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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 for Skovdyrkerfore-

ningen Nord-Østjylland. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 30.06.17 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01.07.16 - 30.06.17. 

 

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

beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 
Randers, den 4. september 2017 

 

 
Direktionen 

 

 
Skovrider Jakob Svendsen-Tune 

 

 

 
Bestyrelsen 

 

 
Finn Korgaard Bo Michael Ravn Niels Andreasen 
Formand Næstformand  

   
   
Frode Mogensen Flemming Johnsen Morten Glenthøj 
   
   
Rene Tøttrup Klith   
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Til medlemmerne i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

 

 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland for regnskabsåret  

01.07.16 - 30.06.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regn-

skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, pas-

siver og finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.16 – 30.06.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 
Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-

skabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler 

for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom 

vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores 

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-

klusion. 

 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-

information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre le-

delsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet reali-

stisk alternativ end at gøre dette. 
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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 revisionspåteg-

ning 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-

mation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 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 revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og op-

retholder 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 revisionshandlinger som reaktion 

på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag 

for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

sættelse af intern kontrol. 

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 

rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i års-

regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at for-

eningen ikke længere kan fortsætte driften. 
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• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids-

mæssige 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 årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-

lig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysnin-

ger i henhold til årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 

Aalborg, den 4. september 2017 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

Henrik Bjørn 

Statsaut. revisor 
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2016/17 2015/16
Note DKK t.DKK

Konsulentafdelingen

1 Konsulenthonorar 990.987 991
Kontingentindtægter 1.282.947 1.312

Dækningsbidrag, konsulentafdelingen 2.273.934 2.303

Entreprenørafdelingen

Udført arbejde 17.861.325 18.448
Arbejdslønninger (A-løn) 796.510
Entreprenører (B-løn) 15.502.456
Andre omkostninger 130.188 16.429.154 17.099

Dækningsbidrag entreprenørafdelingen 1.432.171 1.349

2 Indkøbsafdelingen

Salg af planter og materialer 3.090.078 4.733
Køb af planter og materialer 2.825.474 3.805

Dækningsbidrag indkøbsafdelingen 264.604 928

3 Salgsafdelingen

Salg af træ og grønt m.v. 32.245.052 40.892
Køb af træ og grønt m.v. 28.193.891 37.154

Dækningsbidrag salgsafdelingen 4.051.161 3.738

Dækningsbidrag i alt 8.021.870 8.318
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2016/17 2015/16
Note DKK t.DKK

4 Personaleomkostninger 7.445.747 7.457
5 Øvrige administrationsomkostninger 1.774.240 1.689

Administrationsomkostninger i alt 9.219.987 9.146

Resultat før afskrivninger og renter -1.198.117 -828

6 Afskrivning på driftsmidler 198.415 118
6 Andre driftsindtægter 0 -69

Resultat af primær drift -1.396.532 -877

7 Finansielle indtægter 18.938 16
8 Finansielle omkostninger 83.024 84

Resultat før skat -1.460.618 -945

9 Skat af årets resultat 17.453 29

Årets resultat -1.478.071 -974
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AKTIVER
30.06.17 30.06.16

Note DKK t.DKK

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 705.203 845

Materielle anlægsaktiver i alt 705.203 845

11 Værdipapirer 463.250 463

Finansielle anlægsaktiver i alt 463.250 463

Anlægsaktiver i alt 1.168.453 1.308

Varebeholdninger 520.737 569

Varebeholdninger i alt 520.737 569

12 Tilgodehavender 9.352.417 16.045
Igangværende arbejder 1.549.274 809
Selskabsskat 8.547 0
Andre tilgodehavender 65.000 65
Periodeafgrænsningsposter 62.490 135

Tilgodehavender i alt 11.037.728 17.054

Omsætningsaktiver i alt 11.558.465 17.623

Aktiver i alt 12.726.918 18.931
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PASSIVER
30.06.17 30.06.16

Note DKK t.DKK

Kapitalkonto 2.852.505 4.331

13 Egenkapital i alt 2.852.505 4.331

Pengeinstitutter 3.012.099 5.066
Skyldig moms 614.931 749
Selskabsskat 0 13
Diverse kreditorer 4.936.424 7.465
Skyldige feriepenge 88.152 97
Feriepengeforpligtelse 1.207.147 1.165
Skyldig A-skat og AM-bidrag 10.598 39
Skyldige pensioner 5.062 6

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 9.874.413 14.600

Gældsforpligtelser i alt 9.874.413 14.600

Passiver i alt 12.726.918 18.931

14 Sikkerhedsstillelser
15 Kontraktlige forpligtelser
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Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland.
Budget 2017/2018 samt oversigt over seneste års resultater.

