder og ændringer eller modifikationer
af lovgivning, regulering eller den politiske
situation på Goodvalleys markeder Der
henvises til afsnittet om risikostyring og til
årsregnskabets note 4.2.
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FORRETNINGSMODEL

Bæredygtighed fra jord til bord
Ressourcer

Kerneaktiviteter

Værdiskabelse

Mennesker

Samfund

Vores forretning er baseret på vores 2.269 med-

Vi yder store bidrag til vores lokalsamfund ved at

arbejderes indsats og deres kompetencer samt

stimulere vækst, skabe nye job og dele vores viden
om moderne og bæredygtigt landbrug.

løbende uddannelse.
VI HØSTER
SELV VORES MARKER

Viden

VI LEVERER VORES
EGEN ENERGI

VI OPDRÆTTER VORES
EGNE GRISE

KLIMA

Vi udnytter vores knowhow inden for dansk

Vi har etableret CO2-neutrale aktiviteter

griseproduktion og optimerer løbende vores

gennem løbende tiltag til at reducere

driftseffektivitet.

vores klima- og miljøpåvirkning.

Omdømme

Kunder

Vi nyder godt af Goodvalleys solide omdømme

Vi leverer sikre og bæredygtige kvalitetsprodukter til

som certificeret GLOBAL G.A.P.-producent, CO2

kunder og forbrugere på egne og øvrige markeder.

neutral koncern og en god arbejdsgiver og nabo.
Medarbejdere
Faciliteter

Vi tilbyder interessante job, løbende uddannelse og

Vi investerer i alle faciliteter på tværs af vær-

gode karriere- og udviklingsmuligheder i en moder-

dikæden med henblik på at sikre god produk-

ne og velanset organisation.

tionspraksis, dyrevelfærd, bæredygtighed og
effektivitet.

Finansielle markeder
Vi skaber langsigtet værdi for vores aktionærer og
obligationsejere ved løbende at opbygge en stadig

Naturressourcer
Vi dyrker landbrugsjord og er afhængige af lokale
vejrforhold og præcis anvendelsen af [gylle fra

VI DYRKER SELV
VORES AFGRØDER

VI FORÆDLER SELV VORES
K VALITETSKØDPRODUKTER

VI PRODUCERER SELV
VORES FODER

stærkere og mere robust virksomhed.

griseproduktionen i dyrkningen af egne afgrøder
til foder.

VÆRDIKÆDE
KONTROL

KVALITET
OG
SPORBARHED

MINDRE
EKSPONERING MOD
SVINGENDE KOSTPRISER

DIFFERENTIERER OS
FRA BULK-MARKEDET

BÆREDYGTIG
OG CO2-NEUTRAL2
PRODUKTION

BEDRE MARGINER PÅ
GMO-FRI, RWA-PRODUKTER
OG EGNE BRANDS
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Strategiopfølgning
Goodvalley sigter efter at udnytte de væsentlige
vækstmuligheder på koncernens nuværende tre
hjemmemarkeder med særligt fokus på at udbygge
fødevarebrandet Goodvalley i Polen og samtidig sikre
fortsatte forbedringer i bæredygtighed og effektivitet.

Nye geografiske områder

Fokus på forbrugeren

Kapacitetsudvidelse

Optimering
Arbejdet med at optimere Goodvalleys aktiviteter
er tæt forbundet med udbygning af kapaciteten. Vi
søger løbende at skabe balance mellem effektivitet og vækst på eksisterende og nye produktionssteder for at sikre en stærk driftsmæssig
og økonomisk udvikling under attraktive eller
udfordrende markedsforhold.
Optimeringstiltagene har rod i vores strategiske
fokus på løbende uddannelse af vores medarbejdere og ledere i Goodvalley Academy, vidensdeling på tværs af vores tre markeder samt en
løbende måling af udvikling og benchmarking
internt og eksternt mod best practice i produktionsenheder i Danmark.

Goodvalleys produktionskapacitet udbygges
løbende på baggrund af det konstante optimeringsarbejde på tværs af værdikæden, således at
virksomhedens skalérbare produktionsstruktur
udnyttes bedst muligt i alle markeder med stor
lokal efterspørgsel efter grisekød.
Vi overvejer omhyggeligt alle ekspansionsmuligheders indvirkning på Goodvalleys CO2-aftryk
og vores vertikalt-integrerede forretningsmodel.
Investering i agerjord øger kapaciteten til at dyrke
afgrøder, hvilket skaber grundlag for udbygning
af udbygning af foderproduktionen, der danner
grundlag for at øge produktionen af levende grise
og grisekød samt til at øge energiproduktionen i
koncernens biogasanlæg.

Vi opbygger et stærkt fødevarebrand med
forædlede premiumprodukter tilpasset lokale
markedstendenser samt forbrugerpræferencer og
efterspørgsel. Vores brandede produkter sælges
i Polen og er rettet mod et attraktivt og støt voksende forbrugersegment, der prioriterer kvalitet,
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og klimavenlig
produktion, hvilket gør os i stand til at udnytte
vores bæredygtige forretningsmodel.
Vi samarbejder med et flertal af detailkæder i
Polen, som vi desuden sælger private label-produkter og udbenet kød til, og dette salg udgør
fortsat størstedelen af Goodvalleys samlede salg
af grisekød.

Vi vurderer løbende ekspansionsmuligheder på
nye geografiske markeder, der til en vis grad er
sammenlignelige med vores eksisterende markeder med hensyn til forbrugerpræferencer for
grisekød, et underudbud af indenlandsk produceret kød, lokale produktionskompetencer samt et
overudbud af korn- og foderproduktion.
Østeuropa er fortsat Goodvalleys primære fokusområde, når det drejer sig om mulig diversificering eller ekspansion til helt nye markeder.
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STRATEGIOPFØLGNING

Milepæle i 2019 og væsentlige tiltag i 2020
Optimering

Kapacitetsudvidelse

Fokus på forbrugeren

Nye geografiske områder

Milepæle i 2019
• På koncernniveau fastholdt vi vores CO2 neu
trale status ved hjælp af fortsatte optimeringstiltag samt stabil drift på vores ni biogasanlæg.
• Vi opnåede forbedret effektivitet, idet antallet
af grise solgt pr. årsso steg til 31,9 trods tilfælde
af mavesår i den ukrainske besætning.
• Vi havde fokus på at sikre høj effektivitetsstandard inden for produktion, markedsføring
og salg på tværs af koncernen ved at indføre
funktionelle ansvarsområder, introducere
LEAN-tiltag samt implementere best practice
på tværs af forretningssegmenter.

• Vi har taget nylig erhvervet agerjord i Ukraine
og Rusland i brug til såning og høst.

• Forberede yderligere produktionskapacitet i
Ukraine

• Ny kapacitet taget i brug på en række farme i
Polen og Ukraine efter færdiggørelsen af opgradering af stalde i 2018.

• Goodvalley lancerede yderligere tre brandede
produkter i 2019, og produktsortimentet består
nu af ni produkter, der sælges i 3.900 butikker
over hele Polen.

• Koncernens samlede grisebesætning har vokset sig større end nogensinde efter investeringer i forbedrede og opgraderede stalde.

• Efter lanceringen af to reklamekampagner
på de største polske tv-stationer efterfulgt af
digital markedsføring har vi modtaget gode
tilbagemeldinger og oplevet en kraftig stigning
i salget af brandede produkter.
• Vi fortsatte arbejdet med at opbygge et styrket
fødevarebrand, da salget af vores brandede
produkter indebærer højere marginer, større
forbrugerloyalitet og er med til at nedbringe
Goodvalleys eksponering mod udsving i bulkpriserne på grisekød.

• Vi fastholdt den opportunistiske tilgang til
mulig geografisk ekspansion og konsolidering
i kølvandet på de vanskelige forhold, branchen
oplevede i 2018.
• Diversificering er fortsat en vigtig strategisk
styrke og driver for mulig geografisk ekspansion i takt med, at en række markeder er ramt af
afrikansk svinepest..
• Vi har nøje vurderet mulige opkøb og at gå ind
på visse markeder på baggrund af grundige
evalueringer af driftsmæssige, finansielle og
politiske risikoperspektiver.

