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LEDELSESPÄTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2011 for
DanmarksNaturfond.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende b1llede af fondens aktiver, passiver og
finansielle st1lling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

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

Skovsgaard,den 5. marts 2012

Bestyrelse:

g,vn t1WJCLup~ c.
Ella Maria Bisschop-Larsen
Formand

Per Christensen Niels Peter'Hansen

Thorkild Kjeldserl? Henrik Kloppenbo~

~~-~-\.~
LarsSchönberg- H~\



DENUAFHÆNGIGEREVISORSPÅTEGNING

Tf! fondsbestyrelsen f Danmarks Naturfond

Vi har revideret årsregnskabet for DanmarksNaturfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011
omfattende anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelseog noter samt
ledelsesberetningen.Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetnfngen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der gfver et retvisende billede f
overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetnfng, der indeholder en retvisende
redegørelse f overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssigeskøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af
vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på
at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig
fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført f
årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetnfngen, uanset om
fejlinformatfonen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne
kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver
et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passendeefter omstændfghederne,
men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er
passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssigeskøn er rimelige, samt en vurdering af den
samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetnfngen.

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

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bfllede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 f overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at
ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse f overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

Svendborg,den 5. marts 2012

tsautoriseret revisionsaktieselskab
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Fondensformål 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 følgende ejendomme: Skovsgaard Gods (389,7 ha), Døndalen, HeLUgdomskUpperneog
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.) - i alt: 705,94 ha.

Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2011

Usikkerhed ved indregning eller 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 2011 været afholdt tre bestyrelsesmøder i DanmarksNaturfond. Følgende områder er blevet
beset i forbindelse med bestyrelsesmøderne: ALUndelilleFredskovog SkovsgaardGods.

Årets aktiviteter

Formidling af fonden
Der er i året indgået en ny samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening, der giver
foreningen mulighed for at bruge fondens områder og en del af bygningsmassen. DN medvirker 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. Formålet med hjemmesiden er at
udbrede kendskabet til fonden og fungere som en service over for interesserede.

http://www.danmarksnaturfond.dk
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LEDELSESBERETNING

Land- og skovbruget på Skovsgaard
Skovsgaardslandbrug drives som økologisk planteavlsbrug. Maskinparken er reduceret til en traktor og
en harve, idet der bruges maskinstation til langt de fleste markopgaver.
Udbyttet har i 2011 været lavere end forventet, det skyldes især et tørt forår og en meget våd sommer.
Prisniveauet for landbrugsafgrøderne har i året været væsentligt bedre end de foregående år, således
bliver dækningsbidraget for salgafgrøder bedre end forventet og det er positivt at Skovsgaardpå trods
af den natur-nære drift som praktiseres kan opnå dækningsbidrag på samme størrelse som andre
landbrug.
Remming Eriksen "Gertrudsholm" har lejet græsningsretten på Skovsgaardsgræsarealer og hele det
nye staldanlæg hvor der er etableret kviehotel. Økologiske kviekalve fra en malkekvægsbesætning ved
Andst bliver sendt til Skovsgaard når kalvene er ca. 4 mdr. på Skovsgaard bliver de passet og
insemineret, så kvierne som drægtige bUver sendt retur til malkekvægsbesætningenved en alder på ca.
23 mdr. I 2011 har der været ca. 300 kvier på Skovsgaard. Kapaciteten svare til Skovsgaards
miljøgodkendelse på dyreenheder (89,6). Naturmæssigt har etableringen af "kvie-hotellet" en meget
positiv effekt da det giver mulighed for en optimal afgræsning af de vedvarende græsarealer, enge og
overdrev.
16 af Skovsgaardsmange vandhuller er blevet oprenset i året, oprensning med års mellemrum er
nødvendig for at opretholde et varieret dyreliv og for at undgå tilgroning. Oprensningen bliver støttet
økonomisk af SkovsgaardFonden.
Skovbruget har overvejende solgt træ til selvskovere. Det meste af tilvæksten i skoven sker på
løvtræsarealer, der er plantet inden for de seneste 50 år, og hvor der fortsat sker udtynding for at pleje
de blivende træer. Omkostningerne er forholdsvis høje på de arealer som inden for de seneste år er
konverteret til løvtræ, idet det kræver en stor indsats at få de små løvtræsplanter godt fra start.
I 2011 er der ved Hennetved Haver tilkøbt et fredskovsareal på 2,6 ha. Arealet tilhørte Havegården i
Lfndelse. Tilkøbet betyder at Hennetved Haver opnår en naturlig arrondering mod nord.

