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LEDELSESpA TEGNING

Bestyrelsen har dagsdato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1. januar - 31. december
2015 for DanmarksNaturfond.

Den fnterne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskabgiver et retvisende bUlede af fondens aktiver,
passfverog ffnansfelle stllling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetfngen fndeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Skovsgård,den 18. aprfl 2016

Bestyrelse

-£, ttl. 'OJ.!'; tJL1{? - L_ æ ~'J L.. ""'
Ella Marfa Bfsschop-Larse Per Chnstensen
Formand -,
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til kapitalejeren i Danmarks Naturfond

Vi har revideret det interne årsregnskab for Danmarks Naturfond for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Det
interne årsregnskabudarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig
fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risid for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed
er at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurde-
ring af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssigeskøn er
rimelige samt den samlede præsentation af det interne årsregnskab.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabslovengennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af det interne årsregnskab. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne iledelsesberetningen er i overensstemmelsemed det interne årsregnskab.

Svendborg, den 18. april 2016

BOOS atsautoriseret revisionsaktieselskab
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LEOELSESBERETNING

Hovedaktivitet
Fondensfonnål er, ved hjælp af de økonomiske midler, der tilflyder fonden, at bevare landskabelfge 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 fredningsfonnål.

Fonden ejer følgende ejendomme: Skovsgaard Gods (389,7 ha), Døndalen, Helligdomsklipperne og
Bornholmerpladsen (50,1 ha), Syvstjernen (0,04 ha), Gadevang Mose (6,6 ha), Longelse
Bondegaardsskov(8,5 ha), Jordløse Bakker (61,8 ha), Højris Mølle (72,7 ha), Langå Egeskov (16,7 ha),
Rubjerg Knude (11,4 ha), Pandrup (0,07 ha), MunksBanke (1,3 ha), Maglebjerg (0,32 ha), Vrøgum Kær
(13,5 ha), Elbæk Engen(13,2 ha.), Gryet (3,1 ha.), Allindelille Fredskov (57,0 ha.), BundsbækMølle (5,6
ha.) - i alt: 711,54 ha.

Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2015

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har i 2015 været afholdt fire bestyrelsesmøder i DanmarksNaturfond. Følgende områder er blevet
beset i forbindelse med bestyrelsesmøderne: AllindelHle Fredsskov samt SkovsgaardGods. I oktober
blev der afholdt møde med hovedbestyrelsen i DanmarksNaturfredningsforening på SkovsgårdGods.
I 2013 blev der indgået en samarbejdsaftale med DanmarksNaturfredningsforening. Aftalen indeholder
3 hovedpunkter:
1. Fondens ejendomme: udvikle ejendommene mod højere indtjening, mere varieret afgrødevalg -
større naturindhold - bedre registrering af naturudviklingen og øget inddragelse af frivillige.
2. Fælles visuel identitet: hjemmeside - skiltning og pjecer på fondens områder og ensartet grafisk
identitet.
3. Styrket økonomi: ved fundraising - ved indsamling blandt ON'smedlemmer - ved administrative
opgaver.
DanmarksNaturfond og DanmarksNaturfredningsforening har i 2015 samarbejdet omkring etablering og
servicering af flere frivillighesgrupper på. Skovsgaard og udarbejdelse af information på fondens
områder.
Der er i året lavet aftale med DN's administration om drift af bogholderi og sekretær funktionen for
DanmarksNaturfond.