Væsentlige tiltage i 2020
• Fortsat øge effektiviteten, særligt i Polen, ved at
dele best practise på tværs af forretningsenheder

• Opnå byggetilladelser fra de relevante myndigheder

• Øge salget af brandede produkter i Polen fra 940
tons til 1.500 tons.

• Fastholde fokus på omkostningsstyring og
dermed afbøde effekten af løninflation på alle
tre markeder

• Opbygge yderligere produktionskapacitet i
Rusland

• Udbygge det polske distributionsnetværk fra
3.900 til 6.000 butikker og fortsætte tv-reklameog digitale markedsføringskampagner.

• Nedbringe omkostningerne i koncernens
markbrugsproduktion

• Vurdere muligheden for at ekspandere i nærliggende markeder med henblik på at diversificere risikoen i forhold til udbrud af afrikansk
svinepest.
• Overveje henvendelser vedrørende relevante
opkøbsmuligheder
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Markeder og produkter
Goodvalley har aktiviteter i Polen, Ukraine og Rusland, hvor koncernen primært fokuserer på
at imødekomme den lokale efterspørgsel efter grisekød, mens koncernen i 2019 eksporterede
18% af sin fødevareproduktion til andre markeder. Den geografiske diversificering bidrager til at
reducere eksponeringen mod råvareomkostninger og forholdene på de enkelte markeder.
Stærke megatrends og grundlaget for lokal produktion
Goodvalleys markeder er kendetegnet ved attraktive megatrends som langsigtet befolkningstilvækst og øget velstand,
som både globalt og lokalt er drivkræfter i forbruget af
grisekød. Samtidig er der stærke præferencer for grisekød
i Polen, Ukraine og Rusland, og forbrugerne i de tre lande
forventes at øge forbruget og gradvist efterspørge produkter
af højere kvalitet i takt med, at levestandarden forbedres.
Efterspørgslen understøttes desuden af stigende globalt
forbrug af grisekød og udsving i den globale forsyning på
grund af udbrud af afrikansk svinepest og andre negative
faktorer, der påvirker industrien.
De positive markedsdrivere understøttes af stærke grundlæggende forhold i den lokale produktion på Goodvalleys
markeder, som er kendetegnende ved landbrugsjord til
rimelige priser, et overudbud af afgrøder og et stort potentiale for at øge effektiviteten i griseproducentbranchen. De
polske og ukrainske marked er særligt fragmenterede, og
der er et stort potentiale i alle tre markeder for yderligere
professionalisering og konsolidering.
Produktudbud af høj kvalitet
Med en omfattende markbrugsproduktion på 38.300 hektar
jord har Goodvalley etableret foder- og griseproduktion,
hvormed koncernen kan levere levende grise til kunder og
til eget slagteri i Polen, hvorfra der kan distribueres kvalitetsgrisekød til en række detailkæder over hele landet, herunder Biedronka, Netto, Carrefour, ALDI, Tesco og Auchan.

I koncernens fødevareudbud indgår udbenet kød samt forædlede produkter, som omfatter private label-produkter og
Goodvalleys brandede premium-produkter. Omsætningen
fra salg af fødevareprodukter i 2019 var sammensat af udbenet kød 54% og forædlede produkter 46%, hvoraf de brandede premium-produkter udgjorde en mindre, men hastigt
voksende andel.
Goodvalley lancerede sine brandede premium-produkter
i andet halvår 2018 med henblik på at tilbyde forbrugerne bæredygtige kvalitetsprodukter som et supplement til
almindelige private label-produkter. Disse premium-produkter sælges under Goodvalley-brandet, så de kan differentiere sig fra andre produkter på markedet og med henblik
på at begrænse eksponeringen mod udsving i bulk-priser
og opnå højere marginer. I produktsortimentet indgår kød
fra klimavenlig produktion af grise opdrættet med GMOfrit foder og uden brug af antibiotika. I 2019 lanceredes tre
nye produkter, efter at brandet havde fået et godt salg og en
positiv modtagelse blandt forbrugerne. Goodvalley arbejder
løbende på at etablere stærke relationer til forbrugerne ved
at fremhæve det brandede produktudbuds særlige fordele,
og i første halvår af 2020 vil produkternes bæredygtige profil
blive yderligere forstærket, når Goodvalley som den første
kødproducent i Polen lancerer en ny 100% genbrugsemballage udelukkende produceret af genbrugsmateriale.

POLEN
• Fødevarer fra eget slagteri
• Meget fragmenteret marked med stor
overvægt af små lokale landbrug
• Forbrug af grisekød pr. indbygger: 41,0 kilo

3,6%

Forventet BNP-vækst

UKRAINE
• Fragmenteret marked bestående af større
producenter og familieejede landbrug
• Forbrug af grisekød pr. indbygger: 12,5 kilo

3,4%

Forventet BNP-vækst

RUSLAND
• Delvist fragmenteret marked med enkelte
større spillere
• Forbrug af grisekød pr. indbygger: 19,6 kilo

1,8%

Forventet BNP-vækst

Forbrug af grisekød pr. indbygger angives som slagtet
vægt. Gennemsnittet i EU i 2019 var på 35,5 kilo pr. indbygger. Kilde: https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm.
Kilde: Verdensbanken, Global Economic Prospects, juni
2019. Realvækst beregnet ved brug af fast USD-kurs
(2010)
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MARKEDER OG PRODUKTER

Oversigt over brandede produkter
GMO-FRIT FODER

Klimavenligt kvalitetskød af gris opdrættet uden antibiotika
(RWA) og fodret med GMO-frit foder. Leveres i 100% genanvendelig
genbrugsemballage fra første halvår 2020.

RWA

Nakkekoteletter
Vores nakkekoteletter

Hakket kød af bov
Kød af bov hakket til 5mm,
hvilket sikrer størst mulig
ensartethed

Hakket skinkekød
[Magert og saftigt fars lavet
af rent skinkekød]

Gullasch
Kød af rent inderlår, som
giver ensartede stykker
saftigt kød, der er velegnet
til gullasch

Koteletter af gris
Vores koteletter skæres
fra den bedste del af
kamstykket.

Mørbrad
Mørbradudskæring
uden fedt for den bedste
smagsoplevelse

Lanceret i

Pølser
Vores pølser er uden
konserveringsmidler og
lavet af 100% kød

2019

Uden
konserveringsmidler

Lanceret i

Hotdog pølser
Vores hotdog pølser er
uden konserveringsmidler
og lavet af 100% kød

2019

Uden
konserveringsmidler

KLIMAVENLIG

Lanceret i

Skinke
Vores skinkekød er uden
konserveringsmidler og
lavet af 100% kød

2019

Uden
konserveringsmidler
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“I 2019 lancerede vi nye brandede pre
miumprodukter samt mere miljøvenlig
emballage og udvidede vores distribu
tion til 3.900 butikker over hele Polen.”
Hans Henrik Pedersen
CEO
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Risikostyring

BESTYRELSE

Formålet med Goodvalleys risikostyring er at mindske
Goodvalleys eksponering mod forskellige risici ved at
identificere og vurdere væsentlige risikoområder samt
fastlægge procedurer til at imødegå og rapportere om
sådanne risici.

REVISIONSUDVALG

AD HOCRISIKOUDVALG

CHIEF RISK OFFICER

Tilsynsopgaven med risikostyring ligger
hos bestyrelsen, som har pålagt revisionsudvalget at bistå med at etablere og overvåge en effektiv risikostyringsprocedure for
koncernen i samarbejde med direktionen.
Direktionen mødes i et ad hoc-risikostyringsudvalg sammen med koncernens risikoansvarlige (Chief Risk Officer) og intern
revision.
Rammerne for koncernens risikovillighed
fastlægges af bestyrelsen, og de forskellige
risici styres i henhold til koncernens risikostyringsregelsæt. Regelsættet baseres på
et værktøj, som bruges af de lokale ledelsesteams til at identificere, vurdere og imødegå
risici samt af direktionen på koncernplan.
Chief Risk Officer og koncernens interne
revision følger kvartalsvist op på status på
risici og modforanstaltninger, og resultatet
forelægges revisionsudvalget, som rapporterer på status af væsentlige risici til
bestyrelsen.