Ejendommene på Skovsgaard
Påøgaardhar været udlejet som feriehus i 2011 i 29 uger, mod 36 uger i 2010, og Lundsted har i 2011
været udlejet i 24 uger, mod 33 uger i 2010. Udlejningen har været varetaget af ,Tranekær
Feriehusudlejning, i året er der skiftet såledesat ON'ssekretariat varetager udlejningen fremover.
Skovfogedboligen, Kågården og Møllegaarden, har i 2011 været udlejet til privat beboelse. Cafe
Skovsgaardbliver drevet af fonden med ansat medhjælp. Faciliteterne er blevet udnyttet som cafe i
Skovsgaardsåbningstid samt til større grupper og selskaber. Sovesalenhar været brugt af grupper og
skoler samt til enkeltovernatninger •
SkovsgaardsMøllelaug har fungeret vældig godt og yder en stor indsats i forbindelse med formidlingen
af møllen. Mølle vingerne er i året blevet malet.
Museerne på Skovsgaard har i 2011 været besøgt af 12.001 gæster. Det er 1608 færre end i 2010.
Samarbejdet med LangelandsMuseumhar i året været meget tilfredsstillende.
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LEDELSESBERETNING

Natur og naturformfdlfng på Skovsgaard
DanmarksNaturfrednfngsforening står for formfdling af herregårdens natur og økologfske landbrug med
inspiration ttl udendørs oplevelser og aktiviteter året rundt. Udgangspunktet for denne formidling er
Skovsgaardsnaturværksted, der dels rummer fadliteter for undervisning af skoleklasser, dels rummer
oplevelsescentret Kys Frøen, som giver inspiration til børnefamilier til aktiviteter i
herregårdslandskabet og i de økologfske marker. Skovsgaards formidling drives og udvikles af en
naturvejleder, som er ansat af Danmarks Naturfredningsforening. I 2011 blev der afholdt 121
arrangementer med 6.400 deltagere. Der blev desuden afholdt 46 skolearrangementer og 12
lejrskolebesøg.
I hovedbygningen har der i løbet af sommeren været kunst-udstillinger. I første del af sommeren har 4
kunstnere - Stine Læntver, Peter Christensen, John Rosquist og Leif Kjøl udstillet. I sidste del af
sommeren har Henriette Lorentz og Alfio Bonannoudstillet.
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LEDELSESBERETNING

De 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 ffndes i den lflle skov "Gryet" ved Bodilsker på Bornholm.
Kulturarvsstyrelsen har i 2011 etableret projektet "Ny formidling Gryet".

For Døndalen, Helligdomsklipperne og Bornholmerpladsen er trapper og broer blevet renoveret efter
ødelæggelser af den megen sne f vinteren 2010/2011.

Vrøgum Kær i Vestjylland er blevet hegnet og Skotsk Højlandskvæg har udført naturpleje i kæret. I
2011 er der blevet ryddet pilekrat og udtyndet kraftigt i skovdelen desuden er informationsmateriale i
form af folder og planche blevet udarbejdet. Aktiviteterne er blevet støttet økonomisk af
Landdistriksmidler •

I Langå Egeskover udtynding i arealet mellem vflla kvarteret og campingpladsen blevet færdig. I den
nye del af skoven er der blevet kraftigt udtyndet og opstartet kreaturgræsning i skoven, det er måle, at
den nye skovmed tiden skal udvikle sig til en lysåben græsningsskov•