Årets aktiviteter

Formidling af fonden
Der er etableret samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening, der giver foreningen
mulighed for at bruge fondens områder og en del af bygningsmassen.DNmedvirker til udarbejdelse af
skriftligt informationsmateriale om og på fondens ejendomme samt redigere fondens hjemmeside
www.danmarksnaturfond.dk hvor der informeres om fondens virke med en beskrivelse af områderne og
adgang til bestyrelsesreferater, regnskaber m.m. Fonnålet med hjemmesiden er at udbrede kendskabet
tU fonden og fungere som en service over for interesserede.

http://www.danmarksnaturfond.dk
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Land- og skovbruget på Skovsgaard
Skovsgaards landbrug drives som økologisk naturlandbrug med planteavl og kvægbesætning af den
gamle husdyrrace "Økvæg".
Efter i mange år at have drevet Skovsgaardmarkbrug med hjælp fra maskinstation, bl ry der i 2014
ansat en landbrugsmedhjælper til pasning af Økvægsbesætningenog arbejde ved markbruget, samtidigt
blev der investeret i maskiner til markbruget. Denneændringhar i 2015 vist sig fornuftig, ved at der er
blevet høstet gode udbytter og selve driften er mere fleksibel bl.a. er der udarbejdet marknaturplan for
landbrugsarealerne som har betydet udlægning af insektvold - barjords- og græsstiber til gavn for
biodiversiteten.
Økvægbesætningen er ejet af Oregaard I Stig Benzon. Økvæget er i Skovsgaardsstalde om vinteren og
afgræsser enge og overdrev på Skovsgaardom sommeren. Skovsgaardsansatte varetager den daglige
pasningaf besætningen.
Høst udbytterne har i 2015 været som budgetteret og for nogle afgrøder bedre end budgetteret. Det
var et specielt år med både meget våde perioder og meget tørre perioder,for året som helhed er der
for Skovsgaards gode lerholdige jord leveret udbytter til forventningerne. Pris riveauet for
landbrugsafgrøderne har i året været gode, og det er positivt at Skovsgaardpå trods af den natur-nære
drift som praktiseres kan opnås et positivt dækningsbidrag.

Ejendommene på Skovsgaard
Påøgaardhar været udlejet som feriehus i 2015 i 19 uger, mod 27 uger i 2014, og Lundsted har i 2015
været udlejet i 18 uger, mod 23 uger i 2014. Udlejningen har været varetaget af DN's sekretariat.
Skovfogedboligen, Kågårdenog Møllegaarden, har i 2015 været udlejet til privat beboelse.
SkovsgaardMadMarked ApSforpagter den tidligere cafe Skovsgaard.MadMarked konceptet er at sælge
og servere lokale og økologiske madvarer tæt på forbrugerne. SkovsgaarMad Marked har siden starten
været en stor succesmed mange besøgenseog fin omtale.
SkovsgaardsMøllelaug har fungeret vældig godt og yder en stor indsats i forbindelse med formidlingen
af møllen. Ved storm i januar knækkede den ene vinge og hånværker har i året arbejde på at lave en ny
som bliver opsat primo 2016.
Museernepå Skovsgaardhar i 2015 været besøgt af 9.505 gæster. Det er 1.415 flere gæster end i 2014,
der er etableret betaling via Mad Markedets personale og gratister f.eks. unge under 18 år og
medlemmer af DN er ikke indregnet i ovennævnte besøgstal. Danmarks Naturfond har i 2015 haft
ansvaret for driften af museerne med LangelandsMuseumsom rådgiver.

Natur og naturformidling på Skovgaard
Danmarks Naturfredningsforening står for en del af formidlingen om herregårdens natur og økologiske
landbrug med inspiration til udendørs oplevelser og aktiviteter året rundt. Udgangspunktet for denne
formidling er Skovsgaardsnaturværksted, der dels rummer faciliteter for undervisning af skoleklasser,
dels rummer oplevelsescentret Kys Frøen, som giver inspiration til børnefamilier til aktiviteter i
herregårdslandskabet og i de økologiske marker. Der er etableret Skolekøkkenhave og Udekøkken hvor
målgruppen er skoleklasser. Skovsgaardsformidling drives og udvikles af en naturvejleder, som er ansat
af DanmarksNaturfredningsforening. I 2015 blev der afholdt 162arrangementer med 6.091 deltagere.
I samarbejde med DN er der etableret tre frivilligheds grupper. En gruppe hjælper med pasning af
naturformidlingens skole have, en gruppe laver naturregistreringer på Skovsgaardomkring botanik og
fugle og en gruppe laver naturpleje i form af le slåning og styning af stævningsskov.
I hovedbygningenhar der i løbet af sommeren været to kunstudstilling.
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øvrige ejendomme
Fonden har indgået samarbejdsaftaler med de lokale afdelinger under DanmarksNaturfredningsforening
der ligger tæt ved fondens områder. Samarbejdsaftalerne forpligtiger fonden til at informere om tiltag
på områderne, og formålet med aftalerne er at fremme interessen for områderne.