Afrikansk svinepest udgør den største risiko,
Goodvalley står over for, og der er indført skrappe
procedurer i organisationen, der skal reducere risikoen
og den mulige påvirkning i tilfælde af smitte. Læs mere
om sygdommen og vores forholdsregler på side 25.

DIREKTION

INTERN REVISION
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RISIKOSTYRING

Primære risikofaktorer
Afrikansk svinepest

Politisk ustabilitet og korruption

Fornyelse af jordleje

Risiko

Der har været konstateret udbrud af afrikansk
svinepest i Goodvalleys produktionslande, og hvis
sygdommen konstateres på et eller flere af Goodvalleys landbrug, kan det få alvorlige driftsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Markederne i Rusland og Ukraine, hvor koncernen
har aktiviteter, er i et vist omfang karakteriseret
ved risici i forbindelse med politisk ustabilitet og
korruption.

Koncernens produktion på visse farme i Polen er
betinget af fornyelsen af lejeaftaler der udløber i
2024. Endvidere er produktionen i Ukraine placeret
på lejet jord.

Overvågning og modforanstaltninger

Alle produktionssteder drives i henhold til Goodvalleys biosikkerhedspolitik og standardprocedurer med henblik på til enhver tid at minimere
infektionsrisikoen og fastholde et højt biosikkerhedsniveau. Goodvalleys interne revision gennemgår kvartalsmæssigt biosikkerheden i hele koncernen. Produktionsstederne er placeret hver for
sig og i fjerntliggende områder med henblik på at
kunne inddæmme eventuelle tilfælde af afrikansk
svinepest.

Goodvalley har med henblik på at imødegå disse
risici og reducere sin afhængighed af enkeltmarkeder, diversificeret produktion og salg på tværs af en
række lande.

Goodvalley har en løbende dialog med udlejerne
vedrørende lejevilkår og mulig overtagelse af farme
og jord, som selskabet i dag lejer. Goodvalley er
desuden aktivt involveret i arbejdet for at fremme
udenlandske investorers interesser i forhold til de
polske myndigheder og relevante beslutningstagere.

Hver enkelt produktionsenhed har en beredskabsplan, der beskriver de skridt, der skal tages, og som
definerer/uddelegerer ansvarsområder, hvis der
sker et udbrud af afrikansk svinepest.
Lokale veterinærmyndigheder tager epidemiologiske prøver med henblik på at identificere kilden til
udbrud, og der er udarbejdet nationale beredskabsplaner, som opdateres regelmæssigt. Udviklingen
følges tæt at Europa-Kommissionen.

Samtidig optræder koncernen som ansvarlig virksomhed for dermed at fastholde professionelle relationer
med relevante myndigheder og lokale interessenter.
Goodvalley tager en aktivt del i den lokale samfundsudvikling og leverer information og uddannelse til interessenter om danske landbrugsprincipper, anvendte
teknologier, praksis samt om karakteren af det arbejde,
der udføres på koncernens lokale produktionssteder.
Med henblik på at imødegå risikoen for eventuel
korruption har Goodvalley implementeret– og
håndhæver – et strengt adfærdskodeks sammen
med en IT-baseret whistleblower-platform, hvor der
rapporteres direkte til formanden for revisionsudvalget. Formanden behandler alle rapporterede
sager sammen med koncernens juridiske chef som
samtidig er risikoansvarlig (Chief Risk Officer) af
alle rapporterede sager. Der blev i 2019 indrapporteret en enkelt korruptionsrelateret sag gennem
whistleblower-platformen, som efterfølgende blev
behandlet at den lokale ledelse.

Ukraine har der siden 2001 været forbud mod salg
af landbrugsjord, som i realiteten forhindrer såvel
udenlandske som indenlandske investorer i at eje
og handle landbrugsjord. Det er dog mulighed for,
at forbuddet ophæves i 2020, og Goodvalley følger
denne udvikling tæt. For at styrke sin position,
så koncernen fortsat kan leje eller erhverve den
forpagtede jord, hvis der bliver mulighed for det,
fastholder Goodvalley en tæt dialog med jordbesiddere samt lokalsamfund. Goodvalley sponserer
investeringer til udvikling af lokale landbrug,
samt uddannelsesmuligheder med henblik på at
opretholde et godt forhold til jordejere og myndighederne. Endvidere har Goodvalley forkøbsret på
den lejede jord.
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RISIKOSTYRING

Primære risikofaktorer
Skade på omdømme

Medarbejdere

Priser på grise og afgrøder

Risiko

Skade på koncernens omdømme kan medføre alvorlige driftsmæssige og økonomiske konsekvenser eller undersøgelser fra myndigheder, dyrevelfærdsorganisationer eller andres side.

Goodvalley vil måske ikke kunne tiltrække og
fastholde nøglepersonale og kvalificerede medarbejdere på markeder, hvor der er stor efterspørgsel
efter arbejdskraft.

Priser på grise og afgrøder påvirkes af markedsforholdene, hvilket i væsentlig grad kan påvirke
Goodvalleys omsætning og indtjening.

Overvågning og modforanstaltninger

Goodvalley har opnået GLOBAL G.A.P.-certificering,
som bevis på koncernens arbejde med at fremme
fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og dyrevelfærd. Goodvalleys vertikalt integrerede forretningsmodel sikrer sporbarhed og gør koncernen
i stand til at differentiere sine produkter som
GMO-frie, RWA (Raised Without Antibiotics) og
CO2-neutrale.

Det er meget vigtigt for Goodvalley at kunne fastholde sin ledelse og nøglemedarbejdere. Koncernen
har styrket og arbejder løbende med at professionalisere organisationen og ledelsesstrukturen med
henblik på at imødegå denne risiko og nedbringe
sin afhængighed af enkeltpersoner.

Goodvalley har en geografisk diversificeret forretningsplatform med produktion både inden for og
uden for EU, hvilket er med til at reducere koncernens eksponering mod udsving i nationale priser
på grise.

Koncernens produktionsfaciliteter besøges regelmæssigt af intern revision samt eksterne parter
og eksperter med henblik på at sikre, at GLOBAL
G.A.P. og interne retningslinjer og principper for
dyrevelfærd overholdes. Resultaterne rapporteres
til bestyrelsen og alle fornødne ændringer implementeres.

Goodvalley gennemfører regelmæssige medarbejdertilfredshedsundersøgelser og investerer i
medarbejderudvikling og videreuddannelse. Alle
medarbejdere oplæres og uddannes inden for deres
arbejdsområde gennem Goodvalley Academy. De 75
højstplacerede ledere på tværs af alle afdelinger og
produktionslande deltager i Goodvalleys incitamentsprogram.

Goodvalleys vertikalt integrerede forretningsmodel imødegår påvirkningen fra prisudsving
gennem styring af produktionskæden, således at
koncernens egen foder- og griseproduktion i et vist
omfang reducerer denne eksponering i forhold til
ekstern prissætning og omkostningsudsving. Den
vertikalt integrerede forretningsmodel er fuldt
implementeret i Polen og delvist implementeret i
Ukraine og Rusland.
Endvidere markedsføres brandede produkter
med henblik på at sikre differentiering i forhold
til bulk-produkter ved, at der lægges vægt på den
CO2-neutrale produktion, grise opdrættet uden brug
af antibiotika (RWA – Raised Without Antibiotics)
og GMO-frit foder.
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RISIKOSTYRING

Afrikansk svinepest
Goodvalley anser afrikansk svinepest som den største risiko, koncernen står over for. Der udvikles løbende nye og bedre
nye modforanstaltninger gennem infrastrukturinvesteringer, beredskabsplanlægning, grundig træning og overholdelse
af strenge procedurer. Goodvalleys størrelse og geografiske spredning bidrager til at reducere risikoen for spredning og
afbøder påvirkningen af et eventuelt udbrud.

