Vejen d. 2022.04.01
Pressemeddelelse.

Der er altid en anden side af sagen
Kurt Skare udtaler på baggrund af regnskabet:
Der er altid gode grunde til, at et regnskab ser ud, som det gør. Sådan er det også med regnskabet
fra koncernen og SKARE Gruppen 2020/21, som vi netop har offentliggjort. Resultat før skat blev
et plus på mere end DKK 20 mio., og vi er fulde af fortrøstning med hensyn til fremtiden. Vores
virksomhed har i år faktisk 50 års jubilæum og består af 650 dygtige medarbejdere. Vi er en
familieejet virksomhed og ser vores forretning i et langsigtet perspektiv, hvor vi gennem årene har
oplevet både gode og dårlige tider. Det bliver gode tider igen- og vi har tænkt os at være en del af
dem.
Her er vores kommentarer til regnskaberne:
Covid 19 og de mange restriktioner, der fulgte med pandemien, har udfordret vores drift
og likviditet- akkurat som i mange andre virksomheder. Gennem Covid 19 har vi ikke taget
imod en eneste krone i kompensation. Vi har sat en ære i at klare os igennem uden.
En branche som vores har været særdeles hårdt ramt, fordi salget af kød til de
professionelle køkkener var lukket ned i lange perioder. Både herhjemme og i udlandet.
Samtidig løftede vi vores del af ansvaret for fødevareforsyningen i Danmark ved at leve op
til myndighedernes, samfundets og detailhandlens opfordring om at holde produktionen i
gang på alle fabrikker, så forbrugerne kunne få fersk kød, fx hakket oksekød . Vores
medarbejdere har knoklet dag og nat. Af gode grunde kan man ikke nøjes med at slagte en
halv ko, når man skal have hakket oksekød. Det betød, at vores varelager af især dyre
udskæringer voksede markant til DKK 235 mio.
Den store lagerbeholdning har naturligvis presset vores likviditet hårdt. Det har bl.a.
betydet, at vi måtte bede om henstand for importmomsbetal ing. Vi har betalt den
udestående moms, og det er vi stolte af.
Vi kunne vælge at sælge ud af vores varelager til kunstigt lave priser, tage store
afskrivninger eller lægge kød på frost. Vi valgte den sidste løsning. Vi synes, det er
almindelig sund fornuft at opbevare kødet professionelt på frysehus og sælge ud i takt
med, at efterspørgslen stiger, og priserne er gode. Værdien har vi imidlertid ikke været
enige med vores revisionsselskab om, og det er bl.a. grunden til, at regnskabet først er
indleveret op til deadline
Den afledte effekt af at regnskaberne først er indleveret nu, har bl.a. været, at vores
pengeinstitut har opsagt samarbejdet med os. Og det selv om, at vores engagement med
banken har været noget begrænset. Vi har altid sat en ære i at være næsten

selvfinansierende, og desuden har vores fabrikker mange værdier, fx ejendomme, som
langt overstiger vores lån. Hverken bank, kunder, leverandører eller samarbejdspartne re
har nogensinde tabt penge på os.
Vores strategi om at beholde det store varelager til bedre tider, har allerede vist sig at
være rigtig. Efter at myndighederne ophævede tvangs-nedlukningerne i Danmark og
udlandet, er varelageret nedbragt med DKK 90 mio. Og vi forventer at det skrumper med
yderligere DKK 90 mio. i indeværende regnskabsår. Og priserne stiger. Det er ikke bare en
forventning, vi har. Internationalt set stiger priserne på fødevarer nu markant, og der tales
sågar om mangel på fødevarer- og især oksekød.
l perioden har vi investeret DKK 75 mio. i et af vores selskaber, Defco samt ca. DKK 10 mio.
i fabrikken i Vejen. Investeringerne har vi gjort uden at trække ekstra kreditter i banken.
Selvom likviditeten har været udfordret, har familien haft stor fokus på at bevare
arbejdspladserne, da det ikke er vores medarbejderes skyld, at der var corona, og at mange
af vores kunder har været tvangslukkede. Vi har selv betalt dette ud af egen lomme og selv
bidraget med yderligere private midler og har heller ikke der, modtaget kompensation fra
det offentlige.
Vi forventer overskud i regnskabsåret 2021/2022.
Regnskaberne er at se på www.virk.dk

For yderligere information:
Kurt Skare, tlf.: 75.36.11.00, mail: ks@skare.dk
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