
Årsregnskab for

Dansk Botanisk Forening

2016

1



Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger 3

Årsberetning 4

Ledelsespåtegning 6

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 7

Anvendt regnskabspraksis 10

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 11

Balance pr. 31. december 13

Hovedforeningen 14

Hammer Bakker Fond 16

Jakob E. Langes Fond 17

Konto af 1988 for Botanisk Mikroorganismeforskning 18

DBFs Grundfond (Reservefond) 19

Atlas Flora Danica projekt 20

2



Foreningsoplysninger

Foreningsnavn
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Sølvgade 83
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Jakob Hermann, formand
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Årsberetning

Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen for botanik, herunder i særlig grad at
udforske og bevare den danske flora.

Foreningens organisation

Dansk Botanisk Forening består af en række formuer og udvalg.

Følgende formuer er underlagt Dansk Botanisk Forening:
Hammer Bakker Fond
Jakob E. Langes Fond
Konto af 1988 for botanisk mikroorganismeforskning
Dansk Botanisk Forenings Grundfond (Reservefond)

Disse formuer er ikke selvstændige juridiske fonde, men henhører under Dansk Botanisk
Forening. Formuerne er reserveret til særlige formål.

Herudover er der oprettet et underudvalg, Atlasprojektet. Atlasprojektet består i en
kortlægning af Danmarks flora. Dette projekt er der opnået særskilte tilskud til. 

Formandens beretning for 2016

Vilde Blomsters Dag
Den 19. juni afholdt foreningen igen Vilde Blomsters Dag. Der blev udbudt 72 ture rundt
omkring i Danmark. 
Samme dag holder de andre nordiske lande også Vilde Blomsters Dag.

Nordisk møde
I august var Dansk Botanisk Forening vært for det nordiske møde. Det blev afholdt på
CabInn i Ørestad, og indeholdt en mødedag, og en ekskursionsdag, hvor vores nordiske
venner fik forevist spændende lokaliteter i og omkring København  

Ekskursioner og foredrag
Masser af ekskursioner og foredrag blev det til over det ganske land i løbet af året.
Årets højsommerekskursionen gik til Bornholm. Estland og Kreta var også destinationer
for ivrige danske botanikere.

Urt og hjemmeside
Foreningens blad URT udkom 4 gange. Det ser ud til, at de justeringer vi har lavet de
seneste år virker, så det ser ud til at være en succes. Midt i året fik vi ny redaktør, da
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Signe Nepper Larsen, redaktør gennem mange år, valgte at stoppe pga. nyt arbejde.
Vores nye redaktør Nikolaj Hedegaard Correll har taget opgaven på sig, og har allerede
lavet et par numre, og jeg synes bestemt vi kan være godt tilfredse med vores nye
redaktør. Så mange tak til den gamle og velkommen til den nye.
Vores hjemmeside, blev udbygget løbende sidste år, og den bliver rigtig flittigt brugt.

Atlas Flora Danica
Bogværket udkom i 2015, og i 2016 lykkedes det så at få data gjort tilgængeligt
elektronisk. Data ligger nu hos DanBif, hvor de er offentligt tilgængelige. 

Fonde og legater
I 2016 blev der uddelt en portion på knap 15000 kr fra Jakob E Langes fond, to portioner
fra konto af 1988 til mikroorganismeforskning på godt 9000 kr samt 6000 kr fra Botanisk
Rejsefond og Friedrichsens legat.

Kontoret
Kontoret er stadig truet af flytning, seneste nyt er at det bliver til efteråret. Men da der
ikke rigtig er nogen der kommer til kontoret, da næsten alt klares pr mail eller telefon,
kommer det nok ikke til at betyde så meget for vores medlemmer. 

Hammer Bakker
Vores naturgenopretningsprojekt går stille og roligt videre frem. Vores gode
medarbejdere (en flok Galloway-køer) udfører et forbilledligt stykke arbejde. 

Afsluttende bemærkninger
Til sidst vil jeg slutte af med at rette en personlig tak til alle dem, der gør en kæmpe
indsats for foreningen og den danske flora. Uden jeres kæmpe engagement og ihærdige
indsats var der slet ikke nogen forening. Jeg tror på at foreningen og dermed jeres
indsats gør en forskel. Tusind tak for det. Jeg håber på, at I har mod på at fortsætte
indsatsen.

Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Dansk Botanisk Forening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Botanisk Forening for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

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 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 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.

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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 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.

7



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 sammensværgelser, 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 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 foreningen 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.

Udtalelse om formandens beretning
Formanden er ansvarlig for formandens beretning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke formandens beretning, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om formandens beretning.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse formandens
beretning og i den forbindelse overveje, om formandens beretning er væsentligt
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, klasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Kontingentindtægter
Kontingentindtægterne omfatter indbetalte kontingenter.