Danmarks største samling af bautastene findes i den lille skov "Gryet" ved Bodilsker på Bornholm.
Kulturstyrelsen har opsat information om historien bag Bautastenene. Plejen bliver varetaget af
BornholmsRegionskommune.

For Døndalen, Helligdomsklipperne og Bornholmerpladsen er der blevet skovet udgåede asketræer.
BornholmsRegionsKommunevaretager pasning af stier og trapper.

Vrøgum Kær i Vestjylland bliver plejet ved afgræsning med Skotsk Højlandskvæg og frivillige
naturplejere har udført et stort arbejde omkring plejen i Kæret. Der er afholdes flere guidede tur i
året.

I Langå Egeskover der foretaget udtynding i del af den ny egeskovog der er kreaturgræsning i skoven,.
Det er nålet at den nye skov med tiden skal udvikle sig til en lysåben græsningsskov.

I Højris Mølle er dambrugsarealet blevet slået og nyt hegn opsat på arealet, stisystem er blevet
vedligeholdt. Der arbejdes på projekt for renovering af den gamle vandmølle og ændring på afledning
af vand fra Mølledammen.

Overdrevet på Jordløse Bakker er blevet afgræsset af kvæg. I Jordløse Skover de kommende overdrevs
arealer blevet hegent til græsning i 2016. Der er blevet udtyndet i de unge egekulture og træ fra et
større stykke sitka gran er blevet flisset. Frivillige har fjernet gyvel på dele af arealet.

Elbæk-engenved Tryggevælde Å er blevet afgræsset af kvæg. Gennemgræsningsprojekt i Tryggevælde
Ådal er genvækst af rødel blevet fjernet, kreaturhegn omkring engen er blevet fornyet og der er
bygget en fangfold.

Gadevang Mose ved Hillerød er blevet afgræsset af får og der er udført nødvendige tiltag omkring
plejen.

For Maglebjerg ved Stenlille er uønsket opvækst af vildrose blevet fjernet.

Ved Allindelille Fredskov har der også i 2015 været meget aktivitet. En gruppe frivillige udfører et
meget stort arbejde med at pleje de åbne områder i skov, især de områder som indeholder store
botaniske interesser. Ligeledes udfører de frivillige arbejder rydning af arealer og reparation af
hegninger m.m. Der er blevet ryddet et stykke skov mellem Thomas Park og Mosstolen for at udvide de
åbne arealer i skoven. Ennabo har haft kreaturer til at afgræsse en del af Bøgebjergmed god effekt.

BundsbækMølle/Bjørne mosen beliggende ved Dejbjerg nord for Skjern. Områet er den centrale del af
"Bundsbæk Naturpark" og vil blive formidlet sammen med aktiviteterne i området. Lokale frivillige
sørger for udtynding af uønskedetræer og slåning af engarealet.

Regnskab
Regnskabet for 2015 udviser et resultat på kr.-889.570 efter arv og gaver, i forhold til 2014, hvor
resultatet var kr. -79.813.
Der var for 2015 budgetteret med et resultat på kr. 7.798.

Forskellen mellem det budgetterede resultat og det realiserede skyldes i det væsentligste, at der er
udgiftsført 4n.792 kr. vedrørende tilgodehavende LAGmidler, der er udbetalt i tidligere regnskabsår,
at der ikke som forventet, er modtaget 203.000 kr. i tilskud vedrørende allerede afholdte udgifter på
Højris Mølle, og at der er afskrevet 79.270 kr. der var tilgode hos det oprindelige, nu konkursramte,
selskabbagMadMarked.