Fakta om afrikansk svinepest

Potentiel påvirkning

Afrikansk svinepest er en moderat smitsom virussygdom, der rammer gris og vildsvin og medfører
høj dødelighed. Sygdommen smitter eller skader
ikke mennesker. Virus overføres gennem kropsvæsker, fæces, kødprodukter og foder, og der findes
ingen vaccine eller behandlingsmuligheder. Der er
udbrud af afrikansk svinepest i Asien, østeuropa
og enkelte vesteuropæiske lande. Virus har været
registreret i Polen siden 2014, i Ukraine siden 2012
og i Rusland siden 2007.

Drift
• Den samlede bestand slås ned
• Den smittede farm demonteres, renses og
desinficeres
• Den smittede farm sættes i karantæne i
henhold til den lokale lovgivning
• Der kan først indsættes ny besætning
efter, at karantænen er udløbet
• Begrænsninger ved flytning af grise i
karantæneområder

Økonomi
• Tab af omsætning
• Reducerede pengestrømme
• Omkostninger til rensning og destruktion
• Markedsprisen påvirkes af handelsrestriktioner
• Mulig kompensation fra de nationale
myndigheder

Standardprocedurer ved udbrud af afrikansk svinepest
3-5 måneder afhængig af omfang og nationale regler

Bestanden slås ned
Den samlede bestand på et landbrug,
hvor der er udbrud af afrikansk svinepest, slås ned og destrueres efter krav
fra myndighederne.

Stalde rengøres
Stalde tømmes for alt inventar, renses,
desinficeres kemisk og afvaskes.

Karantæne
Det tømte og desinficerede farm godkendes af veterinærmyndighederne og
sættes i karantæne.

Efter karantænens ophør
Farmen får indsat en forsøgsbesætning. Hvis forsøget forløber uden at
forsøgsbesætningen smittes, kan en
ny kan ny besætning indsættes.
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RISIKOSTYRING

Foranstaltninger mod
afrikansk svinepest

Krematorie
Bortskaffelse
af døde dyr på
ejendommen

Yderhegn
Hindre adgang for
vilde dyr

Skadedyrsprogram
Overvågning
Udrydning

Insektkontrol

MARKER

Overvågning
Ventilationsnet
Rengøring
Begræns vegetation

Goodvalley har udviklet en omfattende
strategi for biosikkerhed og implementeret
standardprocedurer til at imødegå risikoen
for et udbrud af afrikansk svinepest
gældende for hele koncernen.

3
2

PRODUKTIONSOMRÅDE

1
1
Indkørsel for
fodervogn
Desinficering

PERSONADGANG

EKSTERN ADGANG FOR KØRETØJER

Varmedesinficering
Min. 60 grader i
mindst 30 minutter

Manual afrensning
Organisk affald
fjernes og
bortskaffes

Højtryksrensning
Afvaskes
umiddelbart efter
rensning

Kemisk desinfektion
Målrettede
desinfektionsmidler
anvendes

Omladningsstald

Karantænerestriktioner
12-48 timers karantæne
forud for adgang

Personlige ejendele
Egen beklædning,
værktøj eller
personlige ejendele
ikke tilladt

Bruseanlæg og
beklædning
Obligatorisk brusebad
og skift til arbejdsbeklædning og -sko
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Bæredygtighed
I Goodvalley udgør bæredygtighed en hjørnesten
i vores ambition om at arbejde for en bedre
fremtid. For at understøtte denne ambition
har vi fastlagt en bæredygtighedsstrategi, og
vi arbejder løbende på at forbedre og målrette
vores indsats, så vi kan skabe bæredygtighed i
alle dele af vores virksomhed.

Vi har I 2019 lanceret en opdateret bæredygtighedsstrategi med specifikt fokus på fire
områder af vores forretning, hvor Goodvalley kan gøre en markant forskel for vores
interessenter og vores omgivelser. Strategien er baseret på en væsentlighedsvurdering
foretaget i et samarbejde mellem lokale
repræsentanter og direktionen. Goodvalleys
bæredygtighedsstrategi består af fire søjler,
der bygger på udvalgte verdensmål, og som
understreger vores ønske om at støtte FN’s
mål for en bedre fremtid.
Vi bruger FN’s verdensmål som et redskab
til at styre vores udvikling i den rigtige retning. Verdensmålene har spillet en central
rolle i tilblivelsen af Goodvalleys CSR-strategi, og i 2019 tilføjede vi verdensmål nr. 17
som en understregning af vores opbakning
til at samarbejde med andre virksomheder og med lande for at skabe bæredygtig
udvikling.

OUR AMBITION

We work for a better tomorrow!

C L I M AT E

FOOD

WORK

FA I R P L AY

med særlig vægt på delmål 2.4 + 2.a*
Vi arbejder for at udvikle og fremme bæredygtige landbrug og fødevareproduktionsmetoder i
de lande, vi er tilstede i, og vise vejen for andre
landbrugsvirksomheder og vores interessenter i
andre geografiske områder, hvor vores forretningsmodel og produktionsstruktur kunne
indføres.

med særlig vægt på delmål 13.2*
I Goodvalley har vi CO2-neutral produktion, og vi
anser det for at være såvel et forretningsmæssigt som et samfundsmæssigt mål at fremme
og arbejde for udviklingen af flere løsninger til
grøn energi til fordel for klimaet.

med særlig vægt på delmål 12.3, 12.4, 12.5 & 12.6*
Landbrugssektoren har et stort ansvar for at
udvikle og forbedre sine produktionsmetoder.
Vores bæredygtige produktionsmodel viser,
hvordan ressourcer kan genbruges på tværs af
værdikæden og dermed nedbringe spild, skabe
bedre høstudbytte og fremme en bæredygtig
tilgang til landbrugsdrift.

med særlig vægt på delmål 17.16 + 17.17*
Bæredygtige og meningsfulde samarbejder kan
og skal spille en central rolle i arbejdet med at
nå delmålene til FN’s verdensmål. Vi arbejder
på at indgå i og fremme samarbejder, der kan
støtte den bæredygtig udvikling af landbrug og
fødevareproduktion såvel lokalt, regionalt som
nationalt i de lande, vi arbejder i.

*Læs mere om de enkelte delmål her: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

LEDELSESBERETNING // GOODVALLEY // UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2019 // 27

Samarbejdet med vores interessenter
Ved løbende at forbedre vores bæredygtige
processer arbejder vi for at skabe værdi for alle
vores interessenter, og vi indgår i dialog og
samarbejde med henblik på yderligere at udvikle
vores ansvarlige forretningsaktiviteter.

Kunder

Medarbejdere

Investorer

Vi ønsker at udvikle og
tilbyde bæredygtigt, miljøvenligt grisekød og levende
grise til detailkæder, forbrugere og slagterier med
henblik på at støtte positivt
op om klimavenlig produktion samt at skabe øget
forbrugerefterspørgsel efter
bæredygtige kødprodukter.

Vi vil fortsat fremme
bæredygtighed, en sund
livsstil og klimavenlighed som et tankesæt hos
vores medarbejdere, tilbyde
fælles transport til arbejdspladsen, sikre ordentlig
affaldssortering på vores
produktionssteder, genbrug af kontorartikler samt
indførelse af en ansvarlig
rejsepolitik.

Vi ønsker at udbrede vores
bæredygtige og vertikalt
integrerede forretningsmodel, som adskiller Goodvalley fra producenter af bulk
grisekød, og understreger
konkurrencefordelene
ved vores CO2-neutrale og

bæredygtige produktions
metoder, der samtidig
vidner om vores fremtidssikrede forretning.

Leverandører
og samarbejds
partnere
Vi kræver af vores leverandører, at de overholder de
opstillede kriterier, der skal
sikre bæredygtig og ansvarlig produktion og ressourceforbrug. I 2019 lancerede vi
et regelsæt for koncernens
leverandører, der erstattede
eksisterende aftaler og skal
sikre ensartede regler på
tværs af vores forretningsenheder.

Lokalsamfund

Myndigheder

Vi vil fortsat øge vores
engagement i lokalsamfundet, yde træning i og levere
materialer om affaldssortering samt at fremme en
sund livsstil samt støtte
projekter og tiltag vedrørende genbrug, klimavenlig
transport og minimering af
madspild.

