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Jeg elsker de grønne lunde

Ti du er mig fader og moder,
- så synges fra strand til strand langt mer end søster og broder,
ti du er mit fædreland.

Jeg elsker de grønne lunde
med tonernes vuggende fald;
jeg elsker de blanke sunde
med sejlernes tusindtal.
.Jeg elsker hver dal, hver banke,
med kornets bølgende flugt,
hvor flittige hænder sanke
af arbejdets gyldne frugt.

Mig fryde din ros, din ære,
mig knuger din sorg, dit savn;
hver glans, hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn.

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave
inde midt i skovens pragt
og på heden alvors-stor,
her, hvor ørknens luftsyn bor.
Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet
løfter sig i bjerges sted.
0stersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.
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Houborg Plantage

Om alle de drømme bristed,
du har fra din ungdom drømt,
om trængsel og nød du fristed, jeg elsker dig dobbelt ømt.

Jeg elsker de brede sletter
i sollysets sommerpragt,
i vinterens stjernenætter
bag snetæppets juledragt.

Jylland mellem tvende have

Aktieselskabet

Forstummed hver røst i skoven,
og fairned hver gylden frugt,
faldt nat over mark og voven,
jeg fandt det dog lige smukt.

Regnskab for
året 1994
128. regnskabsår

Men end er der sang i skoven,
højt bølger det røde flag;
end er der en Gud for oven,
der råder for Danmarks sag!

Ordinær generalforsamling afholdes på
Hovborg Kro mandag den 15. maj 1995 kl. 17.30
med følgende dagsorden:

Johannes Helms

Heden, ja, man tror det næppe, men kom selv, bese den lidt:
Lyngen er et pragtfuld tæppe,
blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! om. føje år
heden som en kornmark står.
Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,
fremtid folder ud din magt;
hvaet af sit fulde bryst
synger højt om Jyllands kyst.
H. C. Andersen.

Holme! Offset
tlf. 75 39 60 48

1.
2.
3.
4.
5..
6.
7.
8.

VaJg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
Beslutning om Cinvendelse af overskud.
Valg af bestyrelse. Efter tur afgår:
H. Thomasen og Leif Oppermann.
Valg af revisor:
Jørgen Jørgensen og Revisionsfirmaet T. Oxbøll afgår.
Forslag fra bestyrelsen: Se side 2!
Eventuelt.
----0----

Forud for generalforsamlingen er der kl. 15.00 rundvisning i plantagen.
Mødested ved Skovfogedboligen, Vorbassevej 13, Hovborg.
Adgangskort til selskabets generalforsamling bestilles ved:
Poul Henrik Bruun, Holmeåvænget 58, 6682 Hovborg,
tlf. 75 39 62 83
eller tlf. 75 39 60 15 i tiden 24. april 1995 til 11. maj 1995.
Bestyrelsen.

-
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Indholdsfortegnelse

Årsberetning

for regnskabsåret

1994

Side:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Forslag fra bestyrelsen.
Årsberetning for regnskabsåret 1994.
Anvendt regnskabspraksis.
Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 1994.
Balance pr. 31. december 1994: Aktiver.
Balance pr. 31. december 1994: Passiver.
Direktion og revisionspåtegning.
Noter til regnskabet: 1 - 2 - 3 - 4.
Noter til regnskabet: 5 - 6.
Noter til regnskabet: 7 - 8: Supplerende note til regnskabet.
Sange.

A/S Houborg Plantage har i regnskabsåret
1994, som er selskabets
driftsår opnået et tilfredsstillende
driftsresultat.

128.

..
Selskabets

hovedaktivitet

er skovbrug.

Der er i årets lØb skovet 1.118,48
kg pyntegrønt og 1.048 juletræer.
Arets

Der

overskud

andrager

154.399

m' træ,

kr., som

411,25 m' flis samt

foreslås

fordelt

solgt

9.818

således:

Udbytte ..•........•.....•....
~....••...•.•.•.••....•.
'•.......
Overførsel til næste år ...••...................•..•••••••.•••

80.000
74.399

kr.

154.399

forventes

et positivt

resultat

i 1995.

