
Dansk Skovforen.irtg 
Amalievej 20, 1875 Frederiksberg 

Arsrapport for 2015 

CVR-nr. 59 19 85 13 

Arsrapporten er fremlagt og 
godkendt p5 foreningens 
ordinwre generalforsamling 
den / 

Dirigent 



Indholdsfortegnelse 

Side 

Pategninger 

Ledelsespategning 	 1 

Den uafhngige revisors erldringer 	 2 

Ledelsesberetning 

Foreningsoplysninger 	 4 

Hoved- og nogletal 	 6 

Ledelsesberetning 	 7 

Koncern- og firsregnskab 

Resultatopgorelse 1. januar - 31. december 	 8 

Balance 31. december 	 9 

Pengestromsopgorelse 1. januar - 31. december 	 11 

Noter til arsregnskabet 	 12 

Regnskabspraksis 	 18 



Ledelsespategning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt firsrapporten for regnskabsaret 1. januar - 31. 
december 2015 for Dansk Skovforening. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Arsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens og 
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens 
og koncernens aktiviteter og koncernens pengestromme for 2015. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretning-
en omhandler. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Frederiksberg, den 28. april 2016 

Direktion 

Jan Sondergaard 

Bestyrelse 

Niels Iuel Reventlow 	 Niels Otto Lundstedt 	 Peter Arnold Busck 
formand 	 nstformand 

Torben Bille-Brahe 	 Marie Louise Friderichsen 	Michael Glud 

Jcirgen Kappel Hansen 	 Ditlev Berner 	 Martin Petersen 

Jens Kristian Poulsen 	 Bo Jellesmark Thorsen 

pwc 	 1 



Den uafhwngige revisors erklwringer 

Til medlemmerne i Dansk Skovforening 

Pategning pa arsregnskabet og koncernregnskabet 

Vi har revideret arsregnskabet og koncernregnskabet for Dansk Skovforening for regnskabsaret 1. januar - 
31. december 2015, der omfatter resultatopprelse, balance, pengestromsopprelse, noter og anvendt regn-

skabspraksis. Arsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet og koncernregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab og et koncernregnskab uden veesentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet og koncernregnskabet pa grundlag af vores 
revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krxver, at vi overholder etiske krav samt planlxgger og 

udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet og koncernregnskabet er uden 
vaesentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i 

arsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for vwsentlig fejlinformation i arsregnskabet og koncernregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele-
vant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende bil-
lede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter 
endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens 
regnskabsmaessige skein er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet og 

koncernregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrxkkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af forening-
ens og koncernens aktiviteter og koncernens pengestromme for regnskabsaret 1. januar - 31. december 
2015 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

_a. 
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Den uafhwngige revisors erklwringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlxst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i ti11g til den gennemforte revision af arsregnskabet og koncernregnskabet. Det er pa denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregn-
skabet og koncernregnskabet. 

Hellerup, den 28. april 2016 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr 33 77 12 31 

statsautoriseret revisor 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen 	 Dansk Skovforening 
Amalievej 20 

1875 Frederiksberg 

Telefon: 33 24 42 66 
E-mail: info@skovforeningen.dk  
Hjemmeside: www.skovforeningen.dk  

CVR-nr.: 59 19 85 13 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: Frederiksberg 

Stiftet 1888 

Bestyrelse Niels Iuel Reventlow, formand 

Niels Otto Lundstedt 
Peter Arnold Busck 
Torben Bille-Brahe 

Marie Louise Friderichsen 
Michael Glud 
Jorgen Kappel Hansen 
Ditlev Berner 
Martin Petersen 
Jens Kristian Poulsen 
Bo Jellesmark Thorsen 

Direktion 	 Jan Sondergaard 

Revision 	 PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Foreningsoplysninger 

Koncernregnskab 	 Dansk Skovforening ejer 100 % af datterselskabet DSHwood A/S, 
Fredericia. 