Brugen af landbrugsjord er
et gennemreguleret område
på alle de geografiske markeder, hvor Goodvalley er til
stede. Som store jordejere og
-brugere har vi en løbende
dialog og samarbejde med
lokale og regionale myndigheder, som bygger på
langvarig tillid og gennemsigtighed.
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BÆREDYGTIGHED

Væsentligste begivenheder i 2019
Goodvalleys bæredygtighedsstrategi udpeger fire central områder, som har den største indvirkning
på vores forretning og størst potentiale til at understøtte Goodvalleys bæredygtighedsdagsorden.

Komplet bæredygtigheds
rapport 2019
KLIMA

FØDEVARER

ARBEJDSPLADS

FAIR PLAY

• CO2-neutral
• Ressourcer
• Naturen

• Forbrugersikkerhed
• Dyrevelfærd

• Sikkerhed på arbejdspladsen
• Rettigheder
• Medarbejderudvikling

• Lokalsamfund
• Anti-korruption

https://www.goodvalley.com/media/1697/csr19.pdf

Væsentligste begivenheder i 2019
• 100% genbrugsemballage
• Produceret 58,6 GW grøn
energi
• Certificeret CO2-neutral
virksomhed

• Tilgængelighed af
CO2-neutrale produkter

udvidet fra 640 til 3.900
polske butikker

TACKA w 100%
Z RECYKLINGU

• Har implementeret
GLOBAL G.A.P. Animal
Welfare add-on.
• Lanceret tre nye produkter helt uden konserveringsmidler

• Antallet af arbejdsulykker
nedbragt fra 38 til 35

• Regelsæt for leverandører
implementeret i 2019

• 89% af vores medarbejdere er stolte over at arbejde
for Goodvalley

• Har doneret tEUR 364 til
ikke-politiske formål

• Andelen af kvinder i ledende stillinger er 30%

Goodvalleys politikker, aktiviteter, risici og
resultater inden for samfundsansvar (CSR) og
vores mangfoldighedspolitik beskrives i overensstemmelse med årsregnskabslovens §99 a
og §99 b i vores lovpligtige CSR-rapport 2019,
som kan ses her:

• Støttet 409 projekter

I rapporten indgår en vurdering af Goodvalleys
CSR-arbejde og -resultater i 2019 baseret på 19
parametre inden for fire centrale områder
• Klima
• Fødevarer
• Arbejdsplads
• Fair Play
I 2019 opnåede Goodvalley forbedringer inden
for 16 af de 19 CSR-parameter, mens to parametre var uændrede og der skete en negativ
udvikling inden for et parameter.
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Goodvalley lægger fortsat stor vægt
på at deltage aktivt i udviklingen af de
lokalsamfund, vi er en del af. Dette sker
gennem aktiv og økonomisk støtte til en
række projekter på det sociale område,
inden for sport og sundhed samt klima
og miljø. ”
Jens Peter Aabyen
VP, Group Sustainability Officer

LEDELSESBERETNING // GOODVALLEY // UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2019 // 30

Selskabsledelse
Goodvalleys lovpligtige
redegørelse for selskabsledelse
for 2019 er i henhold til
årsregnskabsloven §107 b
tilgængelig på koncernens
hjemmeside.

Den lovpligtige rapport beskriver Goodvalleys ledelsesstruktur, hovedbestanddelene
i koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelse samt en oversigt over Goodvalleys
stillingtagen til anbefalingerne for god
selskabsledelse. I 2019 fulgte Goodvalley
alle anbefalinger.

Ledelsesstruktur
Aktionærerne i Goodvalley udøver deres rettigheder på generalforsamlingen og vælger
her bestyrelsen, som udpeger og fører tilsyn
med direktionen.
Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet og træffer beslutning
om Goodvalleys strategiske udvikling, budgetter, risikofaktorer, køb og frasalg samt
større udviklings- og investeringsprojekter.
På generalforsamlingen indstilles kandidater til valg til bestyrelsen på baggrund af en
samlet vurdering af individuelle kompetencer og hvordan vedkommende kan bidrage
til en passende sammensætning af bestyrelsens samlede kompetencer og profil. Det
prioriteres, at bestyrelsen har kompetencer
inden for landbrug, økonomi og regnskab,
international ledelse, markedsføring og
brand building i fødevarevirksomheder.

Bestyrelsens arbejde fastlægges gennem en
forretningsorden udarbejdet i henhold til selskabslovens bestemmelser. Forretningsordenen gennemgås en gang årligt. Bestyrelsen
afholdt syv møder i 2019, alle med deltagelse
af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Der er nedsat et revisionsudvalg, der skal
bistå bestyrelsen inden for risikostyring,
overvågning af processen ved regnskabs-udarbejdelse og intern kontrol samt
overvågning af og kommunikation med den
generalforsamlingsvalgte revisor. Udvalget,
som består af to medlemmer, der begge
er medlem af bestyrelsen, mødes en gang
i kvartalet. Udvalget afholdt fem møder i
2019, alle med deltagelse af begge udvalgsmedlemmer.
Bestyrelsen har desuden nedsat et nomineringsudvalg og et vederlagsudvalg, som

begge består af tre medlemmer, som alle er
medlem af bestyrelsen. Begge udvalg mødes
mindst to gange årligt. I 2019 afhold nomineringsudvalget to møder med deltagelse
af samtlige medlemmer, mens vederlagsudvalget afholdt to møder med deltagelse af
samtlige medlemmer.
Goodvalleys direktion udpeges af bestyrelsen og har det daglige ledelsesansvar i
virksomheden, herunder for udviklingen og
resultatet af selskabets drift samt for virksomhedens interne udvikling. Direktionen
har ansvar for at implementere Goodvalleys
strategi og de overordnede beslutninger
som godkendt af bestyrelsen.
Ændringer foretaget i 2019
I 2019 blev Jens Jørgen Nielsen erstattet i
bestyrelsen af Leif Stig Hansen.

Møder afholdt i bestyrelsen og bestyrelsesudvalg
		

Bestyrelse

Anders Christen Obel

Formand

Møder

Revision

Møder

Nominering

Møder

Vederlag

Medlem

Medlem

Formand

Formand

Medlem

Niels Rauff Hansen

Næstformand

			

Anders Bundgaard

Medlem

					

Erling Bech Poulsen

Medlem

						

Helle Okholm

Medlem

Leif Stig Hansen

Medlem

Deltaget

Ikke deltaget

Formand

Medlem

					

Medlem

Møder

(Klik her for at læse og downloade
rapporten)
https://www.goodvalley.com/
media/1696/cgr19.pdf
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Bestyrelse

Anders Christen Obel

Niels Rauff Hansen

Helle Okholm

Position

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Erhvervserfaring

CEO hos C.W. Obel A/S (inkl. bestyrelsesposter i
fire datterselskaber) og Anders Christen Obel ApS
og professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere
viceadministrerende direktør for C. W. Obel A/S. Vice
President hos Gemini Consulting/Cap Gemini og
ansættelse hos Hambros Bank Plc.

Landmand, griseproducent og CEO hos Sjørup
Svinefarm A/S (inkl. to datterselskaber), Søvang
Svineproduktion A/S og Søvang Gods A/S.

Professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere CFO og
statsautoriseret revisor. Tidligere partner hos KPMG,
CFO hos Bluegarden Holding A/S, Foss A/S og ISS
Denmark A/S og leder inden for group financing hos
Chr. Hansen A/S.

Særlig kompetencer

Særlige kompetencer inden for ejendoms- og
jordinvesteringer, generel ledelse af industrivirksomheder
og corporate finance. Erfaring fra andre børsnoterede
virksomheder. Bachelor i økonomi og erhvervsøkonomi
fra Handelshøjskolen i København.

Særlige kompetencer inden for international
landbrugsledelse og svineavl og landbrugsinvesteringer
i Østeuropa og Rusland. Landbrugsuddannelse fra
Asmildkloster Landbrugsskole.

Særlig ekspertise inden for regnskab, corporate finance,
risikostyring, international ledelse og erfaring fra
andre børsnoterede virksomheder. Cand.merc.aud. fra
Handelshøjskolen i København.