Der er ikke indtrådt betydningsfulde
hændelser efter regnskabsårets
afslutning, som kan have indflydelse på årets resultat, aktiver og passiver samt
den Økonomiske stilling.

§ 28 b skal det oplyses,
Med henvisning til aktieselskabslovens
aktionærer ejer mere end 5% af aktiekapitalen:
Det Danske

7.

Hedeselskab,

at følgende

Viborg.

Forslag fra bestyrelsen:
A:

Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen forhøjes med 25 % fra kr.
400.000,- til kr. 500.000,- ved overførsel af kr. 100.000,- fra
selskabets frie reserver til aktiekapitalen.

B:

Blandt andet som følge af ovennævnte foreslår bestyrelsen samtidig,
at selskabets hidtidige vedtægter ændres således:
Paragraf 2 får følgende ordlyd:
"Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,- fordelt på 400 aktier
cl 250,- kr. og 400 aktier cl 1.000,- kr.".
I paragraf 7,2. linie, ændres "200 kr." til "250 kr.".
I paragraf

c:

2

8, 2. afsnit, ændres "200 kr." til "250 kr.".

Det foreslås endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at
foretage sådanne ændringer i det besluttede samt i vedtægterne, som
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte tilråde eller kræve som betingelse for registrering af kapitaludvidelsen og vedtægtsændringerne.

3

-

~

Resultatopgørelse

Anvendt regnskabspraksis

for tiden 1. jan. - 31. dec. 1994

----------------------------------------------------------

1993
1000 kr

Note
Arsregnskabet
skabsloven.
Regnskabet

er udarbejdet

er baseret

efter

bestemmelserne

på de historiske

i henhold

Varesalg:
Gavntræ .•.............•.•......•.•...
Pyntegrønt og juletræer ..........•...
Bonus på råtræsalg ...•.•.•.•...••...•
Sankekort og selvhugst •.•.•..•.••...•
Flis •..••....•...•....••.•.•..•....•.

til årsregn-

kostpriser.

':'lantagen.
Plantagen

er værdiansat

~riftsmateriel

til kontantværdien

pr.

l. april

1982.
Lagerændring

~g inventar.

Driftsmateriel
og inventar
af foretagne afskrivninger.
forventet levetid på 4 år.
Som anskaffelsessum
bogførte værdi pr.

er værdiansat
til anskaffelsessummer
med fradrag
Afskrivningerne
er lineære og baseret på en

for aktiver erhvervet
l. januar 1983.

før l. januar

1983 er anvendt

Entreprenørarbejde

er værdiansat

til anskaffelseskurs.

Beholdningen
af børsnoterede
aktier og obligationer
er værdi ansat til bØrskurserne pr. 31. december 1994. Urealiserede
kursgevinster
er overfØrt til
opskrivningshenlæggelser,
mens realiserede
kursgevinster/tab
indgår i resultatopgørelsen.
Skat.
Aktuel skat er opgjort på grundlag af en beregnet skattepligtig
indkomst
for regnskabsåret.
Forpligtelsen
er afsat på grundlag af en skatteprocent
på 34 med dertil hørende tillæg.
Eventualskat
er afsat, hvor der er forskel mellem den regnskabsmæssige
skattemæssige
værdiansættelse
af driftsmidler
og varebeholdning.
Eventualskatten

er beregnet

på grundlag

af en skatteprocent

og

på 34.

1

O

2
O

446.242
8.691
----------

- traktor ••..•••••.••..•.•••••.

RESULTAT FØR RENTER •.••••••.•.•••.••..••.•..••...•
Renteindtægter
og kursgevinst ved udtrækning af
obligationer
m.m ••.••••••••.•••••••••••••••••••
RESULTAT