Det er positivt, at der på trods af den natur-nære drift som praktiseres kan opnås et positivt
dækningsbidrag på landbrugsdriften.

Før arv og gaver er resultatet på kr.-939.n4, i forhold til2014 hvor resultatet var kr.-657.979.

Arv og gaver har i 2015 bidraget med kr. 50.204, i forhold til2014 hvor beløbet var kr. 578.166.



Opdeling af driftsresultat før afskrivninger:

Note

Markbrug........................................................ 1
Skovbrug........................................................ 2
Udlejning........................................................ 3
Driftsbygninger... 4
Andre områder.... 5
Almennyttigt.................................................... 6
Arv og gaver .
BRUTTORESULTAT .
Personaleomkostninger................................. 8
Administrationsomkostninger......................... 9
Forsikringer.................................................... 10
Ejendornsskat................................................. 11
DRIFTSRESULTAT .•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
FØR AFSKRIVNINGER •••••••••••••••••••••••••••••••
Afskrivninger .
DRIFTSRESULTAT
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2015

I ALT DRIFT AlMEN- ANDRE
NYTTIGT OMRADER

987.610 987.610
68.004 68.004

539.930 539.930
-74.021 -74.021

-166.393 -166.393
81.333 81.333
50.204 50.204

1.486.667 1.521.523 81333 -116.189
-1.045.820 -772.622 -232.888 -40.310
-298.442 -220A80 -66.458 -11.503
-283.676 -243.799 -31.631 -8.246
-172.727 -130.517 -42.210
-313.998 154.105 -249.644 -218.458

-419.243 -419.243
-733.241 -265.138 -249.644 -218.458

Drift Skovsgaard:Skov-og landbrug samt bolig- og jagt udlejning.
Almennyttig: Museer, arrangementer og Cafe.
Andre områder: Samtlige naturområder på nær SkovsgaardGods.

Den forventede udvikling
DanmarksNaturfond budgetterer for 2016 med et resultat på kr. 29.860.
Resultatet er afhængigt af, at prisniveauet for salgsafgrøder holder det nuværende niveau, at skoven
kan udvise et nulresultat eller bedre, samt at der ikke opstår uforudsete omkostninger.
Udlejning af feriehuse er budgetteret til ca. samme niveau som 2015. Udlejningshusene og Skovsgaard
MadMarked er budgetteret efter lejekontrakterne, og museets entreindtægt er vurderet/budgetteret.
Der forventes en stigende entre indtægt til museerne ved at betalingen fra 2016 sker ved en
betalingsautomat som alle gæster skal passere.
For markbruget er der i 2016 ændret på forholdet mellem størrelserne på arealerne med foder- og
salgsafgrøder, så der bliver et større areal med salgsafgrøder og derved en større mængde.
Gennem forskellige natur- og miljø ordninger søges tilskud til naturpleje og formidling på flere af
fondens naturområder i 2016.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
årsregnskabet 2015.



9

ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danmarks Naturfond for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år.

Generelt for indregning og mål1ng
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tflflyde
fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af fremstillede varer og produkter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes
ekskl. momsog med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
I resultatopgørelsen præsenteres nettoresultatet af fondens aktiviteter efter fradrag af direkte
omkostninger til aktiviteten. .

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger tfl distribution, salg, reklame, administration,
ejendomme mv.

Andre driftsindtæger/-omkostninger
Arv og gaver
I resultatopgørelsen indtægtsføres værdien af modtagen arv og gaver.
Ved modtagelse af anden end kontanter medregnes godet til en skønnet markedsværdi.

Nedskrivning af købte naturområder
Naturområder erhvervet for midler fra arv og gaver nedskrives over resultatopgørelsen til 1 kr. pr.
ejendom.

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

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter- og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Skovsgaard Gods samt maskiner og inventar måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
øvrige ejendomme, erhvervet for modtagne gaver og arv, værdiansætte til1 kr. pr. ejendom.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnederestværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at bl1vetaget i brug.