DSHwood A/S ejer 100 % af datterselskaberne: 
DSHwood GmbH, Wietze, Tyskland 
DSHwood UK Limited, Inverness, Storbritanien 
DSHwood Impex Private Limited, Mumbai, Indien 
DSHwood France EURL, Villefranche, Frankrig. 
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Hoved- og nogletal 

Set over en 5-rig periode kan koncernens udvikling beskrives ved folgende hoved- og nogletal: 

Koncern 
2015 2014 2013 2012 2011 

Hovedtal 

Resultat 

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Bruttofortjeneste 25.462 30.362 45.602 26.224 34.846 

Resultat for finansielle poster -8.112 -4.480 14.073 -729 8.656 

Resultat af finansielle poster -1.786 -1.251 -1.402 -1.459 -452 

Arets resultat -9.813 -5.084 9.226 -2.056 5.535 

Balance 

Balancesum 103.623 114.847 97.243 89.940 106.129 

Egenkapital 26.275 36.088 41.172 31.946 34.002 

Pengestromme 

Pengestromme Ira: 

- driftsaktivitet -2.635 -11.992 8.029 3.950 569 

- investeringsaktivitet -551 -1.599 -1.399 -4.748 -2.892  

heraf investering i materielle anIgsaktiver -659 -1.870 -1.177 -4.647 -1.816  

- finansieringsaktivitet 776 20.151 -6.180 2.086 354 

Arets forskydning i likvider -2.410 6.560 450 1.288 -1.969 

Antal medarbejdere 66 72 63 62 56 

Islogletal i % 

Afkastningsgrad -7,8% -3,9% 14,5% -0,8% 8,2% 

Soliditetsgrad 25,4% 31,4% 42,3% 35,5% 32,0% 

Forrentning af egenkapital -31,5% -13,2% 25,2% -6,2% 17,7% 

Nogletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og 

vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 
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Ledelsesberetning 

Dansk Skovforenings aktiviteter 
Folketingsvalget og dannelsen af en ny regering betod at den tidligere regerings planer om et nationalt 
skovprogram og Naturplan Danmark ikke blev gennemfort. Miljoministeren havde planlagt at praesentere 
regeringens skovpolitik pa vores generalforsamling den 28. maj 2015, men dagen inden blev valget 
udskrevet og skovprogrammet blev aldrig prsenteret. 

Med dannelsen af en ny regering efter sommeren blev Miljoministeriet og Fodevareministeriet lagt 
sammen til et ministerium, og den nye minister gjorde arbejdet med en landbrugspakke og efterfolgende 
en naturpakke til de vigtigste prioriteter. 

Skovforeningen har arbejdet for at sikre at Danmarks fremtidige skov- og naturpolitik bliver baseret pa 
helhed og balance i skovbrugets vilkar samt skov- og naturejernes frivillige involvering og mod betaling for 
de leverede ydelser. Det er afgorende for Skovforeningen at disse bwrende principper bliver grundlaget for 
den skovpolitik, som vi haber at ministeren snart vii fremlaegge. En samlet national skovpolitik har manglet 
i arevis. Der er hardere brug for den end nogensinde sã skovene og skovejerne ikke fortsat efterlades uden 
sammenhwngende prioritering. Det bliver en hovedopgave for os at fa lagt et solidt politisk fundament for 
skovbruget som et bwredygtigt erhverv. 

Under efterarets regeringsforhandlinger af arets finanslov blev det aftalt, at 2/3 af arveafgiften . ernes frem 
mod 2020. Vi har kaempet i arevis for at fa denne skadelige skat 1jernet, og lempelsen er en stor og vigtig 
politisk sejr. 

Skovforeningens arsberetning 2015/2016 udkommer i maj 2016. Den beskriver i detaljer von t arbejde og 
resultater samt udviklingen pa tranmarkedet. 

Dansk Skovforenings regnskab 
Skovforeningen har i 2015 haft indtaegter pa TDKK 9.892. Heraf udgor TDKK 4.400 kontingent fra de 
skovejende medlemmer. Hovedparten af Skovforeningens ovrige indtwgter skabes via salg af ydelser, 
abonnementer og annoncer. 