FØR EKSTRAORDINÆRE

2

Ekstraordinære

3

Skat

RESULTAT

ARETS

4

71

146
-19
454.934
29.980
---------484.914

Driftsudgifter:
Skovnings- og udkørselsomkostninger
..
282.005
Anlæg af 2. kultur ••••.••....•.•.•.•.
28.627
Kulturudgifter
og bevoksningspleje ...
33.742
Skovvedligeholdelse
•••••••••••...••.•
11.702
Traktorudgifter •.•.•........••.•••...
27.447
383.525
-------------------101.389
Andre driftsindtægter:
Husleje ••••••.••••••.•••••••...•••..•
58.452
Jagtleje •••••••••••••••••••••••.••...
115.000
173.452
-------------------274.841
Udgifter til skovfogedmedhjælp,
regnskab
73.882
og tilsyn •.••..•..•••..•••••..•.••.••
Genera1forsamlingsog bestyrelsesudgifter m.v •••.•...••...•••.•••.•....•
47.029
LØn til kasserer •.•••••••.•••.••.•.•..•.
10.000
Kontorhold •••••••••......•.•.•..•......•
8.626
Revision og regnskabsmæssig
assistance .•
9.000
Ejendomsskatter ••••••••••..•••••.••••...
67.567
Forsikringer
- fa1ckabonnement •••••••••.
6.430
Vedligeholdelse
af skovfogedbolig •.•.•••
4.573
Vedligeholdelse
af skovarbejderboliger .•
8.873
Bygningsbrandforsikring
•...•.•••.•.•..•.
15.263
251.245
-------------------RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER •.•..••••••.....•.••.•••
23.595
Afskrivninger:
Driftsmidler •.••.••••.•.•••.•••.•.••......•••••
13.376

den

v'-"!'_~~12-~_~--,Partialobligationer

•••.•.....••.•.•..•....••

73

250.170
111.619
5.212
5.110
74.130

omkostninger

POSTER

96
223

244
-21

167
146

217
-71

11

10.219

-82

265.582
---------OG SKAT •.....••
275.802

375
293

18.483

O

257.319

293

102.920
---------kro
154.399

110
-------

..•.••.•..•.•..••.•....

FØR SKAT •.•.•.•••..•.••.••.•.•.•.•.•.••..

af årets

127

resultat ••...•••.••..•.••••.••.•••••

RESULTAT •...••••••...•..•••...•.•...•...

183

5
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Balance pr. 31. december 1994
PASSIVER

Balance pr. 31. december 1994
AKTIVER
31/12-93
1000 kr

Note

--.--------

ANLÆGSAKTIVER:---

4

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:
Plantagen
(kontantværdi
pr. l. januar
11.210.000 kr.)
Driftsmateriel
og inventar
MATERIELLE

5

ANLÆGSAKTIVER

1994,

IALT

.

FINANSIELLE
ANLÆGSAKTIVER:
Værdipapirer
FINANSIELLE

ANLÆGSAKTIVER

IALT

4.450.000
11.844

4.450
15

4.461. 844

4.465

.

3.690.749

3.921

.

3.690.749

3.921

8.152.593

8.386

l

31/12-93
1000 kr

Note
EGENKAPITAL:
400.000

400

OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER:
Opskrivning,
plantagen ....•...............•..
Ej realiserede
kursgevinster,
værdipapirer ...

3.795.428
52.929

3.795
162

OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER

IALT ••.........•.......

3.848.357

3.957

DISPOSITIONSFOND:
Saldo pr. 1. januar

1994 •..........•.........

2.400.000

2.400

2.400.000

2.400

1994 ..•••................

700.000

700

IALT .•...•••...........•.....

700.000

700

OVERFØRT OVERSKUD:
OverfØrt fra tidligere år ••.........•.•......
Henlagt af årets overskud •••••.•....•....•.•.
Forældede udbyttekuponer •....•....•.•........

1. 217.827
74.399
2.520

1. 112
103

OVERFØRT

1.294.747

1.218

IALT •.•.•..••.•.•..•..•.•...........

8.643.104

8.675

•••••••••••••.•••••••••.••..••••.•..

2.400

6

2.400

6

106.538

117

6

AKTIEKAPITAL

7

.j

......•.................•...........

DISPOSITIONSFOND
ANLÆGS~KT~~EB_~~~~
OMSÆTNINGSAKTIVER:
- n
0.