Der foretages l1neære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Bygninger....•••••...••••••...•••••...••••••....••••....•••••....••••...
Produktionsanlæg og maskiner•..•••••••..••••.•..•••••.•..••••....

20-50 år
5-10 år

0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

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

T1Igodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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Note 2015 2014
kr. kr.

1 987.610 861.186
2 68.004 11.309
3 539.867 504.872
4 -74.021 73.710
5 -166.393 -1.133
6 81.333 65.305
7 50.204 578.166

MARKBRUG..••.••••..••••••••••••.•••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••
SKOVBRUG••••••••.••.••••••.•••••••••••••••••••.•.•••..•••.•••••••••••••••
UDLEJNING.••.••••••••••.••••••••••••...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••
DRIFTSBYGNINGER•••••.•..•••••••••••••••••.••••••..•••..•••••••••••••••
ANDRE OMRÅDER•••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••
ALMENNYTTIGT ••••••...••••••••••••••••••••••••....••••••.•••••••••••••••
ARV OG GAVER.••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

BRUTTORESULTAT ...•.••••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••••

Personaleomkostninger. 8
Administrationsomkostninger..... . .. .. 9
Forsikringer............. 10
Ejendomsskat................... . 11
Afskrivninger............................................................... 12

DRIFTSRESULTAT .

Finansielle indtægter..................................................... 13
Finansielle omkostninger 14

RESULTAT FØR SKAT.•••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Skat af årets resultat .

ÅRETS RESULTAT•••••••••••••••...••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Arets resultat .
Overført fra tidl1gere år .
TIL DISPOSITION.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

1.486.604 2.093.415

-1.045.820 -1.013.499
-298.442 -244.116
-283.676 -241.071
-172.727 -163.849
-419.243 -475.128

-733.304 -44.248

2.961 3.639
-58.368 -39.204

-788.711 -79.813

O O

-788.711 -79.813

-788.711
898.004
109.293

-79.813
9n.817
898.004



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

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

Kapital i leverandørers driftsfonde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Finansielle anlægsaktiver ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANLÆGSAKTIVER •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Varebeholdninger •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Varebeholdninger ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tilgodehavender fra salg og tilskud •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tilgodehavende LAG-tilskud ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Andre tilgodehavender •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Forsikringer. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Moms ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tilgodehavender .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Likvider •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Likvide beholdninger ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OMSÆTNINGSAKTIVER. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AKTIVER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Note 2015 2014
kr. kr.

12.504.584 12.787.103
572.966 558.091

15 13.077.550 13.345.194

55.760 54.416
16 55.760 54.416

13.133.310 13.399.610

17 1.174.292 1.066.126
1.174.292 1.066.126

122.371 688.961
O 4n.793

1.100.743 O
O 236.970

42.601 132.739
1.265.715 1.536.463

8.104 281.123
8.104 281.123

2.448.111 2.883.712

15.581.421 16.283.322



BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

Grundkapital. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Overført overskud •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EGENKAPITAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gæld til tilknyttede selskaber ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Langfristede gældsforpligtelser •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leverandører af varer og tjenesteydelser ••••••••••••••••••••••••••••
Huslejedepositum •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Anden gæld ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kassekredit •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kortfristede gældsforpligtelser •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GÆLDSFORPLIGTELSER •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PASSIVER•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Eventualposter mv.
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Note 2015
kr.

2014
kr.

