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Selskabsoplysninger  
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Godkendt på selskabets generalforsamling, den   

Dirigent   
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 for "Beplantningsselska-

bet Staushede" Aktieselskab.  

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle 

stilling samt resultatet.   

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Staushede, den 20. marts 2009  

Direktion   

Erik Platz   

Bestyrelse   

Jørgen Pedersen Hans Jørgen Hellesøe Vaaben Keld H. Madsen 
formand   

Hans Skov Poul Christensen  
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Den uafhængige revisors påtegning  

Til aktionærerne i "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab 
Vi har revideret årsrapporten for "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.  

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er rele-
vante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og ud-
øvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.  

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i 
overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlin-
formation.   

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De 
valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrap-
porten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-
troller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med 
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en 
vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.  

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 årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.  

Esbjerg, den 20. marts 2009  

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab   

Peter Gammelvind 
statsautoriseret revisor     
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Selskabets hovedaktivitet er skovbrug.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat anses for tilfredsstillende set i lyset af, at der er tilbagebetalt 93.800 kr. af det modtagne opryd-

ningstilskud. Der er i årets løb skovet 159 m3 afkortet tømmer, 91 m3 emballagetræ, 333 m3 cellulosetræ, 103 

m3 flistræ, 123 rm brænde, 3 m3 pæle og 1.592 rm flis.  

Plantagen værdiansættes til kostprisen. Den offentlige vurdering pr. 01.10.2008 udgør 28.000.000 kr. Det 

skønnes, at handelsværdien ved et eventuelt salg kan være højere end den offentlige vurdering.  

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med 

tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.   

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.    

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.    

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Net-

toomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.   

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætnin-

gen, herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, 

herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger.  

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab 

vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører un-

der selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.  

Skat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 

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

direkte på egenkapitalen.   

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.  

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 

aktiver og forpligtelser.   

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 

i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skattefor-

pligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Plantagen måles til kostpris.  

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Værdipapirer 

Værdipapirer, der indregnes under anlægsaktiver, måles efter første indregning til dagsværdi, svarende til ba-

lancedagens børskurs. Unoterede aktier og anparter værdiansættes dog til anskaffelsessum.  

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere.   

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagel-

sesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råva-

rer, hjælpematerialer og direkte løn.   
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Anvendt regnskabspraksis 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.   
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Resultatopgørelse for 2008   

2008 2007  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Nettoomsætning 1 432.965 355 

Produktionsomkostninger 2 (392.911) (254)   ___________ _______ 

Bruttoresultat  40.054 101     

Administrationsomkostninger 3 (90.086) (89)   ___________ _______ 

Driftsresultat  (50.032) 12     

Finansielle indtægter 4 32.987 31 

Finansielle omkostninger 5 (41.617) (14)  ___________ _______ 

Resultat før skat  (58.662) 29     

Skat af årets resultat 6 0 0  ___________ _______ 

Årets resultat  (58.662) 29  ___________ _______  ___________ _______      

Forslag til resultatdisponering    

Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således:    

Overført til næste år  (58.662)    ___________    

(58.662)    ___________      
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Balance pr. 31.12.2008   

2008 2007  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______     

Grunde og bygninger 7 447.213 447   ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver  447.213 447   ___________ _______     

Andre værdipapirer og kapitalandele 8 781.930 828 

Egne aktier 9 1.500 0  ___________ _______ 

Finansielle anlægsaktiver  783.430 828  ___________ _______     

Anlægsaktiver  1.230.643 1.275  ___________ _______  

Fremstillede varer og handelsvarer  2.346 0  ___________ _______ 

Varebeholdninger  2.346 0  ___________ _______     

Tilgodehavende merværdiafgift  21.072 5 

Tilgodehavende leje  11.000 0 

Andre tilgodehavender  1.224 1 

Mellemværende, HedeDanmark  17.905 0  ___________ _______ 

Tilgodehavender  51.201 6   ___________ _______     

Likvide beholdninger  12.671 86   ___________ _______     

Omsætningsaktiver  66.218 92   ___________ _______     

Aktiver  1.296.861 1.367   ___________ _______   ___________ _______     
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Balance pr. 31.12.2008   

2008 2007  
Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Aktiekapital 10 789.000 789 

Dispositionsfond  197.190 197 

Reserve for egne aktier  1.500 0 

Overført overskud 11 306.171 366  ___________ _______ 

Egenkapital  1.293.861 1.352  ___________ _______  

Mellemregning, HedeDanmark  0 12 

Anden gæld  3.000 3  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  3.000 15  ___________ _______     