TILGODEHAVENDER:
Tilgodehavende
hos Hedeselskabet
Andre tilgodehavender
Beregnede renter
Tilgodehavende
udbytteskat
TILGODEHAVENDER
LIKVIDE

AKTIVER

i Viborg

IALT

BEHOLDNINGER

OMSÆTNINGSAKTIVER

IALT

EKSTRA RESERVEFOND:
Saldo pr. l. januar

_

VAREBEHOLDNING

IALT ........................•.

.

10.674

2

.
.
.
.

100.536
2.500
113.550
6.733

122

.

223.320

225

.

494.032

314

728.028

541

kr.
8.880.621
---------------

IALT •..............•...........

EKSTRA

3
93

7

RESERVEFOND

OVERSKUD

EGENKAPITAL

IALT •.....•••••.•..•....•.....

HENSÆTTELSER:

8

Eventualskat
HENSÆTTELSER

8.927

IALT

KORTFRISTET

.

GÆLD:

Selskabsskat

af årets

Merværdiafgift

indkomst •.•...•..........•

.......•.••..•..........•...•.•...

Depositum ••••..•••...•••••.•......•.....•.......
Ikke hævet
Udbytte

udbytte

vedr.

tidligere

år ........•..

'\

PASSIVER

J

PANTSÆTNINGER

GÆLD

IALT .•••....•.•..........•.....

IALT .•••....•••....•..•.......•....

OG EVENTUALFORPLIGTELSER:

466

O

6.000

10
39
80

42.112
80.000.

for 1994 ••••.••.•..••.•••.•.•........•.•

KORTFRISTET

6

•" 3

kro

235.116

246

8.880.621

8.927

Ingen.

7
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Noter til regnskabet
lIouborg, den

I

1. marts

1995.

1

direktionen:

Poul

Henrik

Renteindtægter
og kursgevinst ved udtrækning af
obligationer
m.m.:
Bankindestående ••..•....••.........••..••......•...........
Obligationer ..••••.•••.•••.•......•••...•......••.•.....•..
Det danske Hedeselskab ..•.•..••••••••••..•.•...•.....•.•..•
Kursgevinst
ved udtrækning
af obligationer .••••.••......•.•

Bruun

28.353
273.990
2.508
59.620
364.473

bestyrelsen:
Karl

H.Thomasen
formand

Poul Henrik

Heine Nikolajsen

Bruun

Tab ved salg af obligationer
(omlægning) •.••...
Bankgæld •..••.•••.••••••.•.••...•..•.•....•••.•

98.890

kr.

265.582

~

Per Ramsgaard

Leif Oppermann

98.769
120

Ekstraordinære
omkostninger:
Opmålings- og udstykningsomkostninger

18.483

•••.•••.•.•.•••.•.••.•..•
kr.

~

RevisionspAtegning
Vi har revideret

årsregnskabet

for 1994

for A/S Houborg

Hevisionen er udført i overensstemmelse
med almindeligt
sionsprincipper
og har omfattet de revisionshandlinger,
for nødvendige.

18.483

Plantage.
anerkendte
revisom vi har anset

Skat af årets resultat:
Den i resultatopgørelsen
udgiftsførte
skat sammensættes
således:
Aktuel skat .••••••.•.••••••.•..•.••••••...••.•••...•..•.•••.
Eventualskat:
6.000
Forpligtelse
pr. l. januar 1994 ••••••••••••••.•
2.400
Forpligtelse
pr. 31. december 1994 •••••.•••••••
Regulering,

Arsregnskabet
er aflagt i overensstemmelse
med lovgivningens
og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse
og giver efter vor opfattelse
et retvisende billede af selskabets resultat, dets aktiver og passiver samt den Økonomiske stilling pr. 31. december 1994.

tidligere

løb betalt

116.302

-3.600
-18

år •••••••.•.•••••••••.••••••••.•••••.•
kr.

Der er i årets

106.538

102.920

kr. i selskabsskat.

4
Esbjerg,

den 1. marts

TORBEN OXBØLL
Revisionsaktieselskab

Jørgen

8

Jørgensen

Maskiner
og inventar

1995.