I Højris Mølle er rigkærs arealer langs åen blevet ryddet for træer, det tidligere dambrugsareal er
blevet slået og stisystem og informationsmateriale er blevet fornyet. Alle aktiviteterne støttes
økonomisk af Landdistriksmidler •

Overdrevet på Jordløse Bakker er blevet afgræsset af kvæg. I jordløse Skover de kommende overdrevs
arealer blevet afgræsset med geder. Et stisystem er blevet etableret og der er blevet udtyndet i de
unge egekulturer.

Elbæk-engen ved Tryggevælde Å er blevet afgræsset af kvæg, genvækst af rødel er blevet fjerne med
hjælp fra lokale DNer. De 4,5 ha. høj jord der ligger i forbindelse med engarealer er blevet hegnet, på
arealet er der ved at blive etableret et vandhul.

GadevangMose ved Hfllerød er blevet afgræsset af heste og får. På de skrøbelige hængesække ved
mosener en del genvækst af birketræer blevet fjernet af ungemennesker fra Gadevang.Stisystemet og
informations materialet er blevet renoveret/fornyet med økonomisk tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen.

For Maglebjerg ved Stenlflle er der gennem projekt "mobil naturformidling" blevet opsat en
fortællepost, hvor besøgendevfa mobil telefon kan få information om området. Arealet bliver slået en
gang om året for at holde trævæksten nede.

Allindelille Fredskov ved Ringsted er blevet overtaget af Danmarks Naturfond. Skoven er overdraget
fonden som en gave fra Danmarks Naturfredningsforening, købt af Københavnsuniversitet i forbindelse
med DanmarksNaturfredningsforenings 100 års jubilæum i 2011.
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LEDELSESBERETNING

Regnskab
Regnskabet for 2011 udvfser et resultat på kr. - 304.214 efter arv og gaver, f forhold til 2010, hvor
resultatet var kr. -308.200.
Der var for 2011 budgetteret med et underskud på kr. -459.390.

Det er posftfvt at der på trods af den natur-nære drfft som praktfseres kan opnås et posftfvt
dæknfngsbfdrag på landbrugsdrfften.

Før arv og gaver er resultatet på kr.-522.065, f forhold tfl2010 hvor resultatet var kr.-880.270.

Arv og gaver har f 2011 bfdraget med kr.5.737.849.

Opdeling af driftsresultat før afskrivnfnger.

Note I alt Drift
Skovsgaard

Almen Andre

nyttigt områder

~arkbrug ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 987.031 987.031 O O
Skovbrug. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 50.007 50.007 O O
Udlejnfng ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 439.023 439.023 O O
Drfftsbygnfnger ••••••••••••••••••••••••••••• 4 -15.200 -15.200 O O
Andre områder ••••••••••••••••••••••••••••• 5 -15.731 O O -15.731
Almennyttfgt ••••••••••••••••••••••••••••••• 6 -2.546 O -2.546 O
Cafe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 -63.878 O -63.878 O
Personaleomkostnfnger •••••••••••••••••••• 8 -861.327 -237.037 -484.066 -140.224
Admfnfstratfonsomkostnfnger .••••••••••••• 9 -296.167 -60.030 -136.132 -100.005
Forsfkrfnger •••••••••••••••••••••••••••••••• 10 -1n.974 -160.1n -12.458 -5.339
Ejendomsskat •••••••••••••••••••••••••••••• 11 -136.644 -109.974 O -26.670

-93.406 893.643 -699.080 -287.969

Drfft Skovsgaard: Skov- og landbrug samt bolig- og jagtudlejnfng.
Almennyttfgt: ~useer, arrangementer og Cafe'
Andre områder: Samtlige naturområder på nær Skovsgaard Gods.

