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LEDELSESpATEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for 
Danmarks Naturfond. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stfllfng pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktMteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Skovsgård, den 22. maj 2017 

Bestyrelse: 

Niels Peter Hansen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen i Danmarks Natur/ond 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Naturfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar 
bejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bfllede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stfllfng pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderlfgere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske 
regler) og de yderlfgere krav, der er gældende i Danmark, lfgesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forplfgtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tflstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende bfllede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlfg for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 
regnskabet på grundlag af regnskabsprindppet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlfgere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlfnformation, når sådan findes. 
Fejlfnformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelfghed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderlfgere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revlstenshandlinger som reaktion på 
disse risid samt opnår revtsionsbevts, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlfg fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlfnger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tflknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelfge. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSpATEGNING 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisions påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn 
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen. for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Svendborg, den 22. maj 2017 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-n . 20 22 26 70 
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LEDELSES BERETNING 

Hovedaktivitet 
Fondens formål er, ved hjælp af de økonomiske midler, der tilflyde r fonden, at bevare landskabelige og 
kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv, at sikre rekreative områder for befolkningen 
ved erhvervelse og drift af fast ejendom samt at yde tilskud til fredningsformål. 

Fonden ejer ejendommene: Skovsgaard Gods, Døndalen, Helligdomsklipperne og Bornholmerpladsen, 
Syvstjernen, Gadevang Mose, Longelse Bondegaardsskov, Jordløse Bakker, Højris Mølle, Langå Egeskov, 
Rubjerg Knude, Munks Banke, Maglebjerg, Vrøgum Kær, Elbæk Engen, Gryet, Allindelille Fredsskov og 
Bundsbæk Mølle. Alle ejendomme er nærmere beskrevet på fondens hjemmeside 
www.danmarksnaturfond.dk. 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Beholdninger af salgsafgrøder værdiansættes til dagsværdi, svarende til den skønnede salgsværdi på 
statusdagen. Værdiansættelsen er som følge heraf behæftet med en mindre usikkerhed. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Der har i 2016 været afholdt 6 bestyrelsesmøder i Danmarks Naturfond. Områderne Vrøgum Kær, 
Bundsbæk Mølle og Skovsgaard Gods er blevet beset i forbindelse med bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen mødtes med Danmarks Naturfredningsforenings Hovedbestyrelse i november måned, hvor 
den indgåede samarbejdsaftale blev drøftet. Samarbejdet fortsættes i overensstemmelse med aftalen, 
herunder fortsætter Danmarks Naturfredningsforening med at varetage bogføring og 
sekretærfunktionen for Danmarks Naturfonds bestyrelse. 

Der har i juni 2016 været afholdt to meget velbesøgte ekskursioner i Allindelille Fredsskov sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening og HedeDanmark. 
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LEDELSES BERETNING 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat) 

Årets aktiviteter 

Formidling af fonden 
Fonden har fået ny hjemmeside med nyt design og nyt styresystem. Hjemmesiden informerer om 
fondens virke og naturarealerne. Skovsgaard Gods har fået sin egen særskilte hjemmeside. 

Land- og skovbruget på Skovsgaerd 
Skovsgaards landbrug drives økologisk med planteavl og kvæghold. Kvæget blev efter at have afgræsset 
enge og overdrev over sommeren hjemtaget af Stig Benzon umiddelbart før årsskiftet. 

Markdriften er varetaget som i 2015 - i store træk uden brug af maskinstation - og de udlagte 
insektvolde, barjords- og græsstriber fastholdes til gavn for biodiversiteten. Der foretages et særskilt 
registreringsarbejde for at dokumentere udviklingen i biodiversiteten. 

Udbytterne endte med at være på niveau med det budgetterede. Det er en særskilt udfordring at 
markedet for spelt er mættet og høsten af spelt derfor er svært omsættelig. 

Ejendommene på Skovsgaard 
Påøgaard var i 2016 udlejet i 24 uger mod 19 uger i 2015 og Lundstedet var udlejet i 20 uger mod 18 
uger i 2015. Udlejningen varetages fortsat af Danmark Naturfredningsforening' s sekretariat. 

Helårsboligerne er fortsat udlejet til samme lejere som i 2015 og tidligere. MadMarkedet lejer fortsat 
cafebygningen og er en væsentlig attraktion på Skovsgaard både for turister og de lokale beboere. 

Møllen er blevet færdigrepareret og har været fungerende i 2016. 

