
Årsrapporten er godkendt på den ordinære
generalforsamling den          /          2017.

Dirigent

Park og Naturforvalterne

CVR-nr. 17 66 23 76

Årsrapport 2016



    Park og Naturforvalterne

side 1

side 2

side 3

side 4

side 6

Balance pr. 31. december 2016

side 7

side 7

side 8-9

INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningens oplysninger

Den uafhængige revisors erklæring

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

 Aktiver

 Passiver

Ledelsespåtegning



  Park og Naturforvalterne 1      

Foreningen Park og Naturforvalterne
Sekretariatet
c/o Kirsten Lund Andersen
Fuglevænget 15
9000 Aalborg

Telefon 25202250
Hjemmeside: www.parkognatur.dk
E-mail sekretariat@parkognatur.dk

CVR-nr. 17 66 23 76
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse Kirsten Lund Andersen (formand)
Mette Esbjerg Jørgensen (næstformand)
Karsten Linding (kasserer)
Hans Ove Petersen
Steen Himmer
Henriette Lunn Vonsbæk
Kirsten Høi

Revisor RND Partner
Registreret revisionsanpartsselskab
Aabenraavej 1 A
6100 Haderslev

FORENINGENS OPLYSNINGER

www.parkognatur.dk
mailto:sekretariat@parkognatur.dk
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Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet 2016 for Park og Naturforvalterne.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 30. juni 2017

Bestyrelsen:

Kirsten Høi

Hans Ove Petersen Steen Himmer Henriette Lunn Vonsbæk

Kirsten Lund Andersen
Formand

Mette Esbjerg Jørgensen
Næstformand

Karsten Linding
Kasserer

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

LEDELSESPÅTEGNING
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 Grundlag for konklusion

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse
budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder og 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 årsregnskabet". Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 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. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret-visende 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 fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.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 regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for årsregnskabet

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til ledelsen i Park og Naturforvalterne

Vi har revideret årsregnskabet for Park og Naturforvaltere for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar -    31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for 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 væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Konklusion
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REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Haderslev, den 30. juni 2017

RND PARTNER

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 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 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.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningens ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
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 tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 års-regnskabet, 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 sammen-
sværgelser, 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 kontro.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledel-sen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Finn Diederichsen 
Registreret revisor
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Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen

Nettoindtægter
Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem, og de vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster

Skat af årets erhvervsindkomst

Balancen 

Likvider

Værdipapirer

Tilgodehavender

Gældsforpligtelser

Årsrapporten for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-
virksomheder samt foreningens vedtægter og efter samme principper som sidste år.

Skat af årets erhvervsindkomst består af årets aktuelle skat af den indkomst, der omfatter deltagere der ikke 
er medlemmer af foreningen. Skatten indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer måles til dagsværdi, hvilket svarer til børskursen på statusdagen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Likvider omfatter likvide beholdninger, der medtages til nominel værdi.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer m.v. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.



 Park og Naturforvalterne 6     

Budget
2016 2015 2016

kr. kr. kr.

Medlemskontingent 276.403 257.805 270.000
Andre indtægter 2.090 1.000 0

1 Kurser, konferencer og workshops 56.700 -14.782 47.000
2 Sekretariatsomkostninger -234.556 -255.365 -280.000
3 Administrationsomkostninger -94.264 -98.328 -83.000
4 Markedsføring og gaver -22.840 -15.867 -25.000
5 Rejser og møder -27.426 -33.612 -35.000

Dansk Landskabspris -30.000 -30.000 -30.000
PartnerLandskab -29.500 -29.500 -20.000

RESULTAT FØR RENTER -103.393 -218.649 -156.000

6 Finansielle poster 21.382 7.623 15.000

RESULTAT FØR SKAT -82.011 -211.026 -141.000

Skat af årets erhvervsindkomst 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -82.011 -211.026 -141.000

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2016
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2016 2015
kr. kr.

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender og periodeafgrænsning 147.000 101.566
Tilgodehavende udbytte- og selskabsskat 6.266 3.105
Tilgodehavende moms 29.911 0
Værdipapier (inv.foreningsbeviser) 199.578 292.056
Indestående driftskonti 66.968 167.918
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 449.723 564.645

AKTIVER I ALT 449.723 564.645

EGENKAPITAL
Egenkapital primo 404.453 615.479
Overført af årets resultat -82.011 -211.026
EGENKAPITAL I ALT 322.442 404.453

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Skyldige omkostninger 127.281 160.192
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 127.281 160.192

PASSIVER I ALT 449.723 564.645

7 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

PASSIVER

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER
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Budget
2016 2015 2016

kr. kr. kr.
1 Kurser, konferencer og workshops

Danske Parkdage:
Sponsorater/stande 29.700 39.599
Deltagerbetalinger 429.600 501.435
Sekretariatsomkostninger (PN og IGN) -80.000 -80.000
Andre udgifter -264.360 -359.525

114.940 101.509
Overskudsandel til IGN -57.470 -50.755
PN´s andel af sekretariatsudgifter 60.000 50.000
Afholdte udgifter til sekretariatsbistand -60.460 -93.231
Resultat Danske Parkdage 57.010 7.523 60.000

Vintermøde (Naturen i Byen):
Deltagerbetalinger 108.490 0
Udgifter -96.752 0
Resultat Vintermøde 11.738 0 0

NGSA
Indtægter (overført fra tidligere år) 2.931 12.305
Sekretariatsomkostninger PN -3.177 -23.668
Resultat NGSA -246 -11.363 -3.000

Netværksgrupper
Tilskud til mødeaktiviteter -11.802 -10.942
Resultat Netværksgrupper -11.802 -10.942 -10.000

I alt 56.700 -14.782 47.000

2 Sekretariatsomkostninger
Ekstern bistand sekretariat 211.005 303.168
Overført til Danske Parkdage -60.460 -93.231
Overført til NGSA -3.177 -23.668
Bogholderiassistance mm. 87.188 69.096
I alt 234.556 255.365 280.000

NOTER
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Budget
2016 2015 2016

kr. kr. kr.
3 Administrationsomkostninger

Kontorartikler 2.078 390
Kontingenter og abonnementer 65.397 77.159
Porto og gebyrer 11.989 4.529
Revisorhonorar 14.800 16.250
I alt 94.264 98.328 83.000

4 Markedsføring og gaver
Annoncer,  reklame og tryksager 14.902 8.206
Hjemmeside 554 1.222
Gaver 7.384 6.439
I alt 22.840 15.867 25.000

5 Rejser og møder
Mødeudgifter 10.198 17.707
Kørselsgodtgørelser 4.672 2.521
Rejseudgifter 12.556 13.384
I alt 27.426 33.612 35.000

6 Finansielle poster
Renteindtægter pengeinstitutter 705 500
Udbytte værdipapirer 14.367 16.637
Kursregulering værdipapirer 6.310 -9.526
Renteindtægter Skat 0 12
I alt 21.382 7.623 15.000

7 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Ingen.

NOTER