Peter Gammelvind
statsaut. revisor

Driftsmateriel

og inventar:

Garage
9.706

laIt

Anskaffelsessum
pr. 1. januar 1994 •.••••••..
Tilgang til kostpris ••••••..•••••.••••••.•••

173.834
9.992

Anskaffelsessum

183.826

9.706

193.532

Afskrivninger
pr. 1. januar 1994 .......••...
Arets afskrivninger .••..•••••..••.•.•..•.••.

158.606
13.376

9.706

168.312
13.376

Afskrivninger

pr. 31. december

1994 .••.••...

171.982

9.706

Bogført

pr. 31. december

1994 .•••• kr.

værdi

pr. 31. december

1994 ..•...•

11. 844

O

O

o

183.540
9.992

181.688
11. 844

9

-
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Noter til regnskabet
(fortsat).
-------------- -----------------

Noter til regnskabet
(fortsat).
-------------------------------

~
værdipapirer:
Anskaffelsessum
pr. l. januar
Tilgang til kostpris

?.

1994

3.759.219
1. 369.777
--------52.929
5.128.997
3.637.819
--------901.279
161. 993
.
589.898 1.491.177
-30.691
.
-78.372

Udtræk til kostpris
Salg til kostpris

Opskrivningshenlæggelse
pr. l. januar 1994
.
Tilbageførte
opskrivninger
af udtrukne og solgte
obligationer
.
Nedskrivning
af finansielle
anlægsaktiver
til statusdagens kurser
.
-------------------kro 3.690.749
der specificeres
Nom.

kro

Stk.
Stk.
Nom. kr.

Ej realiserede kursgevinster.
værdipapirer:
Saldo pr. l. januar 1994 •.......•.•.....•......•...•.•...•....•.
Tilbageførte
opskrivninger
af udtrukne og solgte
obligationer ..•.....•...................•..........
78.372
Nedskrivning
af finansielle anlægsaktiver
til
statusdagens
kurser •............•.................•
30.691

109.064

kro

52.929

161. 993

~
Eventualskat:
Hensættelse til eventualskat.
2.400 kr., fordeles således:
Driftsmidler. '.'........•...•.................•.......••......
Varelager ...............•.......•..........••................

1. 650
750

således:
46.000

3
585
351. 000

Nom.

kr.

1.227.800

Nom.

kr.

261.000

Nom.

kr.

500.000

Nom.

kr.

5.000

Nom. kr.

306.000

Nom.

kr.

593.000

Nom.

kr.

499.000

partialobligationer.
Novopan Træ23.000
industri A/S a 50
.
2.181
aktier. Top-Danmark
a 727
.
aktier. A/S Varde Bank a O
.
O
obligationer.
Industrielle
Kreditfor368.725
ening. 9.s .• 2001. 10% a 105.05
.
obligationer.
Ny Jydsk Grundejer Kreditforening. 3.s .• l. afd .• 2002. 7% a 96.50 1.184.827
obligationer.
Byggeriets Realkreditfond.
l11.s .• 2002, 9% a 100,50
.
262.305
Dansk Statslån. st. 1995. var. rt.
a 99. 95
'.'
.
499.750
obligationer,
Byggeriets Realkreditfond.
111.s., 2026. 6% a 72
.
3.600
obligationer,
Nykredit. 2.s .• C.A .• 2016.
10% a 98,05 .....................•.•.•..•.
300.033
obligationer.
Danske St. lån. 2003. 8%
a 93.35 .................................•
553.565
obligationer.
Nykredit. 2.s .• 2010. 9%
a 98,75
.
492.762
kr. 3.690.749

kr.

2.400

Supplerende note til regnskabet

--------------------------------

Skovrider. skovfoged
Hedeselskab.

og arbejdere

Bestyrelse og direktion
tæring dækket.
Kassereren

i plantagen

er ikke lØnnet.

har fået udbetalt

10.000

men

er alle ansat

hos Det danske

får befordringsudgifter

og for-

kr. i honorar.

6
Aktiekapital:
Selskabets aktiekapital
således:
400 stk.
400 stk.

består

af 800 aktier,

som stykvis

er fordelt

a 200 kr ......................................•.....
a 800 kr

.
kro

Stemmeret:

10

1 stemme

pr.

200 kroners

aktie.

maks.

16 stemmer

80.000
320.000
.400.000

pr. aktionær.

11