Værdipapirbeholdning og
ændringer

0

0

0

Polen Invest A/S 3)

65.786.4

287.573

0

Uafhængighed

Ja

Nej 2

Ja

Valgt i

2013

2002

2017

Nationalitet

Dansk

Dansk

Dansk

Køn

Mand

Mand

Kvinde

Fødselsår

1960

1964

1965

Øvrige ledelsesposter

Formand: C.W. Obel Ejendomme A/S, Semco Maritime
A/S, Semco Maritime Holding A/S, Obel-LFI Ejendomme
A/S and C.W. Obel Bolig A/S. Næstformand: Skandinavisk
Holding A/S, Danfoss Semco A/S, Fritz Hansen A/S.
Bestyrelsesmedlem: Scandinavian Tobacco Group A/S,
Erhvervsinvest Management A/S, Minkpapir A/S, DMP
Partners A/S, PAL-CUT A/S, Safe Load A/S, Woodmancott
Fonden, Fonden Det Obelske Jubilæumskollegium, C.W.
Obels Fond, Danmark-Amerika Fondet, Høvdingsgaard
Fonden, Skjørringefonden, Mullerupgaard- og Gl.
Estrupfonden and Scandinavian Tobacco Group’s
Gavefond. Suppleant: Polen Invest A/S. Ansvarshavende
interessent: Haxholm v/Anders Christen Obel.

Formand: Agri Consult ApS, Dan-Slovakia
Agrar A/S, Freelancer Worldwide A/S, Søvang Gods
A/S and Polen Invest A/S. Bestyrelsesmedlem:
Agrocola s.r.o. (Slovakia), Agro Korn s.r.o. (Slovakia), Agro
Support s.r.o. (Slovakia), Avgas ApS, Danrus Agro ApS,
Sevel Slagteri A/S, Sjørup Svinefarm A/S and Søvang
Svineproduktion A/S and Leki A/S. Ansvarshavende
interessent:Randrup Hovedgaard I/S.

Bestyrelsesmedlem: Basisbank A/S, Jeudan A/S
og Lokaltog A/S. Ansvarshavende interessent:
HC Okholm I/S.
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Bestyrelse

Anders Bundgaard

Leif Stig Hansen

Erling Bech Poulsen

Stilling

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Erhvervserfaring

Landmand, griseproducent og CEO for AB Vadsholt
Holding ApS (inkl. 2 datterselskaber) og Sdr. Badsbjerg
A/S, Bella Vista Nibe ApS og Rosenhaven Dronninglund
ApS.

Administrerende direktør, Scandi Standard AB
Tidligere Bisca A/S, Findus A/S, Nestlé og ESS-FOOD.

Landmand, griseproducent og administrerende direktør
for Kølhede Svineproduktion I/S, Kølhede Holding ApS,
Kølhede Invest A/S, Majbritt Poulsen Holding ApS, Malene
Poulsen Holding ApS og Morten Poulsen Holding ApS.

Særlig kompetencer

Særlige kompetencer inden for landbrugsledelse og
svineavl samt landbrugsinvestering i landbruget i
Østeuropa, Rusland og Danmark. Landbrugsuddannelse
fra Næsgaard Landbrugsskole.

Særlige kompetencer inden for salg, marketing og
brand building i fødevarevirksomheder, strategisk
virksomhedsomdannelse, herunder børsnoteringer,
virksomhedskøb og ledelse af internationale
virksomheder.

Særlige kompetencer inden for landbrugsledelse
og svineavl. Landbrugsuddannelse fra Bygholm
Landbrugsskole. Landbrugsuddannelse og -erfaring
inden for avanceret landbrug i New Zealand og Canada.

Værdipapirbeholdning og
ændringer

0

0

0

Polen Invest A/S 3)

561.837

0

95.450

Uafhængighed

Nej 2

Ja

Nej

Valgt i

20021

2019

20091

Nationalitet

Dansk

Dansk

Dansk

Køn

Mand

Mand

Mand

Fødselsår

1944

1966

1955

Øvrige ledelsesposter

Formand: Avgas ApS og Danrus Agro ApS.
Næstformand: Polen Invest A/S. Bestyrelsesmedlem:
Agri Consult ApS, Agro Advice s.r.o. (Slovakiet), Agro
Center s.r.o. (Slovakiet), Agro Projects s.r.o. (Slovakiet),
Dan-Slovakia Agrar A/S (incl. 1 datterselskab), Sdr.
Badsbjerg A/S og Klitgaard Agro A/S. Ansvarshavende
interessent:ABJ I/S.

Bestyrelsesmedlem i Danpo A/S, Farmfood A/S og
Iconovo AB.

Formand: Østifterne f.m.b.a. og Østifterne
Administration f.m.b.a. Næstformand: Nykredit
Forsikring A/S. Bestyrelsesmedlem: Agrovakia A/S,
Kølhede Invest A/S, Lidenlund Invest III 2008 A/S, Polen
Invest A/S og Vandborg Karosserifabrik A/S.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
1)
Bestyrelsesmedlem i koncernen før 2002.
2)
	Anses som ikke-uafhængig, jf. Komiteen for god selskabsledelses anbefalinger, da disse bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år, og da de repræsenterer
Goodvalleys hovedaktionær, Polen Invest A/S.
3)
	Polen Invest A/S er Goodvalleys hovedaktionær, og selskabet har udstedt i alt 3.700.000 aktier.
4)
Inklusive 10.000 aktier, der ejes og i 2017 blev erhvervet af C.W. Obel A/S.
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Direktion

Hans Henrik Pauk Pedersen

Kristian Brokop Jakobsen

Stilling

CEO

Vice CEO

Erhvervserfaring

Udnævnt som CEO i 2019. Ansat i Goodvalley som CFO i
2016 Har tidligere arbejdet som Group Vice President og
Head of Group Business Development hos Falck Group
og haft stillinger inden for corporate finance og banking
hos Carnegie Investment Bank, Atrium Partners og
Danske Bank. Cand.merc.(finansiering og regnskab) fra
Syddansk Universitet. Direktionsmedlem i Finansax
ApS.

Udnævnt som Vice CEO i 2019 efter at have fungeret
som COO i Goodvalley og CEO i det ukrainske
datterselskab Goodvalley Ukraine Ltd. Desuden CEO
for Brokop Holding ApS. Tidligere ansat i stillinger hos
Danosha Ltd., den Kongelige Livgarde og Gyldensteen
Gods. Diplomuddannelse i landbrugsledelse fra Dalum
Landbrugsskole.

Værdipapirbeholdning og
ændringer

0

685.976 aktier

Polen Invest A/S 3)

0

2.000

Ansat siden

2016

2006

Nationalitet

Dansk

Dansk

Køn

Mand

Mand

Fødselsår

1981

1980
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Investorinformation
Goodvalley oplyser kapitalmarkederne om forhold, der anses for at være relevante for at sikre
regelmæssig handel i samt en effektiv og fair prisfastsættelse af koncernens værdipapirer
noteret på Nasdaq Copenhagen under overholdelse af gældende regler og lovgivning.

Direktionen holder løbende kontakt til
kapitalmarkedsdeltagere, hovedsageligt
gennem møder, seminarer og telekonferencer, som kan tilgås på www.goodvalley.com/
investor, hvor der desuden findes relevante
regnskabsoplysninger.
Ejerforhold
Goodvalleys aktiekapital udgøres af
53.797.824 aktier a nom, kr. 10. Alle aktier
har lige stemmeret og ret til udbytte.
Pr. ultimo 2019 var Goodvalley ejet af i alt
86 navnenoterede aktionærer, og aktionærkredsen bestod af enkeltpersoner og
holdingselskaber med væsentlig branchemæssig indsigt. Følgende aktionærer ejer
mere end 5% af selskabets aktiekapital:
• Polen Invest A/S, Herning: 83.6%
• International Finance Corporation (World
Bank Group), Washington DC, USA: 6,9%
Goodvalley A/S’ hovedaktionær, Polen
Invest A/S, ejes af 97 aktionærer, herunder
Goodvalley-koncernens bestyrelsesmedlemmer, Vice CEO Kristian Brokop Jakobsen

og stifter Tom Axelgaard. Bestyrelsesmedlemmerne Niels Rauff Hansen og Anders
Bundgaard samt Tom Axelgaard kontrollerede ultimo året mere end 5% af aktiekapitalen
i Goodvalley A/S gennem deres ejerskab af
værdipapirer i Polen Invest A/S og Goodvalley A/S. Polen Invest A/S kontrolleres ikke
af nogen enkeltaktionær.
Investor relations
Goodvalley har offentliggjort selskabsmeddelelser og kvartalsrapporter siden
selskabet noterede en erhvervsobligation
på EUR 135 mio. på Nasdaq Copenhagen.
For yderligere oplysninger henvises til
regnskabets note 4.1 og hjemmesiden
www.goodvalley.com/investor.