Museerne har også i 2016 været velbesøgte og i 2016 har billetsalget været foretaget via den indkøbte 
billetautomat, hvorved hele provenuet ved billetsalg har kunnet indtægtsføres af fonden. 

Natur og naturformidling på skovsgaard 
Danmarks Naturfredningsforening står fortsat for naturformidlingen på Skovsgaard ved at stille sin 
naturvejleder til rådighed. Konceptet er uændret i forhold til de seneste år og tager sit udgangspunkt i 
naturværkstedet og der tilhørende fadliteter for børnefamflfer og skoleklasser. 

øvrige ejendomme 
Fondens ejendomme er i 2016 blevet passet dels ved hjælp af frivillfggrupper i Danmarks 
Naturfredningsforenings regi, dels af HedeDanmark, som der er indgået en samarbejdsaftale med. 
Pasningen sker i overensstemmelse med de udarbejdede driftsplaner. De største 
naturgenopretningstiltag er sket i Allindelille Fredsskov, hvilket har givet en del debat om plukhugsten 
af asketræer, der er sket for at finansiere naturtiltagene i skoven til gavn for biodiversiteten. 

Regnskab 
Regnskabet for 2016 udviser et resultat på kr. 125.464 efter arv og gaver, i forhold til 2015, hvor 
resultatet var kr. -788.711. 
Før arv og gaver er resultatet kr. -501.8n mod kr. -838.915 i 2015. 
Arv og gaver har i 2016 bidraget med kr. 627.341 mod kr. 50.204 i 2015. 

Der var for 2016 budgetteret med et resultat på kr. 29.860. 
Forskellen mellem det realiserede og det budgetterede resultat skyldes at der har været væsentligt 
flere udgifter til markbruget end budgetteret, herunder større beholdningsforskydninger i negativ 
retning samt indkøb af halm. 
Der er budgetteret med et resultat på kr. -176.883 for 2017. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
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LEDELSESBERETNING 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning (fortsat) 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
årsregnskabet 2016, men der hersker tvivl om, hvorvidt forventede økologitilskud vil blive udbetalt og 
om allerede udbetalte tilskud vil kunne kræves tilbagebetalt. 
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LEDELSESBERETNING 

Redegørelse for uddelingspolftik 
Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b 

Ifølge vedtægterne har fonden et almennyttigt og velgørende formål. 

Størrelsen af de samlede uddelinger sker under hensyntagen til fondens erhvervsmæssige virksomhed 
og økonomi. 
Uddelinger sker en gang årligt og kan ske til alle kategorier inden for fondens formål efter bestyrelsens 
konkrete vurdering. 

Der er i regnskabsåret 2016 foretaget følgende uddelinger: 
Fredningsformål 200.000 kr. 
Interne uddelinger vedrørende bygninger 432.114 kr. 
Interne uddelinger vedrørende driftsmidler 90.813 kr. 
I alt uddelinger 722.927 kr. 
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LEDELSES BERETNING 

Redegørelse for god fondsledelse mv. 
Lovpligtfg redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a 
Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. . 
Fonden redegør for god fondsledelse på sin hjemmeside: 

http://www.danmarksnaturfond.dk/om-fonden I arsrapporter 

I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som 
ikke følges, forklares dette nærmere. 

Åbenhed og kommunikation 
Fonden følger anbefalingen. 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 
Fonden følger anbefalingerne. 

Ledelsens vederlag 
Fondens ledelse er ulønnet. 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og i ifølge vedtægterne fortages der udpegning hver 3. år. 
Genudpegning kan finde sted. 
Følgende udpeger hvert et medlem til bestyrelsen: 
Aalborg Universftet 
Friluftsrådet 
Økologisk Landsforening 
Danmarks Naturfredmingsforenings forretningsudvalg udpeger 2 medlemmer 
Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab udpeger 1 medlem 
Bestyrelsesformanden er den til en hver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening 

Rekruttering til fondens bestyrelse sker med henblik på at sikre, at bestyrelsen repræsenterer et bredt 
spekter af de kompetencer, den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der 
påhviler bestyrelsen. Ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages der hensyn 
til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervserfaring m.v. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 
en periode på 3 år ad gangen. Der er ingen aldersgrænse, Danmarks Naturfond vægter kompetancer og 
medlemmets betydning højere end alder. 