14.200.000
109.291

14.200.000
898.004

18 14.309.291 15.098.004

350.000 400.000
350.000 400.000

184.219 375.936
36.280 36.280

19 184.881 150.403
516.750 222.699
922.130 785.318

1.272.130 1.185.318

15.581.421 16.283.322

20



NOTER

Markbrug

Omsætning
Kornafgrøder •.•...••...................•••••••••...••.........•..........••
Beholdningsforskydning kornafgrøder •••••••.........•••••••••••••••••
Græsfrø •••••••••..........••••••••••••••••••••••••.........•••••••••••••••••
Beholdningsforskydning frøafgrøder •••••••••••.......•••••••••••••••••
Hestebønner, •••••.......•••••••••••••••••••••••••••.......•••••••••••••••••
Beholdningsforskydnings hestebønne •••••••••••......•••••••••••••••••
Indtægter maskinstation .•••••••••••••••••••••••••......•••••••••••••••••
Ministeriet for Fødevarer •••••••••••••••••••••••........•••••••••••••••••
Betaling for naturdrift, D. N., .
Salg af grovfoder .......••••••••••••••••••••••••..........•••••••••••••••••

Driftsudgifter
Udsæd, såsæd og gødning .
Maskinstation •••••......••••••••••••••••••••••••••••......•••••••••••••••••
Grundforbedring og hegnspleje •••••••••••••••••.......•••••••••••••••••
Drift maskiner og inventar, ••••••••••••••••••••••.......•••••••••••••••••

Markbrug i alt ' .

Skovbrug

Omsætning
Salg af sankebrænde. .
Savværk, bøg •••••......•••••••••••••••••••••••••••.......•••••••••••••••••
Betaling for naturdrift, D. N. og Naturstyrelsen .

Driftsudgifter
Plantning, busk- og hegnsrydning ..
Veje og grøfter ..
Udrensning af skov m.v ..
Skovriderassistance .

Skovbrug i alt .
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2015 2014 Note
kr. kr.

1

254.375 127.676
269.850 252.845
340.847 559.491

5.152 68.380
204.105 O
16.156 165.564

259.480 263.995
391.279 354.200
107.420 111.691
33.333 103.768

1.881.997 2.007.610

-191.113 -249.142
-298.316 -388.260
-18.314 -59.679

-386.644 -449.343
-894.387 -1.146.424

987.610 861.186

2

13.534 369.621
10.528 O
94.000 94.000

118.062 463.621

O -2.264
-12.031 -38.163
-8.704 -405.984

-29.323 -5.901
-50.058 -452.312

68.004 11.309



NOTER

Udlejning

Omsætning
Møllegård, Påøvej 1.••••••••....•••••••••••••....•••••••••••••....••••••••
Kågård, Kågårdsvej 3 .
Bøgely, Bøgehavevej 1 .
Påøgård, Påøvej 9, sommerbolig .
Lundsted, Påøvej 7, lejrskole .
Svinestalden D. N .
Jagt .
Betaling for naturdrift, bidrag fra Skovsgård Fond .
Udlejning Cafe .

Omkostninger
MøUegård .
Kågård .
Bøgely .
Påøgård .
Lundsted .
Cafe Skovsgaard ..
ON's leje .

Udlejning i alt .

Driftsbygninger

Indtægter
Døndalen og Helligdomsklippeme, erstatning. .

Omkostninger
Omkostninger lader .
Øvrige driftsbygninger .
Administrationslokaler og tjenestebolig ..
Drift af flisfyr ..

Driftsbygninger i alt ..
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2015
kr.

2014
kr.

Note

3

65.100
84.000
49.760
122,409
53.766

o
108.072
100.000
84.235

667.342

68.873
45.281
48.800
100.918
63.626
30.000

105,400
100.000
45.340

608.238

-20.284 2.827
-29,413 -43.611
-8,480 -9.584

-42.246 -23.755
-11.862 -13.056
-15.190 -14.747

O -1.440
-127.475 -103.366

539.867 504.872

4

15.962 143.982
15.962 143.982

-9.094 -35.565
-29.197 -5.116
-15.399 -16.635
-36.293 -12.956
-89.983 -70.272

-74.021 73.710



NOTER

Andre områder

Indtægter
Højris Mølle, salg fiskeret ••••...••••••••...•••••••••..•••••••••...••••••
All1ndelille Fredskov •..••••••••••.••••••••••..••••••••••.••••••••••.••••••
Langå Egeskov, tilskud Ministeriet for Fødevare ...••••••••...••••••
Vrøgum Kær, tilskud Ministeriet for fødevarer m. fl .
Jordløse Bakker, salg nåletræer, flis og brænde •..•••••••••..••••••
Tryggevælde, tilskud Ministeriet for Fødevare .••..•••••••••..••••••
Betaling for pleje af arealer D.N•••••••....••••••••...••••••••...••••••

