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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 14. januar -

31. december 2015 for Den Danske Naturfond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 2015.

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

en omhandler.

Frederiksberg, den 7. april 2016

Direktion

Flemming Nielsen

direktør

Bestyrelse

Lauritz Broder Holm-Nielsen

formand

Jørn Jespersen Karoline Prien Kjeldsen

Frank Ladegaard Erichsen Bente Overgaard Per Holten-Andersen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen i Den Danske Naturfond og fondsmyndigheden

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Naturfond for regnskabsåret 14. januar - 31. december

2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-

des efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-

deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, 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 regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af års-

regnskabet.

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

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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

finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 14.

januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattel-

se, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 7. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Lindholm Jacobsen

statsautoriseret revisor

Steffen Damsgaard Sørensen

statsautoriseret revisor
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Generelle oplysninger om fonden

Fonden Den Danske Naturfond

Vodroffsvej 59

1900 Frederiksberg C

CVR-nr.: 36 50 29 91

Regnskabsperiode: 14. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Frederiksberg

Bestyrelse Lauritz Broder Holm-Nielsen, formand

Jørn Jespersen

Karoline Prien Kjeldsen

Frank Ladegaard Erichsen

Bente Overgaard

Per Holten-Andersen

Direktion Flemming Nielsen

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nobelparken

Jens Chr. Skous Vej 1

8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Fondens baggrund og formål

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 som en privat og politisk uafhængig erhvervsdrivende fond.

Stifterne bag fonden er den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Fondens

overordnede formål er at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.

Fonden ledes af en bestyrelse og rammerne for fondens aktiviteter er fastlagt i fondens vedtægter og i ‘Lov

om Den Danske Naturfond’, som Folketinget vedtog den 19. december 2014.

Som uafhængig fond uddeler Den Danske Naturfond midler til projekter, og fonden iværksætter derudover

selv projekter inden for fondens formål. 

Fonden gennemfører projekter, som skaber ny og bedre natur, bidrager til at sikre den biologiske

mangfoldighed og skaber bedre plads til dyr, planter og svampe. I dette arbejde indgår også en indsats for

et forbedret vandmiljø og et bidrag til at reducere udledningen af drivhusgasser.

I vedtægterne er formålet formuleret som følger:

“Den Danske Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal

opfylde sit formål ved

-at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og

planter,

-at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringstoffer reduceres som et led i

fondens aktiviteter,

-at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindenden af

disse og

-at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og –

beskyttelse.

Fondens bestyrelse prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter.

Fonden skal herudover arbejde for renere vandmiljø, herunder reduceret udledning af næringsstoffer, som

led i sine aktiviteter. Der vil i den forbindelse ofte være positive effekter på udledningen eller bindingen af

drivhusgasser, som fondens bestyrelse kan inddrage i sin beslutninger.

Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for

naturtilstanden og vandmiljøet.”

Henover efteråret 2015 har fonden arbejdet på formulering af en strategi for fondens arbejde. Strategien

skal give de overordnede linjer for fondens langsigtede prioriteringer samt de særlige prioriteringer for

arbejdet de kommende 3 år.
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Ledelsesberetning

Udvikling i året

Med fondens etablering i starten af 2015 har fonden modtaget den første af i alt fire kapitalrater fra

fondens tre stiftere. Beløbet udgør en fjerdedel af det samlede kapitalindskud på i alt 875 mio. kr.

Derudover har fonden modtaget 19 mio. kr. i tilskud fra staten til drift af fonden.

I løbet af året er der afholdt udgifter for i alt DKK 3.779.430. Der er altovervejende tale om administrative

udgifter til etablering, opstart og drift af fonden. Der er ikke projektudgifter eller uddelinger i 2015.  

Fondens indtægter består, ud over kapitalindskuddet fra fondens stiftere, af afkast fra

kapitalanbringelserne. Indtægterne er et resultat af den investeringspolitik og –instruks, som fondens

bestyrelse vedtog medio 2015. De samlede indtægter udgør i alt ca. 7 mio. kr., som dækker de sidste 3-4

måneder af 2015, hvor investeringspolitikken er udmøntet.

