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Ledelsespåtegning 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21 for Skovdyrkerforenin-

gen Nord-Østjylland. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

  

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

og finansielle stilling pr. 30.06.21 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.20 

- 30.06.21. 

 

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

beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 
Randers, den 18. oktober 2021 

 

 

Direktionen 

 

 
Skovrider Peder Toftgaard Gregersen 
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Frode Mogensen  Benny Viggo Hammer Niels Andreasen 
Formand Næstformand  

   
   
Mads Lundøer Madsen Manon Kirsten Von Lüttichau Blou Kaj-Aage Studsgaard 
   
   
Steffen Pretzmann   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

Til medlemmerne i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland for regnskabsåret  

01.07.20 - 30.06.21, 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, passiver 

og finansielle stilling pr. 30.06.21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01.07.20 – 30.06.21 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 nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 konklusion. 

 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

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

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-

set om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

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

sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar-

bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen en-

ten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 

end at gøre dette. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, 

at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 

findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-

lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-

nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 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 besvigelser 

er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-

mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 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 udtrykke 

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 regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om for-

eningens 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 årsregnskabet eller, hvis 

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-

tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte 

driften. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-

venheder 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 tidsmæs-

sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 

for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinfor-

mation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 

 

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

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

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Aalborg, den 18. oktober 2021 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 89 54 68 

 

 

Henrik Bjørn 

Statsaut. revisor 
MNE-nr. mne 28606 
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Resultatopgørelse 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
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2020/21 2019/20

DKK t.DKK

Konsulentafdelingen

Konsulenthonorar 1.202.326 851

Kontingentindtægter 1.110.749 1.148

Dækningsbidrag konsulentafdelingen 2.313.075 1.999

Entreprenørafdelingen

Udført arbejde 16.356.010 12.806

Arbejdslønninger (A-løn) 594.871

Entreprenører (B-løn) 14.007.857

Andre omkostninger 14.311 14.617.039 11.511

Dækningsbidrag entreprenørafdelingen 1.738.971 1.295

Indkøbsafdelingen

Salg af planter og materialer 4.398.505 2.879

Køb af planter og materialer 3.408.197 2.264

Dækningsbidrag indkøbsafdelingen 990.308 615

Salgsafdelingen

Salg af træ og grønt m.v. 27.731.758 22.647

Køb af træ og grønt m.v. 24.646.113 20.040

Dækningsbidrag salgsafdelingen 3.085.645 2.607

Dækningsbidrag i alt 8.127.999 6.516



Resultatopgørelse 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
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2020/21 2019/20

DKK t.DKK

Personaleomkostninger 5.633.490 5.853

Øvrige administrationsomkostninger 1.307.789 1.343

Administrationsomkostninger i alt 6.941.279 7.196

Resultat før afskrivninger og renter 1.186.720 -680

Afskrivning på driftsmidler 95.122 172

Nedskrivning på driftsmidler -4.171 0

Resultat af primær drift 1.095.769 -852

Finansielle indtægter 20.179 31

Finansielle omkostninger 62.863 85

Resultat før skat 1.053.085 -906

Skat af årets resultat 14.261 8

Årets resultat 1.038.824 -914



Balance 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
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AKTIVER

30.06.21 30.06.20

DKK t.DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4.494 239

Materielle anlægsaktiver i alt 4.494 239

Værdipapirer 463.250 463

Finansielle anlægsaktiver i alt 463.250 463

Anlægsaktiver i alt 467.744 702

Varebeholdninger 278.880 322

Varebeholdninger i alt 278.880 322

Tilgodehavender 11.534.531 8.403

Igangværende arbejder 2.052.291 1.298

Selskabsskat 0 2

Andre tilgodehavender 66.136 65

Periodeafgrænsningsposter 17.455 17

Tilgodehavender i alt 13.670.413 9.785

Omsætningsaktiver i alt 13.949.293 10.107

Aktiver i alt 14.417.037 10.809



Balance 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland 
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PASSIVER