Omkostnfnger
Højris Mølle ..•••••••••..•••••••••..•••••••••...••••••••...•••••••••..••••••
Langå Egeskov ••••••••..•••••••••..••••••••••..•••••••••..•••••••••..••••••
Vrøgum Kær..••••••••...••••••••...••••••••....••••••••...••••••••...••••••
Jordløse Bakker .•••••...••••••••...•••••••••...••••••••...•••••••••..••••••
Longelse Bondegårdsskov •••••••.•••••••••.•.•••••••••..•••••••••..••••••
Munks Banke .••••••••...••••••••...••••••••....••••••••...••••••••..•••••••
Eng ved Tryggevælde å .
Rubjerg Knude ••••••••..•••••••••..•••••••••...••••••••...•••••••••..••••••
Gadevang Mose •••••••..•••••••••..•••••••••...•••••••••..•••••••••..••••••
Døndalen og Helligdomsklipperne ••••••....••••••••...••••••••...••••••
Andre omkostninger •..•••••••••..•••••••••...••••••••...••••••••...••••••
Allindelille Fredsskov ..•••••••••..•••••••••...••••••••...•••••••••..••••••
Bundsbæk. •...••••••••...••••••••...•••••••••...••••••••...••••••••..•••••••

Andre områder i alt ..•••••••••..•••••••••...•••••••••..•••••••••..••••••

Almennyttigt

Indtægter
Museet billetindtægter .•••••••••.••••••••••.•••••••••...••••••••...••••••
Betaling Naturdrift, D. N .

Omkostninger
Omkostninger Museet ......••.......•.••.•••....•.•.••..•••..•••...••••••
Skovsgaard Mølle •••••..•••••••••..•••••••••...••••••••...••••••••...••••••
Hovedbygningen ••••••..•••••••••..•••••••••...••••••••...•••••••••..••••••
Areal- og naturpleje ...•••••••....••••••••....•••••••....•••••••....••••••
Omkostninger arrangementer ...••••••••....•••••••....•••••••....••••••
Annoncering og markedsføring. .•••••••••...••••••••...•••••••••..••••••
Renovation & rengøring •••••••...•••••••••...•••••••••..•••••••••..••••••
Omkostninger el og vand ..••.••.•••..•••....••••••••...•••••••....••••••

Almennyttigt i alt •....•••••••....•••••••.....•••••••....•••••••....••••••
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2015
kr.

2014
kr.

Note

5

52.327
103.699
30.348
25.186
33.797
32.506
111.000
388.863

22.274
141.300
18.699
18.860
35.625
25.137
111.600
373.495

-260.295 -24.600
-23.613 -37.500
-24.799 -29.800
-30.502 -84.281

-25 -1.357
-8.859 -18.406

-20.000 -21.044
-35 o

-5.563 o
-2.996 -76.471

-29.323 -1.634
-149.246 -74.628

o -4.907
-555.256 -374.628

-166.393 -1.133

6

312.098 251.536
25.000 25.000

337.098 276.536

-99.707
-4.334
-3.446

-12.315
-14.178
-99.067
-12.897
-9.821

-255.765

81.333

-62.131
-2.023

707
-23.813
-9.752

-93.182
-19.359
-1.678

-211.231

65.305



NOTER

Arv og gaver
Legater og arv •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Indsamlede bidrag ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LR Lokalforsikring Hæderspris ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Personaleomkostninger
Løn og gager •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Andre omkostninger til sodal sikring ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pensioner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kørselsgodtgørelse ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lønrefusioner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Administrationsomkostninger
Kontorhold .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Telefon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Revision •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Regnskabsmæssig assistance ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rest revision tidligere år.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kontingenter .
Hjemmeside ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Edb-udgifter .
Porto og gebyrer. ..
Faglitteratur .
EDB lønadministration udført af Danløn ..
Bidrag velgørenhedsorganisationer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Repræsentation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tab på debitorer ..
Møder og rejser bestyrelse ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Møder og rejser administration •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
El og varme ..
Regulering moms fællesomkostninger •••••••••••••••••••••••••••••••••

Forsikringer
Bygningsforsikring. .
Løsøreforsikring .
Skovforsikring .
Falck m.v .