Fondens bestyrelse har i takt med omverdenens interesse herfor arbejdet med at sikre øget åbenhed og 
transparens om fondens forhold, bl.a. via en udbygget hjemmeside. 12015 reviderede bestyrelsen sin 
forretningsorden for at sikre stillingtagen til samtlige 16 anbefalinger til god fondsledelse. De 16 
anbefalinger omhandler emner som kommunikation, strategi, bestyrelsens sammensætning og 
kompetencer, evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen samt ledelsens vederlag. 

B t t . es :vre sens sammensæ mnfl: 
Medlem Bestyrelsen Kompetencer lBestyrelsesposter Uafhængig 

Ella Maria Blsschop·Larsen Valgt som formand 2006 ja 
formandi Indtrådt 2004 
Professor Per Christensen Indtrædt 2006 ja 
Reg. rev. Niels Peter Indtråde 2001 ja 
Hansen 
Thorkild Kjeldsen Indtrådt 2006 ja 
Evald Vestergaard Indtrådt 2012 ja 
Aemmlng Torp Indtrådt 2014 ja 
Lars SchHnbergoHemme Indtrådt 2011 ja 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING...................................................... 1 

Vareforbrug . 
Arv og gaver . 
Andre eksterne omkostninger . 

BRUTTORESULTAT . 

Personaleomkostninger. 2 
Afskrivninger . 

DRIFTSRESULTAT . 

Finansielle indtægter . 
Finansielle omkostninger . 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat..................................................... 3 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført resultat .. 

IALT .. 

12 

2016 2015 
kr. kr. 

3.679.953 3.409.260 

-2.102.552 -1.972.858 
627.341 50.204 
-634.599 -754.849 

1.570.143 731.757 

-1.081.249 -1.045.818 
-278.710 -419.243 

210.184 -733.304 

6.065 2.961 
-18.085 -58.368 

198.164 -788.711 

-72.700 O 

125.464 -788.711 

125.464 -788.711 

125.464 -788.711 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Grunde og bygninger .. 
Maskiner og inventar . 
Materielle anlægsaktiver 4 

Kapital i leverandørers driftsfonde . 
Finansielle anlægsaktiver.............................................. 5 

ANLÆGSAKTIVER . 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .. 
Varebeholdninger . 

Tilgodehavender fra salg. . 
Tilgodehavende moms. . 
Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Likvider . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

13 

2016 2015 
kr. kr. 

12.773.339 12.504.584 
548.427 572.966 

13.321.766 13.077.550 

55.760 55.760 
55.760 55.760 

13.377.526 13.133.310 

704.481 1.174.292 
704.481 1.174.292 

1.750 122.371 
O 42.601 

475.872 1.100.743 
6.038 O 

483.660 1.265.715 

1.313.990 8.104 

2.502.131 2.448.111 

15.879.657 15.581.421 



BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER 

GrundkapitaL . 
Andre henlæggelser . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL............................................................. 6 

Gæld til tilknyttede virksomhed .. 
Langfristede gældsforpllgtelser....................................... 7 

Gæld til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Gæld til tilknyttede virksomhed . 
Selskabsskat . 
Anden gæld .. 
Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpllgtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Nærtstående parter 

Note 

14 

2016 2015 
kr. kr. 

14.200.000 14.200.000 
-200.000 O 
234.757 109.293 

14.234.757 14.309.293 

300.000 350.000 
300.000 350.000 

O 516.751 
341.003 184.218 
700.000 O 
72.700 O 
164.919 184.881 
66.278 36.278 

1.344.900 922.128 

1.644.900 1.272.128 

15.879.657 15.581.421 
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NOTER 

Nettoomsætnfng 
Markbrug. . 
Skovbrug . 
Udlejning . 
Andre områder . 
Almennyttigt . 

Personaleomkostninger 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
3 (2015: 3) 

Løn og gager . 
Pensioner . 
Andre omkostninger til sodal sikring .. 

15 

2016 2015 Note 
kr. kr. 

1 
2.023.922 1.881.997 
145.236 118.062 
640.867 667.278 
406.989 404.825 
462.939 337.098 

3.679.953 3.409.260 

2 

913.472 
70.014 
97.763 

919.103 
69.434 
57.281 

1.081.249 1.045.818 

Vederlag til ledelsen er udeladt i henhold til undtagelsesbestemmelsen. 

Skat af årets resultat 
Regulering skat vedrørende tidligere år . 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1 . januar 2016. .. 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2016. .. 