Driftsresultatet blev for aret et underskud pa TDKK 1.511. Resultatet er acceptabelt set i lyset af et 
utilfredsstillende resultat i foreningens datterselskab, mens omkostningerne for de politiske aktiviteter er 
bedre end budgetteret. Skovforeningens samlede egenkapital er efter de anvendte regnskabsprincipper 
TDKK 14.756. 

Skovforeningen er registreret efter by om visse erhvervsdrivende virksomheder. Derfor aflgges 
regnskabet efter arsregnskabsloven og indeholder et koncernregnskab. For at lette sammenligning med 
tidligere ar er der i en note optrykt en opstilling svarende til tidligere ars regnskabsaflggelse. 

DSHwood A/S 
Skovforeningens Doc) % ejede selskab, DSHwood A/S, har leveret et resultat i 2015 pa minus TDKK 8.302 
efter skat som folge af generelt vigende markedsforhold pa de markeder, hvor selskabet har sine 
aktiviteter. Selskabet har ikke deklareret et udbytte til Skovforeningen for aret. Udviklingen er naermere 
beskrevet i selskabets arsskrift 2015 som udsendes til Skovforeningens medlemmer i maj 2016. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vwsentlig indflydelse pa bedommelsen af ars-
rapporten. 
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Moderselskab 
2015 2014 
DKK DKK 

6.035.722 6.436.870 

-7.490.085 -7.794.017 

-45.755 -33.112 

-1.500.118 -1.390.259 

0 6.000.000 

0 0 

-10.640 -374 

-1.510.758 4.609.367 

0 0 

-1.510.758 4.609.367 

-1.510.758 4.609.367 

-1.510.758 4.609.367 

Resultatopgorelse 1. januar - 31. december 

Bruttofortjeneste 

Note 

Koncern 

2015 2014 
DKK 

25.461.500 

DKK 

30.362.432 

Personaleomkostninger 1 -32.045.979 -33.280.049 

Al- og nedskrivninger af immaterielle 

og materielle anIgsaktiver 2 -1.527.490 -1.562.656 

Resultat for finansielle poster -8.111.969 -4.480.273 

Indtwgter af kapitalandele i 

dattervirksomheder 0 0 

Finansielle indtmgter 3 1.548.660 157.152 

Finansielle omkostninger 4 -3.334.643 -1.407.706 

Resultat for skat -9.897.952 -5.730.827 

Skat af 6rets resultat 5 85.194 646.416 

Arets resultat -9.812.758 -5.084.411 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Overturf resultat 

_111- 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 

Koncern Moderselskab 

2015 2014 2015 2014 
DKK DKK DKK DKK 

Varemrker og licenser 66.057 40.694 0 0 

Immaterielle anlmgsaktiver 7 66.057 40.694 0 0 

Grunde og bygninger 20.762.857 21.051.746 6.518.728 6.518.728 

Andre anlg, driftsmateriel og inven-

tar 2.736.575 3.265.350 153.098 107.797 

Indretning af lejede lokaler 63.408 95.972 0 0 

Materielle anlmgsaktiver 8 23.562.840 24.413.068 6.671.826 6.626.525 

Kapitalandele i dattervirksomheder 9 0 0 4.000.000 4.000.000 

Andre vwrdipapirer og kapitalandele 63 63 63 63 

Finansielle anlmgsaktiver 63 63 4.000.063 4.000.063 

AnImgsaktiver 23.628.960 24.453.825 10.671.889 10.626.588 

Varebeholdninger 22.910.900 32.810.223 0 0 

Tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser 42.237.920 39.336.465 233.832 801.320 