Udbytte og kapitalforhold
Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen den 23. april 2020, at der ikke udloddes
udbytte.

Finanskalender
23. apr. 2020: Ordinær generalforsamling
28. maj 2020: Delårsrapport for 1. kvartal 2020
21. aug. 2020: Delårsrapport for 2. kvartal 2020
26. nov. 2020: Delårsrapport for 3. kvartal 2020

Ejerforhold pr. 31. december 2019

Polen Invest A/S (83,59%)

CEO Hans Henrik Pedersen er investor
relations-ansvarlig med bistand fra Vice
CEO Kristian Brokop Jakobsen, mens de
daglige opgaver forestås af Anne Axelgaard,
Communications. Goodvalley arbejder løbende på at styrke dialogen med finansielle
interessenter i overensstemmelse med selskabets egne politikker og Nasdaq Copenhagens regler for obligationsudstedere.

International Finance Corporation (6,92%)
Axelgaard.org ApS (3,86%)
Private aktionærer (5,63%)

Link
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Uddrag af årsregnskab
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RESULTATOPGØRELSE

Omsætning og indtjening
Omsætning
Koncernomsætningen steg i 2019 med 4% til DKK 1.526 mio.
(2018: DKK 1.473 mio.), hvilket er i tråd med vores seneste udmeldte forventning om omsætning i intervallet DKK 1.4501.550 mio. Fremgangen skyldes hovedsageligt en højere
gennemsnitspris for levende grise på DKK 12,09 pr. kg. (2018:
DKK 11,09 pr. kg) i 2019 efter udbrud af afrikansk svinepest i
en række asiatiske lande.
Indtægter i alt udgjorde DKK 1.644 mio. (2018: DKK 1.493
mio.), hvoraf dagsværdiregulering udgjorde DKK 91 mio.
(2018: DKK -3 mio.).
Vareforbrug
Vareforbruget steg med 1% til DKK 1.170 mio. (2018: DKK 1.160
mio.) i 2019 som følge af et øget omkostningsniveau, som
hovedsageligt skyldtes højere foderpriser og løninflation.
Omkostningernes andel af omsætningen blev forbedret til
77% (2018: 79%) som følge af forbedrede salgspriser og øget
effektivitet.
Salgs- og administrationsomkostninger
Koncernens salgs- og administrationsomkostninger var i
2019 uændret med DKK 120 mio. (2018: DKK 121 mio.). Salgsog brandingomkostninger i forbindelse med koncernens
lancering af Goodvalley brandede produkter i Polen udgjorde i 2019 ca. DKK 20 mio.
Justeret EBITDA og EBITDA
Justeret EBITDA steg i 2019 til DKK 274 mio. (2018: DKK
222 mio.), svarende til en justeret EBITDA-margin på 17,9%
(2018: 15,1%). Således var koncernens indtjening inden for

de senest udmeldte forventninger om justeret EBITDA i
intervallet DKK 250-280 mio. EBITDA steg til DKK 354 mio.
(2018: DKK 212 mio.), svarende til en EBITDA-margin på 23,2%
(2018: 14,4%) som følge af ændrede besætningspriser på DKK
80 mio. (2018: DKK -10 mio.).

Omsætning
DKK mio.

1.620
1.275

1.405

1.473

1.526

2018

2019

EBIT
EBIT steg i 2019 til DKK 207 mio. (2018: DKK 91 mio.), svarende til en EBIT-margin på 13,5% (2018: 6,2%).
Finansielle poster
De finansielle poster udgjorde en nettoomkostning på DKK
18 mio. (2018: nettoomkostning på DKK 65 mio.). Årets finansielle poster var positivt påvirket af valutakursreguleringer
på DKK 49 mio.
Justeret resultat og årets resultat
Det justerede resultat udgjorde i 2019 DKK 59 mio. (2018:
DKK 36 mio.), svarende til en justeret overskudsgrad på 3,9%
(2018: 2,6%). Årets resultat steg til DKK 188 mio. i 2019 (2018:
18 mio.).
Anden totalindkomst
Anden totalindkomst udgjorde i 2019 DKK 338 mio. (2018:
DKK -35 mio.) og bestod af årets resultat samt valutakursregulering af datterselskaber på DKK 150 mio. (2018: DKK -57
mio.) som følge af en væsentlig styrkelse af ukrainske UAH i
forhold til danske kroner.
Resultat pr. aktie
Indtjening pr. aktie (udvandet) udgjorde DKK 3,50 i 2019 mod
DKK 0,33 i 2018.

2015

2016

2017

Justeret EBITDA og margin
DKK mio.

%
431

284
22,3

299

274

26,6
222

21,3

17,9
15,1

2015

2016

Justeret EBITDA
Justeret EBITDA-margin

2017

2018

2019
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Koncernresultatopgørelse
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
DKK mio.			

Anden totalindkomstopgørelse, 1. januar - 31. december
Note

2019

2018

DKK mio.			

Note

2019

2018

1.473

Årets resultat				

188

22

Omsætning			

2.1

1.526

Ændring i dagsværdi af biologiske aktiver			

2.2

91

Tilskud og anden indkomst			

(3)

Poster, der efterfølgende kan omklassificeres til resultatopgørelsen:

2.3

27

23

Indtægter i alt				

1.644

1.493

Valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder			

150

(57)

Vareforbrug (COGS)			

(1.170)

(1.160)

Totalindkomst i alt				

338

(35)

Bruttoresultat				

474

333

Salgs- og administrationsomkostninger			

(120)

(121)

354

212

2.1
2.4

EBITDA				
Af- og nedskrivninger			

3.1 3.2

Resultat før finansielle poster og skat				

(147)

(121)

207

91

Finansielle indtægter			

4.5

6

6

Finansielle omkostninger			

4.5

(73)

(72)

Valutakursreguleringer			

4.5

49

1

Resultat før skat				

189

26

Selskabsskat			

2.6

Resultat af fortsættende aktiviteter				
Resultat af ophørende aktiviteter			

(1)
188

(8)
18

5.6

-

4

Årets resultat 				

188

22

Årets resultat kan henføres til:					
Ejere				

188

22

I alt				

188

22

Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (DKK)				

3,50

0,33

Udvandet resultat pr. aktie (DKK)				

3,50

0,33

Totalindkomst kan henføres til:
Ejere				

338

(35)

I alt				

338

(35)

UDDRAG AF ÅRSREGNSKAB // GOODVALLEY // UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2019 // 38

BALANCE

Finansiel stilling
Balancesum
Balancesummen udgjorde DKK 2.927 mio. pr. 31. december
2019 (2018: DKK 2.630 mio.) Udviklingen skyldtes øget volumen og højere priser på grisebesætningen samt effekten af
valutakursreguleringer af langfristede aktiver efter styrkelsen af ukrainske UAH i forhold til danske kroner.
Nettoarbejdskapital
Arbejdskapitalen udgjorde ultimo året netto DKK 585 mio.
(ultimo 2018: DKK 475 mio.) inklusive 115 tusind tons (2018:
102 tusind tons) korn og andre foderkomponenter.
Investeret kapital
Den investerede kapital udgjorde DKK 2.688 mio. (2018: DKK
2.402 mio.), og afkast af investeret kapital (ROIC) steg til
4.9% (2018: 3,9%), hvilket hovedsageligt skyldtes en stigning
i investeret kapital som følge af valutakursregulering af
langfristede aktiver i 2019.