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Budget

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Medlemskontingent 1.084.957 1.162.254 1.214.836 1.285.367 1.311.877 1.282.947 1.300.000 1.300.000
Div. Honorarer 887.698 495.099 877.695 1.524.622 989.086 990.987 1.200.000 1.000.000
DB. KONSULENTAFDELING 1.972.655 1.657.353 2.092.531 2.809.989 2.300.963 2.273.934 2.500.000 2.300.000

Udført arbejde 17.245.377 19.030.924 22.972.538 21.316.194 18.448.636 17.861.325 18.000.000 16.000.000
DB ENTREPRISE 1.298.512 1.581.085 2.264.246 2.603.435 1.349.028 1.432.171 2.000.000 1.700.000

Salg træ 26.608.626 28.605.035 38.454.038 26.975.276 30.235.298 24.156.949 33.900.000 30.000.000
DB TRÆSALG 2.913.223 3.110.312 4.132.278 2.426.953 2.637.040 2.860.078 3.130.000 2.700.000

Salg pyntegrønt 15.330.799 14.830.936 14.720.651 14.614.588 11.866.368 8.088.103 9.000.000 9.000.000
DB PYNTEGRØNT 1.388.230 1.608.887 1.704.737 1.374.558 1.101.147 1.191.084 1.130.000 1.200.000

Salg planter, gødn., matr. 5.512.814 6.359.118 6.267.575 4.933.088 4.734.044 3.090.078 4.130.000 4.000.000
DB DIV. MATR. 748.040 1.017.955 1.188.133 882.339 928.978 264.604 840.000 750.000

Omsætning i alt 66.670.271 70.483.366 84.507.333 70.649.135 67.585.309 55.470.389 67.530.000 61.300.000
DB I ALT 8.320.660 8.975.592 11.381.925 10.097.274 8.317.156 8.021.871 9.600.000 8.650.000

Administration -7.729.103 -8.605.601 -9.796.888 -9.451.036 -9.144.741 -9.219.987 -8.860.000 -8.000.000
Finansiering, afskr. -251.203 -249.305 -363.529 -120.509 -117.648 -262.501 -300.000 -300.000
Ekstraordinære indt/udg -5.048 0

DRIFTSRESULTAT 335.306 120.686 1.221.508 525.729 -945.233 -1.460.617 440.000 350.000

Skat af årets resultat 49.512 24.423 31.765 32.654 29.002 17.453

EGENKAPITAL ULTIMO 3.525.732 3.621.995 4.811.738 5.304.813 4.330.578 2.852.508 3.292.508 3.642.508

Salg, nål               kbm 53.417 33.633 44.620 28.228 30.455 26.204 51.000 40.000
Salg, løv                kbm 5.909 2.246 3.822 2.141 1.474 2.445 4.500 4.000
Salg, flis (løv+nål)  kbm 25.751 36.576 49.024 40.071 58.804 40.489 47.950 50.000
Salg, juletræer      stk 120.873 107.016 124.237 122.926 87.324 78.724 91.000 90.000
Salg, klippegrønt    kg 358.846 642.247 493.929 660.689 479.354 356.383 323.000 300.000
Planter, NGR         stk 314.763 232.000 277.263 227.535 136.810 132.000 130.000 130.000
Planter, øvrige        stk 703.477 846.770 936.606 737.882 455.298 478.943 740.000 700.000

Medlemsareal, ultimo      ha 11.646 12.922 13.135 14.174 14.290 14.295 14.500 14.700
Medlemsantal, ultimo     stk 632 679 704 729 741 726 750 765