Andre tilgodehavender 4.824.883 5.944.024 94.437 20.339 

Udskudt skatteaktiv 1.438.927 753.269 0 0 

Selskabsskat 317.903 972.301 0 0 

Periodeafgrmnsningsposter 566.603 470.531 221.870 149.993 

Tilgodehavender 49.386.236 47.476.590 550.139 971.652 

Likvide beholdninger 7.696.709 10.106.527 5.559.706 8.132.578 

Omsmtningsaktiver 79.993.845 90.393.340 6.109.845 9.104.230 

Aktiver 103.622.805 114.847.165 16.781.734 19.730.818 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 

Koncern Moderselskab 

2015 2014 2015 2014 
DKK DKK DKK DKK 

Over-fort resultat 26.275.149 36.087.907 14.756.353 16.267.111 

Egenkapital 10 26.275.149 36.087.907 14.756.353 16.267.111 

Hensttelse til udskudt skat 21.488 174.297 0 0 

Hensatte forpligtelser 21.488 174.297 0 0 

Gld til realkreditinstitutter 4.212.747 4.526.405 0 0 

Langfristede gmldsforpligtelser 4.212.747 4.526.405 0 0 

Gwld til realkreditinstitutter 310.712 299.243 0 0 

Kreditinstitutter 34.968.912 33.890.245 0 0 

Leverandorer af varer og 

tjenesteydelser 29.726.736 31.506.456 783.262 1.509.780 

Selskabsskat 998.150 366.802 0 0 

Anden gwld 6.362.223 5.882.356 1.242.119 1.953.927 

Periodeafgrmnsningsposter 746.688 2.113.454 0 0 

Kortfristede gmldsforpligtelser 73.113.421 74.058.556 2.025.381 3.463.707 

Gmldsforpligtelser 77.326.168 78.584.961 2.025.381 3.463.707 

Passiver 103.622.805 114.847.165 16.781.734 19.730.818 

Eventualposter og ovrige 

okonomiske forpligtelser 11 
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Pengestromsopgorelse 1. januar - 31. december 

Koncern 
Note 	2015 2014 

DKK DKK 

Arets resultat -9.812.758 -5.084.411 

Reguleringer 3.148.064 2.166.794 

iEndring i driftskapital 5.354.317 -6.071.605 

Pengestromme fra drift for finansielle poster -1.310.377 -8.989.222 

Renteindbetalinger og lignende 838.660 157.158 

Renteudbetalinger og lignende -2.987.643 -1.407.706 

Pengestromme fra ordinwr drift -3.459.360 -10.239.770 

Betalt selskabsskat 824.473 -1.752.497 

Pengestromme fra driftsaktivitet -2.634.887 -11.992.267 

Kola at immaterielle anlwgsaktiver -69.383 -190.529 

Keit) at materielle anIgsaktiver -658.562 -1.870.437 

Kob at finansielle anIgsaktiver m.v. 0 462.006 

Salg at materielle anIgsaktiver 176.535 0 

Pengestromme fra investeringsaktivitet -551.410 -1.598.960 

Tilbagebetaling af gad til realkreditinstitutter -302.189 -291.806 

Tilbagebetaling at gId til kreditinstitutter 1.078.668 20.442.846 

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 776.479 20.151.040 

fEndring i likvider -2.409.818 6.559.813 

Likvider 1. januar 10.106.527 3.546.714 

Likvider 31. december 7.696.709 10.106.527 

Likvider specificeres s6ledes: 

Likvide beholdninger 7.696.709 10.106.527 

Likvider 31. december 7.696.709 10.106.527 
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Noter til arsregnskabet 