Samlet for fonden betyder ovenstående, at årets resultat for 2015 udgør 16.275.422. Den Danske

Naturfonds grundkapital udgør ved udgangen af 2015 DKK 125 mio. kr.

Uddelinger

Fonden har ikke uddelt midler i 2015, da der har været tale om et opstarts år. Der er dog modtaget og

registreret en række projektideer og –forslag fra en række forskellige enkeltpersoner og organisationer

m.fl. Når fonden har vedtaget og offentliggjort sin strategi i starten af 2016 forventes uddeling af de første

projektbevillinger.

Redegørelse for god fondsledelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle er udpeget af fondens stiftere i 2015. Tre af bestyrelsens

medlemmer er udpeget for en periode på 6 år, mens de øvrige 4 medlemmer er udpeget for en periode på 4

år. 

Alle fondens bestyrelsesmedlemmer er uafhængige og varetager fondens formål uvildigt og upartisk.

Den Danske Naturfonds bestyrelse var i 2015 sammensat af følgende personer: 

-Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), 

-Lise Kingo (næstformand) 

-Bente Overgaard, 

-Frank Ladegaard Erichsen 

-Jørn Jespersen 

-Karoline Prien Kjeldsen 

-Per Holten-Andersen
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Ledelsesberetning

Redegørelse for uddelingspolitik

Den Danske Naturfond kan yde støtte til og iværksætte projekter, som bidrager til at skabe mere natur og

et bedre vandmiljø. Fondens primære fokus er konkrete, arealrelaterede projekter, der bidrager positivt til

ændringer i naturtilstand og vandmiljø på de konkrete arealer. Derfor ydes der som udgangspunkt ikke

støtte til rene forskningsprojekter.

Udover at yde støtte eller bidrage til eksterne projektaktiviteter, kan fonden også iværksætte eller indgå i

samarbejde med andre om udvikling af egne projekter. Fonden ønsker generelt at prioritere projekter og

samarbejdsformer, der spænder vidt. Erfaringsopbygning er vigtig i de første år.

Administrative forhold

Fondens første år har i vidt omfang været præget af, at fonden er nyetableret. Første halvår har bestyrelsen

afholdt fire møder, primært for at få fastlagt en række administrative forhold i tilknytning til opstart af

fonden samt ansættelse af fondens direktør. Direktøren, Flemming Nielsen, er ansat fra den 1. juli 2015. I

forlængelse heraf er der etableret et sekretariat på Frederiksberg, som er blevet bemandet med tre

fuldtidsmedarbejdere i oktober-november måned. Derudover er der ansat en deltids timelønnet AC’er.

I 2. halvår 2015 er der afholdt tre møder, herunder et heldags strategiseminar.

Fonden er med udgangen af 2015 etableret med alle væsentlige administrative funktioner. Der udestår en

mere fremtidssikret IT-løsning til dokumenthåndtering.
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Ledelsesberetning

Kommunikations og fundingaktiviteter

Fonden arbejder med høj grad af offentlighed og gennemsigtighed, herunder inddragelse af relevante

interessenter.

Fonden har i december 2015 lanceret en opdateret hjemmeside, hvor relevante oplysninger om fonden og

fondens aktiviteter, herunder fondens formål, ledelsesforhold og vedtægter mv. er tilgængelige.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret bl.a. med information om de projekter og øvrige aktiviteter, som

fonden iværksætter i løbet af 2016. Formålet er til stadighed, at hjemmesiden skal være oplysende og

brugervenlig for alle interessenter, både dem der har brug for at få indblik i fondens aktiviteter, mulighed

for at komme i dialog med fonden, og dem der søger oplysninger om ledelsesforhold og økonomi mv.

Parallelt med udvikling af hjemmeside har fonden i 2015 udviklet en gennemgående grafisk identitet for

fonden.