Gældsforpligtelser  3.000 15  ___________ _______     

Passiver  1.296.861 1.367  ___________ _______  ___________ _______  

Eventualforpligtelser mv.: Ingen. 
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Noter  

2008 2007  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Nettoomsætning   
Gavntræ 178.303 223 

Flis 123.908 0 

Brænde og selvskovning 7.408 1 

Jagtleje 110.000 110 

Leje af skydebanen m.m. 11.000 11 

Modtagne erstatninger 0 10  ___________ _______  

430.619 355 

Ændring i lagerværdi 2.346 0  ___________ _______  

432.965 355  ___________ _______    

2. Produktionsomkostninger   
Skovnings- og udkørselsomkostninger 232.847 98 

Anlæg af 1. kultur 2.538 15 

Anlæg af 2. kultur 18.415 104 

Kulturudgifter og bevoksningspleje 3.704 3 

Aktivitetsbestemt honorar  41.607 34 

Tilbagebetaling, tilskud til oprydning 93.800 0  ___________ _______  

392.911 254  ___________ _______    

3. Administrationsomkostninger   
Administrationshonorar    17.027 16 

Ejendomsskatter 25.176 24 

Forsikringer 8.979 10 

Generalforsamling og møder m.m. 16.923 14 

Revisorhonorar 12.300 12 

Diverse administrationsomkostninger 9.681 13  ___________ _______  

90.086 89  ___________ _______    

4. Finansielle indtægter   
Renter og udbytter, investeringsbeviser 31.487 31 

Fortjeneste ved salg af egne aktier 1.500 0  ___________ _______  

32.987 31  ___________ _______ 
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Noter  

2008 2007  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

5. Finansielle omkostninger   
Renter, bank 134 0 

Renter, HedeDanmark 493 1 

Kursregulering, værdipapirer 34.503 13 

Tab ved salg af værdipapirer 6.250 0 

Gebyrer 237 0  ___________ _______  

41.617 14  ___________ _______    

6. Skat af årets resultat   
Aktuel skat 0 0 

Ændring af udskudt skat 0 0 

Regulering vedrørende tidligere år 0 0  ___________ _______  

0 0  ___________ _______     

Grunde og  
bygninger  

kr.  ___________ 

7. Materielle anlægsaktiver  
Kostpris 01.01.2008 447.213  ___________ 

Kostpris 31.12.2008 447.213  ___________   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 447.213  ___________   

Offentlig ejendomsvurdering pr. 01.10.2008 28.000.000  ___________   
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Noter  

Andre værdi-  
papirer og  

kapitalandele  
kr.  ___________ 

8. Finansielle anlægsaktiver  
Kostpris 01.01.2008 874.759 

Tilgang 54.859 

Afgang (66.268)  ___________ 

Kostpris 31.12.2008 863.350  ___________   

Nettonedskrivninger 01.01.2008 (46.917) 

Årets nedskrivning (34.503)  ___________ 

Nettonedskrivninger 31.12.2008 (81.420)  ___________   

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2008 781.930  ___________   

der specificeres således:    

Investeringsbeviser  

Stk.   7.447 Danske Invest Erhverv mellemlange obligationer 727.200 

Stk.     971 Danske Invest  Erhverv Euro aktier 54.230  ___________  

781.430  ___________ 

Aktier og anparter  

Nom. kr. 1.000 Plantningsselskabet "Sønderjylland" 500  ___________  

500  ___________   

781.930  ___________ 
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Noter  

2008  
kr.  ___________ 

9. Egne aktier 
Bogført værdi 1.500  ___________ 

Nominel værdi 1.000  ___________  

Antal aktier, stk. 2  ___________ 

Beholdning i % af aktiekapital 0,1%  ___________  

Selskabet har i 2008 erhvervet 8 aktier med en nominel værdi på 4.000 kr. for 6.000 kr.  

samt solgt 6 aktier med en nominel værdi på 3.000 kr. for 6.000 kr.  

Erhvervelsen er sket med videresalg for øje.  

10. Aktiekapital   
Aktiekapitalen er opdelt således:      

406 stk. a 1.000 kr. 406.000 

766 stk. a 500 kr. 383.000  ___________ 

Aktiekapital 31.12.2008 789.000  ___________   

Aktierne er ikke opdelt i klasser.      

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 år.       

2008 2007  
kr. t.kr.  ___________ _______ 

11. Overført overskud   
Saldo 01.01.2008 366.333 94 

Overført fra overkurs ved emission 0 243 

Overført af årets resultat (58.662) 29 

Overført til reserve for egne aktier (1.500) 0  ___________ _______ 

Saldo 31.12.2008 306.171 366  ___________ _______     

vh-bim 
T:\AFD3101\125097\125097re0901.docx 