Koncern Moderselskab 

2015 2014 2015 2014 
DKK DKK DKK DKK 

27.609.658 29.043.155 6.878.628 7.205.169 

1.819.428 1.884.284 487.696 472.786 

2.052.055 1.900.851 123.761 116.062 

564.838 451.759 0 0 

32.045.979 33.280.049 7.490.085 7.794.017 

4.926.948 4.864.171 1.752.896 1.690.119 

66 72 12 12 

43.021 151.890 0 0 

1.484.469 1.410.766 45.755 33.112 

1.527.490 1.562.656 45.755 33.112 

1.548.660 157.152 0 0 

1.548.660 157.152 0 0 

3.334.643 1.407.706 10.640 374 

3.334.643 1.407.706 10.640 374 

1 Personaleomkostninger 

Lonninger 

Pensioner 

Andre omkostninger til social sikring 

Andre personaleomkostninger 

Heraf udgor vederlag til direktion og 

bestyrelse 

Gennemsnitligt antal beskmftigede 

medarbejdere 

2 	Al- og nedskrivninger af 
immaterielle og materielle 
anlazgsaktiver 

Afskrivninger af immaterielle anIgs-

aktiver 

Afskrivninger af materielle anlwgs-

aktiver 

3 	Finansielle indtwgter 

Andre finansielle indtwgter 

4 	Finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger 
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Noter til firsregnskabet 

5 

Koncern Moderselskab 
2015 	 2014 2015 2014 
DKK 	 DKK 

Skat af firets resultat 

Arets aktuelle skat 	 607.900 	269.072 

Arets udskudte skat 	 -707.176 	-915.488 

Regulering af udskudt skat tidligere 6r 	 14.082 	 0 

DKK 

0 

0 

0 

DKK 

0 

0 

0 

-85.194 	-646.416 0 0 

6 Specifikation af resultatet i moderforeningen 

2015 2014 

DKK DKK 

Medlemskontingenter, skovejende medlennnner 4.423.872 4.351.427 

Medlemskontingenter, midge 702.829 702.713 

Konsulentydelser 1.642.113 2.261.000 

Abonnennents- og annonceindtmgt vedr. tidsskriftet Skoven og Skoven-Nyt 1.656.181 1.866.721 

Huslejeindtwgter 1.353.903 1.360.634 

Refusion af kontorudgifter 103.646 218.069 

Ovrige indtmgter 9.495 11.980 

Indtmgter i alt 9.892.039 10.772.543 

Sekretariatslonninger -6.993.055 -7.303.995 

Kontorudgifter -1.134.726 -929.626 

Sekretariatsudgifter -451,169 -477.222 

Omkostninger vedr. tidsskriftet Skoven og Skoven-Nyt -927.942 -1.053.646 

PR-aktiviteter 0 -68.325 

Ejendommens drift -742.179 -1.136.473 

Bestyrelse og udvalg samt bestyrelseshonorarer -694.629 -660.097 

Arsmode -51.028 -55.675 

Andre omkostninger -171.188 -239.233 

Internationalt samarbejde -180.486 -194.400 

Omkostninger i alt -11.346.402 -12.118.692 

Driftsresultat for afskrivninger -1.454.363 -1.346.149 

Af- og nedskrivninger -45.755 -44.110 

Driftsresultat -1.500.118 -1.390.259 

Finansielle poster, netto -10.640 5.999.626 

Arets resultat -1.510.758 4.609.367 

Projektet Skilte til Private Skove har fra Naturstyrelsen modtaget midler til dwkning af transport, forsendelse og 

administration, i alt DKK 39.686. 

pwc 	 13 



Noter til firsregnskabet 

7 	Immaterielle anlwgsaktiver 

Koncern 
Varemmrker og 

licenser 
DKK 

Kostpris 1. januar 75.677 

Valutakursregulering 56 

Tilgang i arets lob 68.909 

Kostpris 31. december 144.642 

Ned- og afskrivninger 1. januar 33.983 

Valutakursreg ulering 1.581 

Arets afskrivninger 43.021 

Ned- og afskrivninger 31. december 78.585 

Regnskabsmwssig vmrdi 31. december 66.057 
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Noter til firsregnskabet 