Opskrivninger 1. januar 2016 . 
Opskrivninger 31. december 2016 .. 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 .. 
Årets afskrivninger .. 
Af- og nedskrivninger 31. december 2016 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 .. 

3 
72.700 O 

72.700 O 

4 

Grunde og Maskiner og 
bygninger Inventar 

45.869.724 1.454.965 
432.114 90.813 

46.301.838 1.545.778 

-21.135.656 O 
-21.135.656 O 

12.229.484 882.000 
163.359 115.351 

12.392.843 997.351 

12.773.339 548.427 



NOTER 

Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2016 . 
Kostpris 31. december 2016 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 . 

Kapital I 
leverandørers 

drIftsfonde 

55.760 
55.760 

55.760 
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NOTER 

Egenkapital 

Andre 
Grundkapital henlæggelser 

Overført 
overskud I alt 

Egenkapital1. januar 2016 14.200.000 O 109.293 14.309.293 
Forslag til årets resultatdisponering........... -200.000 125.464 -74.536 

Egenkapital31. december 2016 14.200.000 -200.000 234.75714.234.757 

Langfristede gældsforpligtelser 
1/1 2016 31/12 2016 Afdrag Restgæld 
gæld I alt gæld I alt næste lir efter 5 år 

Gæld til tilknyttede virksomhed .... 350.000 300.000 50.000 50.000 

350.000 300.000 50.000 50.000 

Eventualposter mv. 
Ingen 

Eventualforpligtelser 
Fonden har fra Miljø- og Fødevareministeriet modtaget brev af 2B. marts 2017 om, at Fonden 
ikke kan forvente at modtage støtte til økologist landbrugsdrift for 2017. 
Det er uvist om støtte for tidligere år vil kræves tilbagebetalt. 

Nærtstående parter 
V1rksomhedens nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 
Bestyrelse og ledelse. 

øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med 
Virksomhedens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter fondes bestyrelse, 
direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. 
Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har 
væsentlige interesser. 

Transaktioner med nærtstående parter 
Virksomheden har ikke haft væsentlige transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige 
vilkår. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Danmarks Naturfond for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn 
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de særlfge tilpasnfnger som følge af, 
at der er tale om en erhvervsdrivende fond. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabs praksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætning ved salg af fremstillede varer og produkter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt 
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan 
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med 
fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes 
aktiviteter, herunder modtagen arv og gave samt fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle 
anlægsaktiver. 

Vareforbrug 
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår 
direkte og indirekte omkostnfnger til råvarer og hjælpematerialer. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på 
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til sodal sikring mv. til fondens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne 
godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, gæld og 
transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

BALANCEN 

Materielle an lægsaktiver 
Skovsgaard Gods samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
Øvrige ejendomme, erhvervet for modtagne gaver og arv, værdiansættes til1 kr. pr. ejendom. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi: 

Brulstld Restværdi 

Bygninger . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

20-50 år 
5-10 år 

0% 
0% 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver omfatter bl.a. driftsfondskonti i unoterede aktier, der ikke forventes 
afhændet. Disse aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på 
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-prindppet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger . 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning tU imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter , aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Skyldig skat og udskudt skat 
Fonden er underlagt skattelovgivningen for fonde, og den skattepligtige indkomst opgøres i 
overensstemmelse hermed. Skattelovgivningen for fonde tillader skattemæssige fradrag for 
hensættelser til senere uddelinger. Som følge heraf har fonden muligheden for at reducere en eventuel 
skattepligtig positiv indkomst til nul. Det skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling 
tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. 

Da fondens hensigt er at uddele de indtjente midler i overensstemmelse med formålet, er det ikke 
sandsynligt, at denne skatteforpligtelse fremover vfl blive beskattet. Derfor hensættes denne 
skatteforpligtelse ikke i årsregnskabet. 

Udskudt skat vedrørende forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og 
forpligtelser indregnes som hovedregel i årsregnskabet. Der foretages imidlertid en vurdering af 
fondens mulighed for som følge af de skattemæssige fradrag for hensættelse til senere uddeling at 
disponere den skattepligtige indkomst til nul for regnskabsåret og kommende regnskabsår. Denne 
vurdering kan medføre, at der ligeledes ikke i årsregnskabet indregnes udskudt skat på forskelle 
mellem regnskabs- og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Periodeafgrænsningsposter , passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 