Renteindtægter og aktieudbytte
Renteindtægter og aktieudbytter er medtaget i årsregnskabet på forfaldstidspunktet.

Udgifter
Udgifterne er fuldt periodiserede.

Fast ejendom
Fast ejendom er optaget til ejendomsværdi ifølge seneste ejendomsvurdering.

Regulering til ejendomsværdi er ført direkte over egenkapitalen.

Beholdning af obligationer og investeringsforeningsbeviser
Beholdninger af obligationer og investeringsforeningsbeviser er optaget til balancedagens
børskurs.

Kursreguleringer er ført direkte over egenkapitalen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi og nedskrives på grundlag af individuel
vurdering.

Gæld
Gæld måles til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Kontingent 357.723 353.731
Tilskud - Bladpuljen 0 12.942
Tilskud - Tipsmidler 68.601 57.529
Salg 333 4.150
Forpagtning m.m. 59.155 30.000
Salg af træ 0 1.966.870
Tilskud til naturgenopretning 0 334.760
Tilskud til færdiggørelse 0 4.291
Renter og udbytte 140.403 179.155
Diverse indtægter 607 318

Indtægter i alt 626.822 2.943.746

Udgifter
Lønninger i alt 7.648 81.688
Urt i alt 210.554 208.675
Kontoret i alt 5.663 16.222
Hjemmeside 6.570 5.653
Indkøb af varer (til salg) 34.938 7.433
Legater i alt 33.165 0
Gaver 0 500
Revision 21.250 10.000
Bestyrelsesmøder - transport 15.001 8.284
Bestyrelsesmøder - forplejning 18.717 10.758
Foretningsudvalget 722 0
Naturbeskyttelsesudvalget 580 890
Klagegebyrer 0 1.500
Tilskud til tryk af bogværk 0 150.000
AFD Udgivelsesreception 0 28.312
AFD udgifter 33.429 0
Navneudvalget 2.135 0
Hovedforeningen - møder 8.612 23.561
Fynskredsen 15.000 15.000
Jyllandskredsen 20.000 20.000
Vilde blomsters dag 19.925 6.720
Nordisk samarbejde 11.031 11.999
Hammer Bakker i alt 19.266 1.430.596
PBS - gebyrer 8.543 8.650
Refunderet moms -17.487 0
Bankgebyrer 1.661 1.368
Renteudgifter 0 39
Renteudgifter 4.401 0
Diverse udgifter 0 2

Udgifter i alt 481.323 2.047.849
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2016
kr.

2015
kr.

Resultat 145.499 895.896
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Balance pr. 31. december
2016

kr.
2015

kr.
Aktiver
Ejendomsværdi, Hammer Bakker 86.000 86.000
Investeringsforeningsbeviser 4.054.935 4.048.962
Andre tilgodehavender 22.726 3.099
Likvide beholdninger 3.127.095 3.148.722

Aktiver i alt 7.290.756 7.286.784

Passiver
Egenkapital primo 6.990.689 6.296.295
Kursregulering af værdipapirer 5.972 -201.502
Årets resultat 145.499 895.896

Egenkapital ultimo 7.142.160 6.990.689

Skyldig moms 7.959 128.413
Skyldige omkostninger 100.423 131.951
Gæld vedr. rejser 35.732 35.732
Skyldig løn,skat m.m. 4.482 0

Passiver i alt 7.290.756 7.286.784
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Hovedforeningen
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Kontingent 357.723 353.731
Tilskud - Bladpuljen 0 12.942
Tilskud - Tipsmidler 68.601 57.529
Administrationstilskud øvrige 3.213 3.992
Salg 333 4.150
Renter og udbytte 43 0
Diverse indtægter 607 318

Indtægter i alt 430.520 432.661

Udgifter
Lønninger i alt 7.648 1.688
Urt i alt 210.554 208.675
Kontoret i alt 5.663 5.173
Hjemmeside 6.570 5.653
Indkøb af varer (til salg) 34.938 7.433
Gaver 0 500
Revision 21.250 10.000
Bestyrelsesmøder - transport 15.001 8.284
Bestyrelsesmøder - forplejning 18.717 10.758
Foretningsudvalget 722 0
Naturbeskyttelsesudvalget 580 890
Klagegebyrer 0 1.500
AFD Udgivelsesreception 0 28.312
AFD udgifter 33.429 0
Navneudvalget 2.135 0
Hovedforeningen - møder 8.612 23.561
Fynskredsen 15.000 15.000
Jyllandskredsen 20.000 20.000
Vilde blomsters dag 19.925 6.720
Nordisk samarbejde 11.031 11.999
PBS - gebyrer 8.543 8.650
Refunderet moms -17.487 0
Bankgebyrer 1.661 1.368
Renteudgifter 0 39
Diverse udgifter 0 2

Udgifter i alt 424.491 376.204

Resultat 6.029 56.457
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2016
kr.

2015
kr.