8 	Materielle anlwgsaktiver 

Koncern 

Grunde og byg- 

ninger 

Andre anlwg, 

driftsmateriel og 

inventar 

Indretning af le-

jede lokaler 
DKK DKK DKK 

Kostpris 1. januar 22.812.380 8.328.843 127.582 

Valutakursregulering 0 53.613 1.755 

Tilgang i 6rets lob 0 658.562 0 

Afgang i 6rets lob 0 -327.000 0 

Kostpris 31. december 22.812.380 8.714.018 129.337 

Ned- og afskrivninger 1. januar 1.760.634 5.063.493 31.610 

Valutakursregulering 0 -10.371 390 

Arets afskrivninger 288.889 1.162.321 33.929 

Tilbageforte ned- og afskrivninger p6 afhndede aktiver 0 -238.000 0 

Ned- og afskrivninger 31. december 2.049.523 5.977.443 65.929 

Regnskabsmwssig vmrdi 31. december 20.762.857 2.736.575 63.408 

Moderselskab 

Grunde og byg- 
ninger 

Andre anlg, 

driftsmateriel og 
inventar 

DIU< DKK 

Kostpris 1. januar 6.518.728 675.879 

Tilgang i arets lob 0 91.056 

Kostpris 31. december 6.518.728 766.935 

Ned- og afskrivninger 1. januar 0 568.082 

Arets afskrivninger 0 45.755 

Ned- og afskrivninger 31. december 0 613.837 

Regnskabsmmssig vmrdi 31. december 6.518.728 153.098 
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Noter til arsregnskabet 

Moderselskab 

9 	Kapitalandele i dattervirksomheder 

2015 2014 
DKK DKK 

Kostpris 1. januar 4.000.000 4.000.000 

Tilgang i 6rets lob 0 0 

Regnskabsmwssig vmrdi 31. december 4.000.000 4.000.000 

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres s6ledes: 

Stennme- og 

Navn 	 Hjemsted 	 Selskabskapital 	ejerandel 	Egenkapital 	Arets resultat 
DSHwood A/S 	Fredericia 	 6.000.000 	100% 	15.518.796 	-8.302.000 

to Egenkapital 

Koncern 
Overfort 

resultat I alt 
DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 36.087.907 36.087.907 

Arets resultat -9.812.758 -9.812.758 

Egenkapital 31. december 26.275.149 26.275.149 

Moderselskab 

Egenkapital 1. januar 16.267.111 16.267.111 

Arets resultat -1.510.758 -1.510.758 

Egenkapital 31. december 14.756.353 14.756.353 
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Noter til arsregnskabet 

Koncern 	 Moderselskab 
2015 	 2014 	 2015 	 2014 
DKK 	 DKK 	 DKK 	 DKK 

11 Eventualposter og ovrige okonomiske forpligtelser 

Sikkerhedsstillelser 

Folgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter: 

Grunde og bygninger med en 

regnskabsmssig vwrdi pa 
	

14.244.129 	14.533.017 	 0 	 0 

Kontraktlige forpligtelser 

Eventualforpligtelser 

Dattervirksomheden har udstedt skadesleisbrev (virksomhedspant) pa TDKK 10.000, der giver pant i dat-

tervirksomhedens aktiver. 

Dattervirksomhedens bankforbindelse har stillet sikkerhed over for tredjemand pa TDKK 500. Den tilknyttede 

gwid pr. 31. december 2015 er bogfort til TDKK 48. 

Datterselskabet har stillet bankgaranti overfor DSHwood France pa TDKK 2.238. 

Datterselskabet har afgivet selvskyldnerkaution for maksimalt TDKK 28.269 for datterselskabers 

mellemvwrende med kreditinstitutter. 

Datterselskabet har til sikkerhed for gId til pengeinstitut tinglyst ejerpantebrev nom TDKK 4.000 i grunde og 

bygninger. 

Datterselskabet har indgaet aftaler om at levere trw i komnnende perioder. Den belobsmwssige vrdi af udgor 

ca. DKK 50 mio. Aftalerne, der er i overensstennmelse med branchekutymer, forventes at vre 

dmkningsbidragsgivende. 

Diverse 

Datterselskabet har indgaet lejekontrakter med en leje i uopsigelighedsperioden pa TDKK 62. 