Med henblik på at sikre inddragelse af eksterne interessenter har bestyrelsen nedsat et Rådgivende Udvalg.

Medlemmerne af udvalget er udpeget følgende organisationer: 

-Danmarks Naturfredningsforening

-Dansk Ornitologisk Forening

-Friluftsrådet

-Det Grønne Kontaktudvalg

-Danmarks Jægerforbund

-Danmarks Sportsfiskerforbund

-Dansk Skovforening

-Landbrug og Fødevarer 

-Økologisk Landsforening

-Bæredygtigt Landbrug

-Kommunernes Landsforening

-Aarhus Universitet

-Københavns Universitet

Det Rådgivende udvalg har i oktober 2015 afholdt sit første møde. Inddragelse af udvalget er et vigtigt led i

fondens ønske om at sikre åbenhed og dialog om fondens arbejde.

For 2016 er det planlagt at udarbejde en mere målrettet kommunikations- og fundingstrategi. Hermed skal

sikres, at fondens kommunikation eksternt understøtter fondens aktiviteter, og der er sammenhæng

mellem kommunikation og de fundingaktiviteter, som fonden iværksætter.
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Ledelsesberetning

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Det kommende år vil være præget af, at fonden primo 2016 offentliggør sin første strategi, der omfatter

perioden 2016-2019. I forlængelse heraf vil fonden påbegynde sine projektaktiviteter. Det er

målsætningen, at de første projekter kan offentliggøres i 1. halvår 2016.

Herudover vil fonden arbejde mere målrettet med kommunikation og strategi for funding.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 14. januar - 31. december

Note 2015

DKK

Nettoomsætning 19.052.800

Andre eksterne omkostninger -1.211.705

Bruttoresultat 17.841.095

Personaleomkostninger 1 -2.567.725

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -15.219

Resultat før finansielle poster 15.258.151

Finansielle indtægter 2 6.264.963

Finansielle omkostninger 3 -656.266

Resultat før skat 20.866.848

Skat af årets resultat 4 -4.591.426

Årets resultat 16.275.422

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Henlagt til almennyttige uddelinger 40.000.000

Overført resultat -23.724.578

16.275.422
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 132.042

Indretning af lejede lokaler 76.864

Materielle anlægsaktiver 5 208.906

Anlægsaktiver 208.906

Andre tilgodehavender 198.285

Periodeafgrænsningsposter 19.313

Tilgodehavender 217.598

Værdipapirer 6 223.654.577

Likvide beholdninger 16.012.707

Omsætningsaktiver 239.884.882

Aktiver 240.093.788
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2015

DKK

Grundkapital 125.000.000

Hensat til uddeling 40.000.000

Overført resultat 49.400.422

Egenkapital 7 214.400.422

Hensættelse til udskudt skat 25.216.426

Hensatte forpligtelser 25.216.426

Anden gæld 476.940

Kortfristede gældsforpligtelser 476.940

Gældsforpligtelser 476.940

Passiver 240.093.788
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Noter til årsregnskabet

2015

DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger 2.328.846

Pensioner 196.299

Andre omkostninger til social sikring 5.670

Andre personaleomkostninger 36.910

2.567.725

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse 1.551.410

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 2

2 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 6.264.963

6.264.963

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 656.266

656.266

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0

Årets udskudte skat 25.216.426

25.216.426

der fordeler sig således:

Skat af årets resultat 4.591.426

Skat af egenkapitalbevægelser 20.625.000

25.216.426
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Noter til årsregnskabet

5 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

Indretning af le-

jede lokaler

DKK DKK

Kostpris 14. januar 0 0

Tilgang i årets løb 142.500 81.625

Kostpris 31. december 142.500 81.625

Ned- og afskrivninger 14. januar 0 0

Årets afskrivninger 10.458 4.761

Ned- og afskrivninger 31. december 10.458 4.761

Regnskabsmæssig værdi 31. december 132.042 76.864

Afskrives over 3-5 år 5 år

2015

DKK

6 Værdipapirer

Aktier 41.161.289

Obligationer 176.894.170

Other 5.599.118

223.654.577

7 Egenkapital

Grundkapital

Hensat til

uddeling

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 14. januar 125.000.000 0 93.750.000 218.750.000

