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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Fonden Naturkraft.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resulta-tet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 26. april 2021
Direktion

Peter Wissing Sand
adm. direktør

Bestyrelse

Henrik Tvarnø

Hans Østergaard Kristensen

Christian Schultzer-Nielsen Have

Sara Line Bohn

Kurt Nielsen

Henrik Rasmussen

formand

næstformand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Naturkraft
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Naturkraft for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 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
fonden 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der som følge af Coronasituation er væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl
om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1 i årsregnskabet, hvor det fremgår, at ledelsen har en forventning om, at forudsætningerne til driftsbudgetterne overholdes, hvorfor
årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
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 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 fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Fonden Naturkraft · Årsrapport for 2020

2

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
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 fondens 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
fondens 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 fonden 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Skjern, den 26. april 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Kim Rune Brarup

statsautoriseret revisor
mne10734
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Fondsoplysninger

Fonden

Fonden Naturkraft
Naturparken 10
6950 Ringkøbing
CVR-nr.:

39 00 26 04

Stiftet:

1. september 2017

Hjemsted:

Ringkøbing-Skjern

Regnskabsår:

1. januar 2020 - 31. december 2020
3. regnskabsår

Bestyrelse

Henrik Tvarnø, formand
Hans Østergaard Kristensen, næstformand
Christian Schultzer-Nielsen Have
Sara Line Bohn
Kurt Nielsen
Henrik Rasmussen

Direktion

Peter Wissing Sand, adm. direktør

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østergade 130
6900 Skjern

Bankforbindelse

vestjyskBANK, Torvet 2, 6950 Ringkøbing
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Ledelsesberetning

Fondens formål
Fonden Naturkraft er almennyttig.
Fondens grundlag er med udgangspunkt i en synliggørelse af naturens kræfter at skabe forståelse og
større bevidsthed om menneskets samspil med naturen, og hvorledes vi hver især og sammen kan bidrage til større bæredygtighed - lokalt og globalt.


At øge viden og indsigt i og forståelse for bæredygtighed (miljømæssigt, kulturelt og socialt)
med særligt fokus på børn og unge.



At understøtte og gennemføre forskning herunder inden for adfærdsfornyelse, der sigter på udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.



At udvikle innovative formidlings- og undervisningskoncepter ved brug af alle tilgængelige virkemidler pædagogisk, fysisk og digitalt - som katalysator for en bæredygtig samfundsudvikling. At
skabe værdi for befolkningen ved, at den erhvervede viden om bæredygtighed formidles bredt i
samfundet for løbende at understøtte nødvendige forandringsprocesser og handlinger.



Gennem at drive og udvikle en formidlingsplatform, et videnspædagogisk aktivitetscenter fysisk
og virtuelt, der realiserer Fondens ovennævnte formål.



At indgå partnerskaber med staten, regionen, kommunen og organisationer, institutioner og
virksomheder lokalt og internationalt. At yde rådgivning og bistand inden for undervisning og
formidling af sammenhængen mellem naturens kræfter, menneskelig adfærd og bæredygtighed.

Udvikling i året
Fondens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på 4.185 t.kr., og fondens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 2.222 t.kr.
Fondens indtægter blev langt under budget og årets resultat langt under forventet. Hovedårsagen var,
at Naturkraft åbnede 12. juni 2020, altså midt i den verdensomspændende Corona-epidemi, hvilket
medførte langt færre besøgende end forventet. På grund af åbningstidspunktet og reglernes udformning
kunne Naturkraft ikke opnå støtte fra Statens hjælpepakker, og den manglende kompensation påvirkede resultatet negativt.
2020 var som bekendt præget af bl.a. lukkede grænser i en længere periode, diverse restriktioner herunder varierende forsamlingsforbud, påbudt lukning af visse typer af aktiviteter, lukning af offentlige
institutioner m.m. ligesom Naturkraft ikke blev en del af den såkaldte ”sommerpakke”, hvor hovedparten af danske attraktioner via statstilskud kunne besøges til halv pris, men måtte opretholde fuld
pris.
Året sluttede som tvangslukket kulturinstitution i forlængelse af en periode med få besøgende qua
manglende aktive gæster i nærområdet.
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Ledelsesberetning