Den forventede udvikling
Danmarks Naturfond budgetterer for 2012 med et resultat på kr. -476.545.
Danmarks Naturfrednfngsforenfng har gfvet tflsagn om at betale kr. 430.700 for naturrfgtfg drfft m.v.
Resultatet er afhængfgt af, at prfsnfveauet for salgsafgrøder holder det nuværende nfveau, at skoven
kan udvfse et nulresultat eller bedre, samt at der fkke opstår uforudsete omkostnfnger.
Udlejnfng af ferfehuse er budgetteret tfl ca. samme nfveau som 2011. Udlejnfngshusene er budgetteret
efter lejekontrakterne, og Cafe Skovsgaard og museets entreindtægt er vurderet/budgetteret.
Gennem forskellfge natur- og mfljø ordnfnger er der gfvet tflsagn om tilskud tfl naturpleje og formidling
på flere af fondens naturområder f 2012.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutnfng
Der er efter regnskabsårets afslutnfng fkke fndtruffet begfvenheder af væsentlig betydnfng for
årsregnskabet 2011.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danmarks Naturfond for 2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB.

• Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer 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 tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Omsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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.

Omkostninger
Der er tale om omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, ejendomme m.v.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Skovsgaard Gods samt maskiner og inventar måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
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. Der
afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tHknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar ttl at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-tider
og restværdi herefter:

Brulstld Restværdi

Bygninger .
Produktionsanlæg og maskiner .

20-50 år
5-10år

O
O

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgø-
relsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

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

Tilgodehavender
Ttlgodehavender måles til amortiseret kostpris sverende ttl pålydende værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning ttl imødegåelse af forventede tab.

Gældsforplfgtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til pålydende værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

Markbrug.................................................................... 1
Skovbrug.................................................................... 2
Udlejning................................................................... 3
Driftsbygninger... 4
Andre områder.... .. .. .. 5
Almennyttigt. 6
Cafe......................................................................... 7
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 ..

ORDINÆRT RESULTAT EFTER SKAT .

Arvog gaver .
Nedskrivningeraf købte naturområder .

RESULTAT ALMENNYTTIG AKTIVITETER .

ÅRETS RESULTAT .

12

2011 2010
kr. kr.

987.031 622.102
50.007 51.714

439.023 392.361
-15.200 -17.158
-15.731 71.115
-2.546 -78.951

-63.878 -75.255

1.378.706 965.928

-861.327 -861.789
-296.167 -216.622
-177.974 -165.503
-136.644 -194.430
-433.420 -417.742

-526.826 -890.158

5.456 9.935
-695 -47

-522.065 -880.270

O O

-522.065 -880.270

5.737.849 572.070
-5.519.998 O

217.851 572.070

-304.214 -308.200



BALANCE31. DECEMBER

AKTIVER Note

Grunde og bygninger .
Maskiner og inventar. .
Materielle an lægs aktiver . 15

Kapital i leverandørers drlftsfonde ..
Finansielle anlægsaktiver.............................................. 16

ANLÆGSAKTIVER .

Varebeholdninger .. . 17
Varebeholdninger .

Tilgodehavender fra salg og tilskud .
Afholdt LAG-tilskudsberettigede udgifter .
Tilgodehaven der .

Indestående i pengeinstitutter .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTlVER .

PASSIVER

Grundkapital. .
Overført overskud .

EGENKAPITAL........ 18

Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Huslejedepositum .
Anden gæld................................................................ 19
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

13

2011
kr.

2010
kr.

13.802.n3 13.910.756
239.644 238.166

14.042.417 14.148.922

30.124 30.124
30.124 30.124

14.072.541 14.179.046

1.067.116 997.501
1.067.116 997.501

1.041.691 1.153.0n
545.845 523.850

1.587.536 1.676.927

1.013.990 758.306
1.013.990 758.306

3.668.642 3.432.734

17.741.183 17.611.780

14.200.000 14.200.000
2.815.761 3.119.975

17.015.761 17.319.975

568.906 265.192
47.447 47.150
109.069 -20.537
725.422 291.805

725.422 291.805

17.741.183 17.611.780

20



PENGESTRØMSOPG0RELSE

Årets resultat ..

