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RYK`s 2019-REGNSKAB: OVERSKUD PÅ EN MILL. KR.  
RYKs Driftsbestyrelse holdt møde den 1. maj 2020, hvor regnskabet for 2019 blev god-
kendt. Hovedtallene for regnskabet fremgår af tabel 1. 
 

Hovedtal 2017 2018 2019 

Nettoomsætning 112.267 117.044 116.507 

Bruttoresultat 29.631 32.691 32.072 

Driftsresultat -301 469 -194 

Finansielle poster -33 -267 1.556 

Årets resultat -260 155 1.056 

    

Egenkapital 28.251 28.406 29.462 

     Tabel 1. Hovedtal fra RYKs regnskab 2019, x 1.000 kr. 
 
Tallene bagved viser, at omsætningen er faldet lidt. Der er ca. 4.000 køer færre og en ned-
gang på 150 besætninger sammenlignet med 2018. Der er taget ca. 5 mill. mælkeprøver 
(nedgang på 2,5 %). Der er taget flere salmonella- og PCR-prøver. Det gælder også dræg-
tighedstest. Antal paratuberkuloseprøver er faldet. Timeantallet købt af landmændene er 
stabilt. Drift og vedligehold af udstyr er faldet med en tredjedel. Antal lister, udskrifter, mm. 
er uændret.  
 
TO NYE MEDLEMMER AF DRIFTSBESTYRELSEN 
Anders Levring, Glesborg har afløst Jan Duchwaider, Skibby som Vikings repræsentant i 
Driftsbestyrelsen. Anders L. har et kvægbrug på det nordlige Djursland med ca. 400 køer. 
Niels Martin Krag, Højer har afløst Søren Lund-Petersen, Gram. Niels Martin K. har en be-
sætning på knapt 400 køer i det sydvestlige Sønderjylland. Her skal lyde en stor tak til både 
Jan D. og Søren L.-P. for indsatsen i Driftsbestyrelsen.  
 
INTERNATIONALT DATA-SAMARBEJDE ETABLERET = i DDEN 
RYK indgår nu i et internationalt samarbejde om data-trafik mht. registrering og ydelseskon-
trol. Navnet er ”iDDEN”. Det er en forkortelse for international Dairy Data Exchange Net-
work. 
 
iDDEN har som mål at lave en universel løsning til dataoverførsel (data-rundkørsel) mellem 
firmaernes software-løsninger og de databaser, som anvendes ved ydelseskontrol. I Dan-
mark kender vi Kvægdatabasen. Det er et samarbejde mellem Norden, Tyskland, Bay-
ern/Østrig, USA, Canada, Australien og Holland.  
 
Det er en strategisk beslutning, som ikke kan mærkes her og nu; men på den lange bane er 
det et skridt med store perspektiver. 
 
RYK´s KONTORER ER LUKKET 5. JUNI 
Fredag den 5. juni er Grundlovsdag. Her er RYK´s kontorer lukket. 
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