Samlet set var besøgstallet for 2020 omkring 60.000 gæster, heraf knap 50.000 betalende gæster.
Det økonomiske resultat må betragtes som utilfredsstillende og vanskeliggør finansieringen af planlagte
udvidelser og fornyelser.
I situationen var det dog positivt, at den gennemsnitlige omsætning pr. gæst var højere end forventet
og i perioder var salg af mad/drikke såvel som butiksvarer væsentlig over forventet.
Fondens ledelse anser driften af Naturkraft som værende udfordret i den kommende periode, idet der
fortsat vil være et misforhold mellem egenindtægter og det planlagte behov for løbende at skærpe
fondens fokus på fornyelse, partnerskaber og andre relevante forhold, der sikrer fondens efterlevelse af
sit formål forenet med en bæredygtig drift.
Naturkraft har fortsat fokus på formidling af FN’ Verdensmål båret ikke mindst af de såkaldte ekspeditioner, som forener indsigt og viden via lærende leg, og dermed er en anderledes folkelig public service
omkring den grønne dagsorden og en mere bæredygtig levevis.
Fokus på udlevet bæredygtighed kommer også til udtryk via bl.a. Naturkrafts eget udviklede bæredygtighedsmærke, som bruges til at dialog med leverandører og samarbejdspartnere at øge den fælles forståelse af bæredygtighed.
Gæsteundersøgelser viser, at ekspeditionerne forener den gode ikke mindst fælles oplevelse med en
større naturvidenskabelig forståelse og indsigt. Afledt danner de fundamentet for dialog omkring oplevelsen og det som man har lært i fællesskab, hvorfor der i de kommende år vil blive udviklet et stigende antal ekspeditioner som både vil afspejle temaer, årstider som favne naturbegreber som biotoper
og/eller planter samt dyr.
Der har i åbningsåret 2020 været stort fokus på dialog med gæsterne for at indsamle viden om deres
oplevelser. Dette har løbende afstedkommet ændringer i bl.a. modtagelsen og introduktionen til Naturkraft, formidlingen såvel som flere delelementer i udstillingen. Denne proces vil fortsætte samtidig
med at der adderes nye oplevelser, udstillinger m.m.
I 2020 er der således igangsat projekter, som betyder etableringen af et såkaldt ”revlehul” også kaldet
hestehuller via en donation fra Tryg Fonden ligesom der med lokal ekspertise fremstilles en zorbulator
Det er en mekanisk løsning der skal transportere de 200 kilo tunge zorbingkugler retur til ringvoldens
top efter at man som gæst i den grad har oplevet tyngdekraften på egen krop. Zorbinganlægget forventes ibrugtaget i sommeren 2021.
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Ledelsesberetning

God fondsledelse
Bestyrelsen skal redegøre for god fondsledelse i overensstemmelse med "Anbefalingerne om god Fondsledelse". Dette dækker over en redegørelse om bestyrelsens åbenhed og kommunikation, opgaver og vederlag. Redegørelsen indgår ikke i ledelsesberetningen, men er i stedet offentliggjort på fondens hjemmeside:
https://www.naturkraft.dk/app/webroot/uploads/filer/2020---god-fondsledelse.pdf
Oplysninger om bestyrelsens medlemmer
Der henvises til Fondens hjemmeside for oplysninger om bestyrelsens medlemmer:
https://www.naturkraft.dk/om-os/fondene-bag-naturkraft/fonden-naturkraft
Fondens uddelingspolitik
Fonden har ikke uddelingsformål men alene driftsformål, og der er således ikke foretaget ekstern uddeling i året.
Usædvanlige forhold
De økonomiske konsekvenser af coronakrisen har haft direkte indflydelse på selskabets omsætning og likviditet efter regnskabsårets udløb. Der henvises til note 1 for nærmere omtale herom.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Begivenheder efter balancedagen
Fondens ledelse vurderer, at resultatet i 2021 ligeledes vil blive påvirket negativt af Covid19, selvom
Fonden i starten af 2021 har været omfattet af hjælpepakker.
Det var meget vigtigt, at det lykkedes at få Naturkraft optaget på Finansloven (under Undervisningsministeriet) med 4 mio. kr. årligt i foreløbig en 4-årig periode.
Det er endnu uklart, hvilke restriktioner og dertil knyttede kompensationer, der vil gælde hen over højsæsonen (fra maj-august 2021). Det må derfor forudses, at Naturkraft først vil opleve et ”normalt” år i
2022.
Fondens ledelse aflægger trods årets forventninger regnskabet med fortsat drift for øje, og betragter
fortsat de strategiske perspektiver for Fondens virke som vigtige og lovende.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fonden Naturkraft er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse B-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond. Herudover har
fonden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 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 forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti
ver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter samt kassebeholdninger.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterføl
gende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2