Datterselskabet har indgaet operationel leasingaftale med samlet ydelse pa TDKK 612. 

_111- 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 
Arsrapporten for Dansk Skovforening for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens 
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. 

Regnskabets opstilling og noter er tilpasset foreningens sxrlige karakter, hvilket dog ikke vii fremga af den 
XBRL-indberettede arsrapport. 

Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til sidste ar. 

Koncern- og arsregnskab for 2015 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og maling 

Indtxgter indregnes i resultatopgorelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes va!rdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvaerdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopprelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af wndrede regnskabs-
mxssige skein af belob, der tidligere har vret indregnet i resultatopprelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii tilflyde for-
eningen, og aktivets vxrdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vii fraga for-
eningen, og forpligtelsens vrdi kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Konsolideringspraksis 

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Dansk Skovforening samt virksomheder, hvori moderselska-
bet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem 
aktiebesiddelse eller pa anden made har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen be-
sidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udover betydelig men ikke bestemmende indflydel-

se, betragtes som associerede virksomheder. 

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtwgter og omkostnin-
ger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemvrender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og 
tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. 

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets 

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmxssige indre vxrdi opgjort pa det tidspunkt, hvor koncern-
forholdet blev etableret. 
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Regnskabspraksis 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstar 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopprelsen som en 

finansiel post. 

Tilgodehavender, gaeld og andre monetre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, 
males til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for 

tilgodehavendets eller gwldens opstaen indregnes i resultatopprelsen under finansielle indtgter og om-
kostninger. 

Resultatopgorelsen 

Bruttofortjeneste 

Med henvisning til arsregnskabslovens § 32 er nettoomswtningen ikke oplyst i arsrapporten. 

Nettoomswtning 

Ved salg af varer indregnes nettoomstning, nar fordele og risici vedrorende de solgte varer er overgaet til 
kober, nettoomswtningen kan males palideligt og det er sandsynligt, at de okonomiske fordele ved salget 

vii tilga koncernen. 

Nettoomsxtningen males til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af 

rabatter i forbindelse med salget. 

Omkostninger til ravarer og hjwlpematerialer 

Omkostninger til ravarer og hjanlpematerialer indeholder det forbrug af ravarer og hjwlpematerialer, der 
er anvendt for at opna arets nettoomsantning. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold 

my. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lonninger samt lonafhwngige omkostninger. 

Al- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger indeholder arets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlxgsaktiver. 
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Regnskabspraksis 

Andre driftsindtwgteri-omkostninger 

Andre driftsindtwgter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekund2er karakter i for-
hold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og matierelle 
anlwgsaktiver.. 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 

Udbytte fra dattervirksomheder indtxgtsfores i resultatopprelsen, nar de vedtages pa generalforsamlin- 
gen i dattervirksomheden. Dog modregnes udbytte som vedrorer indtjening i dattervirksomheden for 
modervirksomheden overtog denne i kostprisen for dattervirksomheden. 

Finansielle poster 

Finansielle indtwgter og omkostninger indregnes i resultatopprelsen med de belob, der vedrorer regn-

skabsaret. 

Skat af firets resultat 

Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opprelsen med den del, der kan henfores til arets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der 
kan henfores til posteringer direkte pa egenkapitalen. 

Balancen 

Immaterielle anlwgsaktiver 

Varemwrker og licenser males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til 

genindvindingsvanrdien, hvor denne er lavere. Varemaerker og licenser afskrives over aftaleperioden, dog 
maksimalt 8 ar. 

Materielle anlmgsaktiver 

Materielle anlangsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der afskrives ikke pa bygningen i moderforeningen, da den regnskabsmwssige kostvxrdi er under 
scrapvxrdien for ejendommen. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgores som kostpris reduceret med eventuel restva2rdi, fordeles linecert over 
aktivernes forventede brugstid, der udgor: 

Ovrige bygninger 	 20-50 ar 

Andre anlg, driftsmateriel og inventar 	4 fir 

_Ow 
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Regnskabspraksis 

Afskrivningsperiode og restvaerdi revurderes arligt. 