Årets afskrivninger og nedskrfvningere tHbageført .
Stigning i varebeholdninger ..
Fald i tflgodehavender ..
Stigning f gældsforpligtelser ..

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER ..

Køb trafler ..
Køb vejhøvl ..
Udgift tfl dræning af marker .
Varmeanlæg Kågården .
Installeret varmepumpe Bøgely .
Køb Kastrupvej 72, Allindelille ..
Køb Hennetved Skov, Kirkegade 16 .

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET ..

Netto udbetalt drfftsfonde ..

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET •••••••••.••••••••••••••••.•••.

ÆNDRING I LIKVIDER. ..

Indestående i pengeinstitutter primo. .

INDESTÅENDE I PENGEINSTITUTTER ULTIMO .

14

2011 2010
kr. kr.

-304.214 -308.200

5.953.418 417.742
-69.615 -8.980
89.391 -739.907

433.617 41.241

6.102.597 -598.104

-13.090 O
-30.000 O
-80.235 O
-86.089 O

-117.499 O
-5.000.000 O
-520.000 O

-5.846.913 O

O 5.828

O 5.828

255.684 -592.276

758.306 1.350.582

1.013.990 758.306



NOTER

Markbrug

Omsætning
Kornafgrøder .
Beholdningsforskydning kornafgrøder .
Beholdningsforskydning frøafgrøder .
Græsningsleje .
Ministeriet for Fødevarer .....................•..........................
Betalfng for naturdrift, D. N ..
Indtægt salg gammelt jern .

Driftsudgifter
Udsæd, såsæd og gødning ...•................•..........................
Maskinstation .
Forskydning beholdninger liggende i jorden .
Grundforbedrfng og hegnspleje .
Drfft maskiner og inventar .

Markbrug i alt .

Skovbrug

Omsætning
Salg af sankebrænde .
Salg træ tU HedeDanmark .
Betaling for naturdrfft, D. N. og Naturstyrelsen .

Drfftsudgifter
Plantning, busk- og hegnsrydning ..
Veje og grøfter .
Udrensning af skov m.v ..
Skovrfderassistance .

Skovbrug ialt .

15

2011 2010 Note
kr. kr.

1

532.309 422.766
120.564 56.114

O -32.870
68.000 71.100

957.763 675.143
120.100 140.100

2.100 2.148
1.800.836 1.334.501

-222.619 -116.450
-266.899 -363.441
-53.990 O
-36.959 O

-233.338 -232.508
-813.805 -712.399

987.031 622.102

2

39.715 36.867
O O

108.635 94.000
148.350 130.867

-37.973 -20.770
-1.500 -4.105

-14.226 -729
-44.644 -53.549
-98.343 -79.153

50.007 51.714



NOTER

Udlejning

Indtægter
Møllegård, Påøvej 1. .
Kågård, Kågårdsvej 3 .
Bøgely, Bøgehavevej 1 .
Påøgård, Påøvej 9, sommerbolfg .
Lundsted, Påøvej 7, lejrskole ..
Cafe, Lindelse Kro, lejetHgodehavende tHbageført ..
Svinestalden D. N .
Jagt. .
Betalfng for naturdrift tfl jagt, D. N .

Omkostninger
Møllegård .
Kågård .
Bøgely .
Påøgård .
Lundsted .
Cafe Skovsgaard .
DN's leje .

Udlejning i alt .

Driftsbygni nger

Indtægter
Lejeindtægt stald og lade ..

Omkostninger
Omkostninger gyllebeholdere .
Omkostninger lader ..
øvrige driftsbygninger .
Administrationslokaler og tjenestebolig .
Drift af flisfyr ..

Driftsbygninger i alt .

2011
kr.