Nettorentebærende gæld
Goodvalley havde pr. 31. december 2019 en nettorentebærende gæld på DKK 1.122 mio. (2018: DKK 1.171 mio.), hvor
effekten af IFRS 16 på DKK 65 mio. (2018: DKK 0) er indregnet
i 2019.
Nettorentebærende gæld / justeret EBITDA
Forholdet mellem nettorentebærende gæld og justeret EBITDA var 4,1 justeret for effekten af IFRS 16 mod 5,3 i 2018.

Gennemsnitlig investeret kapital og ROIC
DKK mio.

2.271

%

2.306

2.354

2.384

2.545

13,2
8,9

8,5
3,9

2015

2016

2017

2018

4,9
2019

Gennemsnitlig investeret kapital
ROIC

Nettorentebærende gæld / justeret EBITDA
DKK mio.

1.250

Nettorentebærende gæld/just. EBITDA

1.185

1.100

1.171

1.122

5,3

4,0
4,4

3,9
2,6

2015

2016

2017

Nettorentebærende gæld
Nettorentebærende gæld/Adj EBITDA

2018

2019
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Koncernbalance
Balance pr. 31. december
DKK mio.			

Balance pr. 31. december
Note

2019

2018

Goodwill			
3.1
Andre immaterielle aktiver			
3.1
Immaterielle aktiver				

94
25
119

84
24
108

Aktiver

DKK mio.			

Note

2019

2018

Passiver

Grunde og bygninger				
Indretning af lejede lokaler				
Anlæg og maskiner				
Andet driftsmateriel og inventar				

1.160
112
309
124

1.051
117
276
120

Materielle anlægsaktiver under opførelse				
Brugsretsaktiver				
Materielle anlægsaktiver			
3.2

73
62
1.840

142
1.706

Investeringer i langfristede aktiver			
4.4
Investeringer i finansielle aktiver				

4
4

4
4

Biologiske aktiver - stambesætning			
3.4
Biologiske aktiver				

142
142

109
109

Langfristede aktiver				

2.105

1.927

Biologiske aktiver - salgsbesætning			
3.4
Biologiske aktiver - markbrug, afgrødeproduktion		
3.4
Varebeholdninger			
3.5
Biologiske aktiver og varebeholdninger				

275
72
270
617

184
66
260
510

Tilgodehavender fra salg			
3.6
Tilgodehavender hos associerede virksomheder			
Øvrige tilgodehavender			
3.6
Udskudte skatteaktiver			
2.5
Forudbetalinger				
Tilgodehavender				

61
7
34
14
116

73
7
35
15
130

Likvide beholdninger				
Kortfristede aktiver				

91
824

63
703

Aktiver				

2.929

2.630

Aktiekapital			

4.6

Reserve for valutakursreguleringer				

538

538

(398)

(548)

Overført resultat				

1.428

1.240

Kapital og reserver, der kan henføres til ejerne				

1.568

1.230

Egenkapital i alt				

1.568

1.230

Obligationsgæld			

4.1

968

970

Hensættelse til udskudt skat			

2.5

2

4

Andre hensættelser			

3.7

8

4

Kreditinstitutter			

4.1

27

39

Efterstillet lån fra Polen Invest A/S			

4.1

50

70

Periodeafgrænsningsposter			

3.8

7

8

Leasingforpligtelser			

3.3

59

Langfristede forpligtelser				

1.117

1.095
131

Kreditinstitutter 			

4.1

74

Efterstillet lån fra Polen Invest A/S			

4.1

28

24

Gæld til leverandører				

65

93

3.7

2

1

Leasingforpligtelser				

Andre hensættelser			

6

-

Anden gæld				

67

53

Periodeafgrænsningsposter			

3.8

2

3

Kortfristede forpligtelser				

244

305

Forpligtelser				

1.361

1.400

Passiver				

2.929

2.630

-
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EGENKAPITALOPGØRELSE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE

Likviditet og afkast
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet steg i 2019 til DKK 205
mio. (2018: DKK 194 mio.) og var positivt påvirket af et øget
driftsresultat, som blev delvist opvejet af en ændring i
arbejdskapitalen, der skyldtes øget volumen og højere priser
på grisebesætninger.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK -83
mio. (2018: DKK -269 mio.). Det moderate investeringsniveau
i 2019 kommer efter væsentlige investeringer og vanskelige
forhold i 2018.
Frie pengestrømme
Koncernens frie pengestrømme udgjorde DKK 122 mio. (2018:
DKK -75 mio.). De øgede pengestrømme skyldtes et fald i
investeringerne netto og øgede pengestrømme fra driftsaktivitet i 2019.
Finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -97
mio. i 2019 (2018: DKK -28 mio.). Udviklingen skyldtes nedbringelse af gæld.

Egenkapital
Egenkapitalen udgjorde DKK 1.568 mio. pr. 31. december
2019 mod DKK 1.230 mio. pr. 31. december 2018. Stigningen
kan henføres til årets resultat og valutakursgevinster efter
omregning af udenlandske datterselskaber.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
DKK mio.
274
227
194
162

Egenkapitalandel
Egenkapitalen udgjorde 54% af balancesummen pr. 31.
december 2019, en stigning i forhold til 47% pr. 31. december
2018, som skyldtes årets solide indtjening samt valutakursgevinster.

2015

2016

2017

2018

2019

Frie pengestrømme
DKK mio.
131

122

88

-75

-92
2015

Likviditet
Likvide beholdninger pr. 31. december 2019 udgjorde DKK
91 mio. mod DKK 63 mio. pr. 31. december 2018. Uudnyttede
garanterede kreditfaciliteter udgjorde DKK 79 mio. pr. 31.
december 2019 (2018: DKK 42 mio.)..

205

2016

2017

2018

2019
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Koncernegenkapitalopgørelse

Pengestrømsopgørelse

		 Reserve for
		valutakursAktie
reguleDKK mio.
kapital
ringer

DKK mio.				

2019

Årets resultat 				

188

22

Finansielle indtægter og omkostninger				

69

66

Egenkapital pr. 1. januar 2018

538

Overført		 Egenresultat
Ejere kapital i alt

(491)

1.218

Årets resultat			

22

1.265

1.265

Valutakurstab				

(49)

Afskrivninger				

147

Skat af årets resultat				

(1)

Andre reguleringer				

(48)

(6)

Ændring i arbejdskapital				

(144)

52

Pengestrømme fra driftsaktivitet før
rentebetalinger				

257

22

22

Anden totalindkomst		

(57)		

(57)

(57)

Årets totalindkomst 2018		

(57)

(35)

(35)

22

Udbetaling af udbytte					
Kapitalindskud					
Egenkapital pr. 31. december 2018

538

(548)

Årets resultat			

1.240

188

1.230

188

1.230

188

Anden totalindkomst		

150		

150

150

Årets totalindkomst 2019		

150

338

338

188

					
Egenkapital pr. 31. december 2019

538

(398)

1.428

1.568

2018

1.568

(1)
121
8

260

Renteindtægter				

4

6

Renteudgifter				

(57)

(72)

Pengestrømme fra ordinær drift				

205

194

Betalt selskabsskat				

1

0

Pengestrømme fra driftsaktivitet				

205

194

Køb af immaterielle aktiver				

-

Køb af materielle aktiver				

(90)

Salg af materielle aktiver				

6

Salg of finansielle anlægsaktier				

1

Pengestrømme fra investeringsaktivitet				

(33)

(27)
(256)
10
4
(269)

Låneprovenu				

32

103

Tilbagebetaling af lån				

(129)

(131)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet				

(97)

(28)

Ændring i likvider				

24

(103)

Likvider pr. 1. januar				

63

171

Valutakursreguleringer, primo, likvider				

4

(5)

Likvider pr. 31. december				

91

63

Dette uddrag er en dansk oversættelse af af
Goodvalleys engelske årsrapport for 2019, som er
gældende i tilfælde af uoverensstemmelser eller tvivl.
Alle varemærker såsom firmanavne og andre navne
og betegnelser, der er fremhævet i denne rapport, er
beskyttede varemærker og ejes af Goodvalley A/S.
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