Skat af øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 -20.625.000 -20.625.000

Årets resultat 0 40.000.000 -23.724.578 16.275.422

Egenkapital 31. december 125.000.000 40.000.000 49.400.422 214.400.422

14



Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Den Danske Naturfond for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Fonden har valgt at førtidsimplementere årsregnskabslovens § 19, og der foretages som følge heraf ikke

opdeling af fondens aktiviteter i erhvervsmæssige og ikke erhvervsmæssige aktiviteter.

Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrører offentlige og private donationer og tilskud og indregnes i resultatopgørelsen,

såfremt fonden har erhvervet ret til disse og de vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer,

kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-

sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som hen-

holdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles 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.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er

lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. 

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dags-

værdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

16



Regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

blandt andet forsikringspræmier mv.

Egenkapital

Fondens bundne egenkapital består dels af oprindelig grundkapital inklusive efterfølgende forhøjelser

samt konsolidering af fondsformuen i henhold til vedtægterne.

Den disponible egenkapital består af uddelingsrammen samt overført resultat.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af

aktiver og forpligtelser, herunder skattemæssige hensættelser til senere uddelinger. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af

skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den

planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
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Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige
opgørelser

Til den daglige ledelse i Den Danske Naturfond

Vi har opstillet de skattemæssige opgørelser for Den Danske Naturfond for indkomståret 2015 på grundlag

af fondens årsregnskab for 2015 og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

De skattemæssige opgørelser omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifi-

kationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysning-

er.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere de skattemæs-

sige opgørelser efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og

FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet,

faglig kompetence og fornøden omhu.

De skattemæssige opgørelser samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt

til opstillingen af de skattemæssige opgørelser, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi

ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til

brug for at opstille de skattemæssige opgørelser. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklu-

sion om, hvorvidt de skattemæssige opgørelser er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelov-

givning.

Som anført i afsnittet om regnskabspraksis i de skattemæssige opgørelser er disse udarbejdet og præsente-

ret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende dansk skattelovgivning med henblik på fondens over-

holdelse af lovgivningen. De skattemæssige opgørelser er således udarbejdet udelukkende med henblik

herpå og kan være uegnet til andre formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Den Danske Naturfond og SKAT.

Aarhus, den 7. april 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Lindholm Jacobsen

statsautoriseret revisor

Steffen Damsgaard Sørensen

statsautoriseret revisor
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Regnskabspraksis

De skattemæssige opgørelser er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende

dansk skattelovgivning med henblik på fondens overholdelse af lovgivningen.
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Specifikationer til årsregnskabet

2015

DKK

1 Andre eksterne omkostninger

Husleje 13.469

Fællesomkostninger 1.672

Reparation og vedligeholdelse 8.778

Øvrige lokaleomkostninger 5.464

Parkering 1.479

Lokaleomkostninger 30.862

Annoncer og reklame 100.000

Udstillinger 2.200

Repræsentation 2.131

Rejseomkostninger 69.458

Salgsomkostninger 173.789

Kontorartikler 5.940

Telefon 4.781

Forsikringer 4.046

Kontingenter 1.620

Edb 15.546

Porto og gebyrer 12.243

Revision 49.000

Regnskabsmæssig assistance og anden rådgivning 185.813

Bogføring 46.625

Advokat 210.780

Småanskaffelser 38.371

Rekrutteringsomkostninger 432.289

Andre omkostninger 1.007.054

1.211.705

2 Personaleomkostninger

Bestyrelse 1.050.000

Direktion 501.410

Lønninger i øvrigt 702.836

Regulering feriepengeforpligtelse 74.600

Lønninger 2.328.846
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Specifikationer til årsregnskabet