Nedskrivning af anlwgsaktiver 

Den regnskabsmssige vaerdi af immaterielle og materielle anlmgsaktiver gennemgas arligt for at afgore, 
om der er indikation af vaerdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfaeldet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsvaardi. 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder males til kostpris. I tilfielde, hvor 
kostprisen overstiger genindvindingsveerdien, nedskrives til denne lavere 

Vaerdipapirer og kapitalandele 

Vxrdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlgsaktiver, omfatter borsnoterede aktier, der males til 
dagsvwrdien pa balancedagen. Dagsvrdien oppres pa grundlag af den senest noterede salgskurs. 

Kapitalandele, som ikke handles pa et aktivt marked, males til kostpris eller en lavere genindvindingsvr-

di. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsvaerdi, hvis denne er lavere. 

Nettorealisationsvrdien for varebeholdninger oppres til det belob, som forventes at kunne indbringes 
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og fwrdiggorelsesomkostninger. Nettorealisationsvxrdien 
oppres under hensyntagen til omsttelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Kostpris for handelsvarer samt ravarer og hjwlpematerialer omfatter kobspris med tillaeg af hjemtagelses-
omkostninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsvrdi, hvilket 
her svarer til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af tab. Nedskrivninger til tab 

oppres pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra 
salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa selskabets erfaringer fra tidligere ar. 

Periodeafgrwnsningsposter 

Periodeafgreensningsposter opfort som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrorende 
husleje, forsikringsprmier, abonnementer og renter. 
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Regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat males efter den balanceorienterede gwldsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmTssig og skattemTssig werdi af aktiver og forpligtelser, opgjort pa grundlag af den planlagte an-
vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skattevatrdien af fremforselsberettiget skattemTssigt underskud, males 
til den werdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vii 
vTre gldende, nar den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. iEndring i udskudt skat, som 
folge af wndringer i skattesatser, indregnes i resultatopprelsen. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af arets 
skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere ars skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter. Tiilg og godtgorelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopprelsen under fi-

nansielle poster. 

Finansielle gwldsforpligtelser 

Prioritetsgwld er saledes malt til amortiseret kostpris, der for kontantlan svarer til lanets restgT1d. For 
obligationslan svarer amortiseret kostpris til en restgaeld beregnet som lanets underliggende kontantvaer-

di pa lanoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lanets kursregu-
lering pa optagelsestidspunktet. 

Ovrige geeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vanentlighed svarer til nominel 

Periodeafgrwnsningsposter 

Periodeafgraensningsposter opfort som forpligtelser udgores af modtagne betalinger vedrorende indtaegter 
i de efterfolgende regnskabsar. 

Pengestromsopgorelse 
Pengestromsopprelsen viser koncernens pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finan-
sieringsaktivitet, arets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved arets begyndelse og slutning. 

Pengestrom fra driftsaktivitet 

Pengestrom fra driftsaktiviteten oppres som &rifts resultat reguleret for wndring i driftskapitalen og ikke 

kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter 
omseetningsaktiver minus kortfristede gTldsforpligtelser eksldusive de poster, der indgar i likvider. 

pwc 	 22 



Regnskabspraksis 

Pengestrom fra investeringsaktivitet 

Pengestrom fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra kob og salg af immaterielle, materielle 

og finansielle anlwgsaktiver. 

Pengestrom fra finansieringsaktivitet 

Pengestrom fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-
stede gaeldsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. 

Likvider 

Likvide midler bestar af kontantbeholdninger og bankindestaender 

Pengestromsopprelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 

Hoved- og nogletal 
Forklaring af nogletal 

Afkastningsgrad 

Soliditetsgrad 

Forrentning af egenkapital 

Resultat for finansielle poster x 100 

Samlede aktiver 

Egenkapital ultimo x 100 

Samlede aktiver ultimo 

Ordinrt resultat efter skat x 100 

Gennemsnitlig egenkapital 
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