61.790
82.800
45.920
78.768
58.533

o
24.000
100.536
100.000
552.347

-33.207
-13.004
-23.745
-24.489
-16.457
-1.536
-886

-113.324

439.023

65.500
65.500

-6.238
-60.455
-1.852

-12.155
o

-80.700

-15.200

16

2010 Note
kr.

3

60.599
81.800
44.960
80.244
56.685
-30.261
24.000
98.053

100.000
516.080

-10.415
-11.041
-28.478
-44.218
-17.562
-10.710
-1.295

-123.719

392.361

4

65.500
65.500

-19.488
-7.925
-860

-13.067
-41.318
-82.658

-17.158



NOTER

Andre områder

Indtægter
Højris Mølle, salg fiskeret .
Højris Mølle, tflskud Ministeriet for Fødevare .................•......
Langå Egeskov, indtægt fiskeret .
Langå Egeskov, tflskud Ministeriet for Fødevare ..
Vrøgum Kær, tilskud Ministeriet for fødevarer m.fl ..
Vrøgum Kær, værdi flis m.v .
Jordløse Bakker, salg nåletræer, flis og brænde ..
Jordløse Bakker, tilskud Ministeriet for Fødevare .
Tryggevælde, tflskud Ministeriet for Fødevare .
Munks Banke, salg brænde .
Gadevang Mose, tflskud Ministeriet for Fødevare .
Betaling for naturdrift D. N. og Mfljøministeriet ..
Miljøministeriet I sidste år LAG midler .

Omkostninger
Højris Mølle .
Langå Egeskov .
Vrøgum Kær•••••••..•••••••••••••••••••••••••.••••.••..••••••••••.••••••..•
Jordløse Bakker .
Longelse Bondegårdsskov .
Munks Banke .
Eng ved Tryggevælde å ..
Maglebjerg. .
Gadevang Mose ..
Døndalen og Hellfgdomsklippeme .
Allindelille Fredsskov .
Gryet, honorar landinspektør .

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

2011
kr.

O
214.527

5.516
90.398
40.423

O
O

36.961
67.614

O
13.541

114.954
17.048

600.982

-158.872
-40.371

-118.598
-88.836
-1.718

-11.202
-80.815

O
-26.908
-43.543
-44.529
-1.321

-616.713

-15.731

17

2010 Note
kr.

5

14.635
O
O

5.428
93.675
32.556
29.269

O
36.000
10.000

O
198.246
140.078
559.887

-55.937
-50.636

-112.871
-59.942

O
-19.906

-176.946
-1.726
-9.200
-1.608

O
O

-488.772

71.115



NOTER

Almennyttigt

Indtægter
Museet billetindtægter .
Tilskud Sydfynske Øhav, Vanføre- og Bevfcafonden .
Betalfng Naturdrift, D. N .

Omkostninger
Omkostninger Museet .
Skovsgaard Mølle .
Hovedbygningen .
Areal- og naturpleje .
Omkostninger arrangementer .
Andel omkostninger jf. samarbejdsaftale DN ..
Annoncering og markedsføring. .
Renovation a rengøring .
Omkostninger el og vand .

Almennyttigt i alt .

Cafe

Indtægter
Omsætning, heraf lejeindtægt lejrskoler 49.228 kr .

Omkostninger
Varekøb .......................................•.............................
Køb inventar m.v .
Rengøringsmidler ......................•...................................
El og vandforbrug .
Telefonudgifter .
Kontorhold og abonnementer .
Forsikring .................................•................................•
Lønninger .

Cafe i alt .

2011
kr.

207.565
O

25.000
232.565

-13.485
-16.949
-1.031

-30.443
-10.520
-34.400

-120.876
O

-7.407
-235.111

-2.546

340.122
340.122

-121.267
-26.685

O
-8.381

O
-9.782

O
-237.885
-404.000

-63.878

18

2010 Note
kr.

6

212.067
225.000
25.000

462.067

-18.321
-2.637

-28.293
-269.751
-24.837
-70.828

-112.847
-8.235
-5.269

-541.018

-78.951

7

353.139
353.139

-131.707
-37.945
-3.917

-16.229
-6.859

-10.823
172

-221.086
-428.394

-75.255



NOTER

Personaleomkostninger
Løn og gager .
Pensioner .
Andre omkostninger tfl social sikring .
Kørselsgodtgørelse .