Aktiver
Andre tilgodehavender 22.726 3.099
Tilgode Jakob E Langes fond 166.094 125.268
Tilgode AFD 0 25.685
Likvide beholdninger 1.867.011 1.919.969

Aktiver i alt 2.055.832 2.074.021

Passiver
Egenkapital primo 387.645 331.188
Årets resultat 6.029 56.457

Egenkapital ultimo 393.674 387.645

Gæld til DBF Grundfond 209.979 205.531
Gæld til Hammer Bakker Fond 1.311.542 1.357.464
Skyldige omkostninger 100.423 87.650
Gæld vedr. rejser 35.732 35.732
Skyldig løn,skat m.m. 4.482 0

Passiver i alt 2.055.832 2.074.021
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Hammer Bakker Fond
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Forpagtning m.m. 59.155 30.000
Salg af træ 0 1.966.870
Tilskud til naturgenopretning 0 334.760
Renter og udbytte 80.709 104.915

Indtægter i alt 139.864 2.436.545

Udgifter
Naturgenopretningsprojekt 6.463 360.891
Skovning 0 1.057.279
Ejendomsskat 2.319 2.319
Hammer Bakker udvalget 6.984 9.419
Hammer Bakker generelt 3.500 689
Renteudgifter 4.401 0

Udgifter i alt 23.667 1.430.596

Resultat 116.197 1.005.949

Aktiver
Ejendomsværdi, Hammer Bakker 86.000 86.000
Investeringsforeningsbeviser 2.304.274 2.298.627
Tilgode Hovedforeningen 1.311.542 1.357.464
Likvide beholdninger 509.539 467.874

Aktiver i alt 4.211.356 4.209.965

Passiver
Egenkapital primo 4.081.552 3.193.992
Kursregulering af værdipapirer 5.647 -118.388
Årets resultat 116.197 1.005.949

Egenkapital ultimo 4.203.396 4.081.552

Skyldig moms 7.959 128.413

Passiver i alt 4.211.356 4.209.965
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Jakob E. Langes Fond
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Renter og udbytte 29.499 36.650

Indtægter i alt 29.499 36.650

Udgifter
Legater i alt 14.791 0

Udgifter i alt 14.791 0

Resultat 14.708 36.650

Aktiver
Investeringsforeningsbeviser 865.742 865.581
Likvide beholdninger 750.544 690.894

Aktiver i alt 1.616.287 1.556.475

Passiver
Egenkapital primo 1.184.962 1.189.414
Kursregulering af værdipapirer 161 -41.102
Årets resultat 14.708 36.650

Egenkapital ultimo 1.199.831 1.184.962

Gæld til Hovedforeningen 166.094 125.268
Gæld til Konto af 1988 250.362 246.245

Passiver i alt 1.616.287 1.556.475
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Konto af 1988 for Botanisk Mikroorganismeforskning
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Renter og udbytte 25.704 31.935

Indtægter i alt 25.704 31.935

Udgifter
Legater i alt 18.374 0
Administrationstilskud til DBF 3.213 3.992

Udgifter i alt 21.587 3.992

Resultat 4.117 27.943

Aktiver
Investeringsforeningsbeviser 754.365 754.224
Tilgode Jakob E Langes fond 250.362 246.245

Aktiver i alt 1.004.726 1.000.469

Passiver
Egenkapital primo 1.000.469 1.008.340
Kursregulering af værdipapirer 140 -35.814
Årets resultat 4.117 27.943

Egenkapital ultimo 1.004.726 1.000.469

Passiver i alt 1.004.726 1.000.469
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DBFs Grundfond (Reservefond)
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Renter og udbytte 4.448 5.527

Indtægter i alt 4.448 5.527

Udgifter

Udgifter i alt 0 0

Resultat 4.448 5.527

Aktiver
Investeringsforeningsbeviser 130.554 130.530
Tilgode Hovedforeningen 209.979 205.531

Aktiver i alt 340.533 336.060

Passiver
Egenkapital primo 336.060 336.731
Kursregulering af værdipapirer 24 -6.198
Årets resultat 4.448 5.527

Egenkapital ultimo 340.533 336.060

Passiver i alt 340.533 336.060
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Atlas Flora Danica projekt
2016

kr.
2015

kr.
Indtægter
Tilskud til færdiggørelse 0 4.291
Renter og udbytte 0 129

Indtægter i alt 0 4.420

Udgifter
Lønninger i alt 0 80.000
Kontoret i alt 0 11.049
Tilskud til tryk af bogværk 0 150.000

Udgifter i alt 0 241.049

Resultat 0 -236.629

Aktiver
Likvide beholdninger 0 69.986

Aktiver i alt 0 69.986

Passiver
Egenkapital primo 0 236.629
Årets resultat 0 -236.629
Gæld til Hovedforeningen 0 25.685
Skyldige omkostninger 0 44.301

Passiver i alt 0 69.986
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