30.06.21 30.06.20

DKK t.DKK

Kapitalkonto 1.951.252 913

Egenkapital i alt 1.951.252 913

Gældsbrev De Danske Skovdyrkerforeninger 0 2.000

Skyldig A-skat og AM-bidrag 310.423 0

Feriepenge Feriefonden 444.506 457

Langfristede gældsforpligtelser i alt 754.929 2.457

Pengeinstitutter 1.544.980 1.883

Gældsbrev De Danske Skovdyrkerforeninger 1.869.367 0

Skyldig moms 631.672 380

Selskabsskat 10.261 0

Diverse kreditorer 6.838.557 4.140

Skyldige feriepenge 79.988 83

Feriepengeforpligtelse 388.300 508

Skyldig A-skat og AM-bidrag 343.747 440

Skyldige pensioner 3.984 5

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.710.856 7.439

Gældsforpligtelser i alt 12.465.785 9.896

Passiver i alt 14.417.037 10.809



 

 

 

Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland.
Budget 2022/2023 samt oversigt over seneste års resultater.

Resultat Resultat Resultat Resultat Budget Resultat Budget Budget 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Medlemskontingent 1.282.947 1.105.343 1.190.678 1.148.036 1.140.000 1.110.749 1.110.000 1.200.000

Div. Honorarer 990.987 1.269.510 679.337 851.188 960.000 1.202.326 1.020.000 1.100.000

Statstilskud

DB. KONSULENTAFDELING 2.273.934 2.374.853 1.870.015 1.999.224 2.100.000 2.313.075 2.130.000 2.300.000

Udført arbejde 17.861.325 18.644.486 18.646.777 12.805.811 16.000.000 16.325.675 17.850.000 18.000.000

DB ENTREPRISE 1.432.171 1.896.765 810.253 1.295.208 2.360.000 1.738.971 2.700.000 2.200.000

Salg træ 24.156.949 25.012.809 25.116.478 16.362.489 20.100.000 21.225.275 22.300.000 23.000.000

DB TRÆSALG 2.860.078 2.485.954 3.069.268 1.993.333 2.130.000 2.168.925 2.200.000 2.300.000

Salg pyntegrønt 8.088.103 7.579.008 6.126.578 6.284.096 7.600.000 6.143.150 7.025.000 7.000.000

DB PYNTEGRØNT 1.191.084 1.234.879 1.016.244 612.291 760.000 916.720 725.000 700.000

Salg planter, gødn., matr. 3.090.078 2.549.498 3.096.274 2.879.118 3.750.000 3.522.584 3.650.000 5.000.000

DB DIV. MATR. 264.604 666.927 599.910 614.947 700.000 990.308 805.000 1.250.000

Omsætning i alt 55.470.389 56.160.654 54.856.122 40.330.738 49.550.000 49.529.758 52.955.000 55.300.000

DB I ALT 8.021.871 8.659.378 7.365.691 6.515.003 8.050.000 8.127.998 8.560.000 8.750.000

Administration -9.219.987 -8.325.876 -7.970.174 -7.194.872 -7.530.000 -6.924.241 -8.070.000 -8.100.000

Finansiering, afskr. -262.501 -268.239 -380.361 -226.699 -280.000 -150.897 -130.000 -150.000

Ekstraordinære indt/udg -75022,79 225,4

DRIFTSRESULTAT -1.460.617 65.263 -1.059.867 -906.568 240.000 1.053.085 360.000 500.000

Skat af årets resultat 17.453 18.131 13.139 7.631 14.261

EGENKAPITAL ULTIMO 2.852.508 2.899.640 1.826.634 912.435 1.152.435 1.951.259 2.311.259 2.811.259

Salg, nål               kbm 26.204 22.654 27.611 18.706 31.480 22.320 27.700 24.186

Salg, løv                kbm 2.445 1.846 968 1.225 1.900 1.053 1.700 1.141

Salg, flis (løv+nål)  kbm 40.489 51.888 40.015 30.878 31.500 37.025 33.666 40.121

Salg, juletræer      stk 78.724 74.024 68.158 82.330 108.850 84.423 97.000 100.000

Salg, klippegrønt    kg 356.383 407.690 464.998 346.365 235.000 247.406 339.050 250.000

Planter, NGR         stk 132.000 99.950 78.100 48.575 82.000 9.100 22.500 20.000

Planter, øvrige        stk 478.943 315.565 449.166 402.721 665.000 578.052 785.000 800.000

Medlemsareal, ultimo      ha 14.295 13.293 12.960 12.297 13.000 12.084 13.000 13.500

Medlemsantal, ultimo     stk 726 686 670 625 650 607 640 675