Administrationsomkostninger
Kontorhold .
Telefon .
Rev1sion .
Regnskabsmæssig assistance ..............•.............................
Udgift tfl grønt regnskab .
Kontingenter •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.•.•.••••.••••••••••.••
Edb-udgifter .
Porto og gebyrer. .
Faglitteratur .
EDB lønadministration udført af Danløn .
Repræsentation .
Møder og rejser bestyrelse .
Møder og rejser administration .
El og varme. .
Regulering moms fællesomkostninger .................•••.............

Forsikrfnger
Bygningsforsikring .
Løsøreforsikring ..•...•................................••.......•..........
Skovforsikring .
Falck m.v .

Ejendomsskat
Ejendomsskatter Skovsgaard .
Ejendomsskatter andre områder .

Afskrfvninger
Bygninger .
Driftsmidler .

2011
kr.

737.565
54.790
7.731

61.241

861.327

9.154
12.706
55.252
29.400
72.133
28.803
12.575
7.945
557
840

3.634
45.762
6.440
1.326
9.640

296.167

140.267
600

5.407
31.700

177.974

109.974
26.670

136.644

391.808
41.612

433.420

19

2010 Note
kr.

8
730.603
57.533
21.360
52.293

861.789

9
14.314
10.674
52.764
29.250

O
36.950
12.281
5.805
488
900

7.442
34.299
4.242

O
7.213

216.622

10
135.297
12.258
4.619
13.329

165.503

11
164.830
29.600

194.430

12
373.634
44.108

417.742



NOTER

20

2011
kr.

2010 Note
kr.

13
9.644
291

9.935

14
47

47

15

Finansielle indtægter
Nordea...................................................................... 5.456
Renteindtægt HDog DLF................................................. O

Finansielle omkostninger
Kreditorer. .

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2011 .
THgang .
Kostpris 31. december 2011 .

Nedskrivninger 1. januar 2011. .
Arets nedskrivninger .
Nedskrivninger 31. december 2011 .

Afskrivninger 1. januar 2011 .
Arets afskrivninger , " ..
Afskrivninger 31. december 2011 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 .

Finansielle anlægsaktiver

5.456

695

695

Grunde oB Maskiner Ol
bygninger inventar

39.430.685 736.132
5.803.823 43.090

45.234.508 779.222

-15.015.659 O
-5.519.998 O

-20.535.657 O

10.504.270 497.966
391.809 41.612

10.896.079 539.578

13.802.772 239.644

16

Kapital i
leverandørers

driftsfonde

Kostpris 1. januar 2011 .
Tilgang .
Afgang .
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011 .

30.124
O
O

30.124



NOTER

Varebeholdninger
Færdigvarer på lager .
Beholdninger liggende i jorden .
Beholdning af brændstoffer og træflis .

Egenkapital

Grundkapital

Egenkapital 1. januar 2011 .
Forslag til årets resultatdfsponering .

14.200.000

Egenkapital 31. december 2011 . 14.200.000

Anden gæld
A-skat og AM-bidrag .
ATP og pension .
Beskattede feriepenge .
Feriepengeforpligtelse .
Moms .

Eventualposter mv.

21

2011 2010 Note
kr. kr.

17
864.328 748.419
192.797 246.787

9.991 2.295

1.067.116 997.501

18

OVerført
overskud I alt

3.119.975
-304.214

17.319.975
-304.214

2.815.761 17.015.761

2011 2010
kr. kr.

19
22.676 22.279
7.953 7.681
5.576 4.751

57.720 57.720
15.144 -112.968

109.069 -20.537

20

Leasfngforpligtelse
Der er indgået leasingkontrakt med samlet resterende ydelser over de næste 33 måneder på
111.734 kr.


