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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.18 - 30.06.19 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. 30.06.19 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01.07.18 - 30.06.19. 

 

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

beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 
Randers, den 2. oktober 2019 

 

 

Direktionen 

 

 
Skovrider Peder Toftgaard Gregersen 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

 
Mads Lundøer Madsen Benny Viggo Hammer Niels Andreasen 
Formand Næstformand  

   
   
Frode Mogensen Mette Glarborg Stig Villadsen 
   
   
Klaus Østergaard   
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Til medlemmerne i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland for regnskabsåret  

01.07.18 - 30.06.19, 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. 30.06.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.18 – 30.06.19 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. 

 

 
  

Årsrapport| Skovdyrkerne Nord-Øst | Side 2



 

 

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

6

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 2. oktober 2019 

Beierholm 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

Henrik Bjørn 

Statsaut. revisor 
MNE-nr. mne 28606 
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2018/19 2017/18
Note DKK t.DKK

Konsulentafdelingen

1 Konsulenthonorar 679.338 1.105
Kontingentindtægter 1.190.678 1.270

Dækningsbidrag konsulentafdelingen 1.870.016 2.375

Entreprenørafdelingen

Udført arbejde 18.646.777 18.645
Arbejdslønninger (A-løn) 870.681
Entreprenører (B-løn) 16.875.469
Andre omkostninger 90.373 17.836.523 16.747

Dækningsbidrag entreprenørafdelingen 810.254 1.898

2 Indkøbsafdelingen

Salg af planter og materialer 3.043.571 2.549
Køb af planter og materialer 2.443.661 1.883

Dækningsbidrag indkøbsafdelingen 599.910 666

3 Salgsafdelingen

Salg af træ og grønt m.v. 32.330.021 32.591
Køb af træ og grønt m.v. 28.244.509 28.871

Dækningsbidrag salgsafdelingen 4.085.512 3.720

Dækningsbidrag i alt 7.365.692 8.659
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2018/19 2017/18
Note DKK t.DKK

4 Personaleomkostninger 6.292.018 6.671
5 Øvrige administrationsomkostninger 1.737.603 1.656

Administrationsomkostninger i alt 8.029.621 8.327

Resultat før afskrivninger og renter -663.929 332

6 Afskrivning på driftsmidler 202.907 203
6 Nedskrivning på driftsmidler 71.777 0

Resultat af primær drift -938.613 129

7 Finansielle indtægter 25.185 12
8 Finansielle omkostninger 146.439 76

Resultat før skat -1.059.867 65

9 Skat af årets resultat 13.139 18

Årets resultat -1.073.006 47
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AKTIVER

30.06.19 30.06.18
Note DKK t.DKK

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 263.928 538

Materielle anlægsaktiver i alt 263.928 538

11 Værdipapirer 463.250 463

Finansielle anlægsaktiver i alt 463.250 463

Anlægsaktiver i alt 727.178 1.001

Varebeholdninger 385.647 519

Varebeholdninger i alt 385.647 519

12 Tilgodehavender 11.572.577 9.443

Igangværende arbejder 1.372.675 1.805

Andre tilgodehavender 65.139 72

Periodeafgrænsningsposter 32.922 52

Tilgodehavender i alt 13.043.313 11.372

Omsætningsaktiver i alt 13.428.960 11.891

Aktiver i alt 14.156.138 12.892
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PASSIVER

30.06.19 30.06.18
Note DKK t.DKK

Kapitalkonto 1.826.630 2.900

13 Egenkapital i alt 1.826.630 2.900

Pengeinstitutter 3.377.138 3.088
Gældsbrev De Danske Skovdyrkerforeninger 2.000.000 0
Skyldig moms 125.530 27
Selskabsskat 1.139 3
Diverse kreditorer 5.782.667 5.728
Skyldige feriepenge 113.644 185
Feriepengeforpligtelse 923.016 953
Skyldige pensioner 6.374 8

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.329.508 9.992

Gældsforpligtelser i alt 12.329.508 9.992

Passiver i alt 14.156.138 12.892

14 Sikkerhedsstillelser
15 Kontraktlige forpligtelser
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Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland.
Budget 2019/2020 samt oversigt over seneste års resultater.

Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Resultat Budget Budget 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Medlemskontingent 1.285.367 1.311.877 1.282.947 1.105.343 1.270.000 1.190.678 1.214.000 1.250.000
Div. Honorarer 1.524.622 989.086 990.987 1.269.510 780.000 679.337 486.000 800.000
DB. KONSULENTAFDELING 2.809.989 2.300.963 2.273.934 2.374.853 2.050.000 1.870.015 1.700.000 2.050.000

Udført arbejde 21.316.194 18.448.636 17.861.325 18.644.486 17.000.000 18.646.777 16.841.000 18.500.000
DB ENTREPRISE 2.603.435 1.349.028 1.432.171 1.896.765 1.800.000 810.253 2.020.000 2.220.000

Salg træ 26.975.276 30.235.298 24.156.949 25.012.809 27.775.000 25.116.478 27.209.500 28.000.000
DB TRÆSALG 2.426.953 2.637.040 2.860.078 2.485.954 2.677.500 3.069.268 2.720.650 2.520.000

Salg pyntegrønt 14.614.588 11.866.368 8.088.103 7.579.008 6.050.000 6.126.578 8.267.500 7.700.000
DB PYNTEGRØNT 1.374.558 1.101.147 1.191.084 1.234.879 975.000 1.016.244 844.500 1.000.000

Salg planter, gødn., matr. 4.933.088 4.734.044 3.090.078 2.549.498 3.300.000 3.096.274 2.952.000 3.300.000
DB DIV. MATR. 882.339 928.978 264.604 666.927 650.000 599.910 656.100 650.000

Omsætning i alt 70.649.135 67.585.309 55.470.389 56.160.654 56.175.000 54.856.122 56.970.000 59.550.000
DB I ALT 10.097.274 8.317.156 8.021.871 8.659.378 8.152.500 7.365.691 7.941.250 8.440.000

Administration -9.451.036 -9.144.741 -9.219.987 -8.325.876 -7.700.000 -7.970.174 -7.512.770 -8.000.000
Finansiering, afskr. -120.509 -117.648 -262.501 -268.239 -300.000 -380.361 -353.000 -300.000
Ekstraordinære indt/udg -75022,79

DRIFTSRESULTAT 525.729 -945.233 -1.460.617 65.263 152.500 -1.059.867 75.480 140.000

Skat af årets resultat 32.654 29.002 17.453 18.131 13.283

EGENKAPITAL ULTIMO 5.304.813 4.330.578 2.852.508 2.899.640 3.052.140 1.978.990 2.054.470 2.194.470

Salg, nål               kbm 28.228 30.455 26.204 22.654 40.000 27.611 36.000 40.000
Salg, løv                kbm 2.141 1.474 2.445 1.846 4.000 968 4.000 4.000
Salg, flis (løv+nål)  kbm 40.071 58.804 40.489 51.888 50.000 40.015 50.000 50.000
Salg, juletræer      stk 122.926 87.324 78.724 74.024 90.000 68.158 85.000 85.000
Salg, klippegrønt    kg 660.689 479.354 356.383 407.690 300.000 464.998 300.000 300.000
Planter, NGR         stk 227.535 136.810 132.000 99.950 130.000 78.100 100.000 100.000
Planter, øvrige        stk 737.882 455.298 478.943 315.565 700.000 449.166 600.000 600.000

Medlemsareal, ultimo      ha 14.174 14.290 14.295 13.293 12.800 12.960 12.500 14.000
Medlemsantal, ultimo     stk 729 741 726 686 630 670 650 725