2015

DKK

2 Personaleomkostninger (fortsat)

Pensioner arbejdsgiverdel 196.299

Pensioner 196.299

ATP 5.670

Andre omkostninger til social sikring 5.670

Øvrige personaleomkostninger 36.910

Andre personaleomkostninger 36.910

Personaleomkostninger 2.567.725

3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler 4.761

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.477

Hjemmeside 2.981

15.219

4 Finansielle indtægter

Bankrenter 3.210

Kursgevinster værdipapirer 6.261.753

6.264.963

5 Finansielle omkostninger

Bankrenter 476.781

Renter, kreditorer 643

Handelsrenter 171.450

Renter, Skat 1.673

Gebyrer 5.719

656.266
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Specifikationer til årsregnskabet

2015

DKK

6 Andre tilgodehavender

Huslejedepositum 28.125

Tilgodehavende renter 170.160

198.285

7 Likvide beholdninger

Danske Bank 1 15.431.626

Danske Bank 2 184.263

Danske Bank MC -1.725

Nordea 398.543

16.012.707

8 Anden gæld

A-skat 234.945

ATP 3.060

Feriepengeforpligtelse 74.600

Feriepenge 1.871

Andre skyldige omkostninger 162.464

476.940
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Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2015

Spec. 2015

DKK

Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen, erhvervsmæssig aktivitet 15.258.151

Permanente forskydninger:

Andel af repræsentationsudgifter uden fradrag, 75% af DKK 2.131 1.598

Ikke fradragsberettigede renter 1.673

Indskud af fri kapital 93.750.000

Skattepligtigt resultat 109.011.422

Midlertidige forskelle:

Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført 15.220

Skattemæssige afskrivninger indretning af lejede lokaler 1 -16.325

Skattemæssige afskrivninger driftsmidler 2 -35.625

Skattepligtig indkomst, erhvervsmæssig aktivitet 108.974.692

Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen, ikke erhvervsmæssig aktivitet 5.608.697

Bundfradrag -25.000

Skattepligtig indkomst, ikke erhvervsmæssig aktivitet 5.583.697

Skattepligtig nettoindkomst 114.558.389

Årets skattemæssige hensættelse 3 114.558.389

Uddelingsfradrag 114.558.389

Skattepligtig indkomst 0

Årets skattepligtige indkomst medfører ikke skattebetaling
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Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst

2015

DKK

1 Indretning af lejede lokaler

Anskaffelsessum 2015, kontant 81.626

Årets afskrivning, 20% 16.325

Akkumuleret afskrivning 31. december 16.325

Skattemæssig værdi i alt 31. december 65.301

2 Almindelige driftsmidler

Tilgang 142.500

Afskrivning, 25% -35.625

Skattemæssig saldo 31. december 106.875

3 Skattemæssige hensættelser til fondens formål

Hensat Uddelt tidligere Uddelt 2015 Rest Heraf skattefrit

DKK DKK DKK DKK DKK

Hensat i 2015 til almennyttige formål 114.558.389 0 0 114.558.389 0

114.558.389 0 0 114.558.389 0
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Andre specifikationer

Regnskabs-

mæssig værdi

Skattemæssig

værdi

2015

Forskel

DKK DKK DKK

1 Udskudt skat

Driftsmidler 132.042 106.875 25.167

Indretning lejede lokaler 76.864 65.301 11.563

Skattemæssig henlæggelse til senere uddeling 0 -114.558.389 114.558.389

Grundlag for beregning af udskudt skat 114.595.119

Udskudt skat afsættes med 22% 25.210.926

Afstemning af grundlag for beregning af udskudt skat

Grundlag for beregning af udskudt skat 14. januar 0

+ Skattepligtigt resultat 36.730

- Skattepligtig indkomst 0

- Årets regulering af skattemæssig hensættelse til senere uddeling 114.558.389

Grundlag for beregning af udskudt skat 31. december 114.595.119

0
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