17

2015 2014 Note
kr. kr.

7
O 572.389

204 5.777
50.000 O

50.204 578.166

8
955.435 906.021
12.316 18.175
69.434 68.529
44.966 40.929
-36.331 -20.155

1.045.820 1.013.499

9
4.367 6.264
13.691 11.169
87.450 53.800
9.600 24.150

O 21.466
14.301 25.957

884 O
10.872 16.509
12.340 11.595
1.021 520

O 735
1.546 O
1.919 1.211

79.271 O
51.154 64.008
3.569 O

O 1.518
6.457 5.214

298.442 244.116

10
-243.799 -219.986
-3.802 -4.258
-4.444 -3.317
-31.631 -13.510

-283.676 -241.071



NOTER

Ejendomsskat
Ejendomsskatter Skovsgaard .
Ejendomsskatter andre områder .

Afskrivninger
Bygninger .
Driftsmidler .

2015
kr.

-130.517
-42.210

-172.727

282.519
136.724

419.243

Finansielle indtægter
Renteindtægt bank....................................................... 1.614
Overskudsandel, DLG..................................................... 1.344
Rentegodtgørelse selskabsskat......................................... 3

Finansielle omkostninger
Kassekredit .
Kreditorer .

2.961

30.936
27.432

58.368

18

2014 Note
kr.

11
-128.006
-35.843

-163.849

12
328.477
146.651

475.128

13
3.639

O
O

3.639

14
28.794
10.410

39.204



NOTER

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2015....•........••.......•.......•..•.......•..
Tilgang .
Afgang.....•.......••............•••......•.........•.....•..•••....
Kostpris 31. december 2015 .

Opskrivninger1. januar 2015 .
Opskrivninger 31. december 2015 ..

Afskrivninger1. januar 2015 .
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver .•••••......
Arets afskrivninger ...•....•..•......••.. , ....•••.......•••.......•
Afskrivninger 31. december 2015 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015•••........••......

Finansielle anlægsaktiver

19

Note

15

Maskiner
Grunde og og
bygninger Inventar

45.869.724 1.383.619
O 151.600
O -80.253

45.869.724 1.454.966

-21.135.656 O
-21.135.656 O

11.946.965 825.528
O -80.253

282.519 136.724
12.229.484 881.999

12.504.584 572.967

16

Kapital I
leverandørers

driftsfonde

Kostpris 1. januar 2015 .
Tilgang .
Afgang .
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 .

Varebeholdninger
Færdigvarer på lager ..
Beholdninger liggende i jorden .
Beholdningaf brændstof og træflis. .

55.760
O
O

55.760

2015 2014
kr. kr.

17
973.112 873.654
183.342 158.n9
17.838 33.693

1.174.292 1.066.126



NOTER

Egenkapital

Grundkapital

Egenkapital1. januar 2015.......................... 14.200.000
Forslag til årets resultatdisponering .

Egenkapital 31. december 2015.................. 14.200.000

Grundkapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

Anden gæld
Afdrag kommende år ..•..................................................
A-skat og AM-bidrag .
ATPog pension .
Feriepengeforpligtelse .
Beskattede feriepenge .

Eventualposter mv.
Ingen

20

Note

18

Overført
overskud I alt

898.004 15.098.004
-788.711 -788.711

109.291 14.309.291

2015 2014
kr. kr.

19
100.000 50.000
24.470 28.140

O 4.527
60.411 59.471

O 8.265

184.881 150.403

20