2020

2019

Bruttofortjeneste

19.629.043

118.376

Personaleomkostninger

-14.878.164

-5.765.806

-553.129

0

4.197.750

-5.647.430

4.524

0

-17.244

-584

4.185.030

-5.648.014

0

0

4.185.030

-5.648.014

4.185.030

0

Overføres til vedtægtsmæssige reserver

0

-3.384.898

Disponeret fra overført resultat

0

-2.263.116

4.185.030

-5.648.014

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat
Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat

Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

6.646.364

0

0

4.397.680

6.646.364

4.397.680

6.646.364

4.397.680

Fremstillede varer og handelsvarer

278.858

0

Varebeholdninger i alt

278.858

0

1.082.455

58.800

Andre tilgodehavender

12.694.577

4.791.400

Tilgodehavender i alt

13.777.032

4.850.200

Likvide beholdninger

4.304.510

6.182.002

Omsætningsaktiver i alt

18.360.400

11.032.202

Aktiver i alt

25.006.764

15.429.882

Anlægsaktiver
3

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger
for materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

300.000

300.000

Overført resultat

1.921.913

-2.263.116

Egenkapital i alt

2.221.913

-1.963.116

Anden gæld

803.577

0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

803.577

0

3.422

19.453

10.558.314

15.463.817

Anden gæld

2.972.667

1.364.150

Periodeafgrænsningsposter

8.446.871

545.578

21.981.274

17.392.998

Gældsforpligtelser i alt

22.784.851

17.392.998

Passiver i alt

25.006.764

15.429.882

Egenkapital
Virksomhedskapital

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1

Usikkerhed om going concern

4

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

5

Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital Overført resultat

Egenkapital 1. januar 2020
Årets overførte overskud eller underskud

I alt

300.000

-2.263.117

-1.963.117

0

4.185.030

4.185.030

300.000

1.921.913

2.221.913
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Noter
1.

Usikkerhed om going concern
2020 har været et hårdt år med nedlukning og udeblivelse af udenlandske turister som følge af
Covid-19. Fonden Naturkraft har grundet opstartstidspunktet ikke været berettiget til at modtage hjælpepakker fra staten til at klare noget af udfordringen og har derfor fået modtaget tilskud
fra en række fonde samt et tilskud på 4 mio. kr. fra staten.
2021 tegner til at blive endnu et hårdt år for Fonden Naturkraft, men med hjælpepakker i første
kvartal 2021 samt tilskud og støtte fra samarbejdspartnere mv., er det forventningen, at Fonden
Naturkraft økonomisk kan klare sig igennem 2021 og ind i 2022.
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår Fonden Naturkraft får lov til at genåbne i 2021,
herunder hvorledes genåbningen af samfundet i øvrigt vil forløbe for at forhindre yderligere smittespredning.
De fleste internationale rejseforbud er fortsat gældende med overvejende risiko for, at disse bliver forlænget. Som følge af at en stor del af gæsterne i højsæsonen er turister, forventes rejsebegrænsningerne fortsat at påvirke fonden omsætning markant i negativ retning i både 2021 og
til dels også i 2022.
Da der er usikkerhed forbundet med, hvordan den danske regerings genåbning af samfundet som
følge af Covid-19 vil forløbe, og hvornår rejserestriktioner vil blive lempet og normal rejseaktivitet vil tilbagevende, kan dette kombineret med usikkerhed omkring fremtidige hjælpepakker og
donationer mv. skabe usikkerhed om Fonden Naturkrafts forventede udvikling, herunder indtjening og likviditet.
Baseret på regeringens hjælpepakker samt en kombination af tilkendegivelser fra samarbejdspartnere, modtagne donationer samt tilpasning af Fonden Naturkrafts personale og omkostningsreduktioner i øvrigt er det ledelsens vurdering, at Fonden Naturkraft vil kunne fortsætte driften
frem til 31. december 2021.

2.

2020

2019

13.926.654

5.760.282

Pensioner

789.492

0

Andre omkostninger til social sikring

162.018

5.524

14.878.164

5.765.806

1.928.945

1.804.812

35

9

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

Direktion og bestyrelse
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter
3.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse og forudbetalinger for
materielle
anlægsaktiver

0

4.397.680

Tilgang

7.404.073

0

Afgang

-204.580

-4.397.680

7.199.493

0

0

0

553.129

0

553.129

0

6.646.364

0

Kostpris 1. januar 2020

Kostpris 31. december 2020
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2020
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

4.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Fonden har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2020.

5.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Kautionsforpligtelser:
Fonden Naturkraft har afgivet selvskyldnerkaution overfor Ejendomsfonden Naturkrafts mellemværende med vestjyskBANK, der pr. 31. december 2020 alene bestod af indestående i pengeinstitutter.
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