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 Oplysninger om den erhvervsdrivende fond 
 
 
Fonden Fugleværnsfonden 
 Vesterbrogade 138 - 140 
 1620  København V 
 
 Telefon: 33 28 38 39 
 Telefax: 33 31 24 35 
 Hjemmeside: www.fuglevaernsfonden.dk 
 E-mail: fvf@dof.dk 
 CVR nr.: 10 38 43 89 
 Stiftet: 13. maj 2006 
 Hjemsted: København 
 Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
 
Formål Fondens formål er at værne om Danmarks fugle her i landet såvel som i ud-

landet, bl.a. ved at medvirke til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, 
navnlig for truede og sårbare arter, og at foranstalte naturformidling fra fon-
dens reservater. 

 
Bestyrelse Martin Iversen, formand 
 Henning Nøhr, næstformand 
 S.A. Rasmussen 
 Christian Hjorth 
 Lennart Ricard 
 Birger Christensen 
 Eyvind Lyngsie Jakobsen 
 Leif Clausen 
 Peter Friis Møller 
 Nils-Erik Norsker 
 Torben Bøgeskov 
 Martin Kviesgaard 
 
Direktion Elise Frydensberg 
 
Revision S.A. Christensen & W. Kjærulff 
 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
 St. Kongensgade 68 
 1264  København K 
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 Ledelsespåtegning 
 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2006 for Fugleværnsfonden, Erhvervs-
drivende Fond. 
 
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. 
 
 
København, den 10. marts 2007 
 
   Direktion 
 
 
   Elise Frydensberg 
 
 
   Bestyrelsen 
 
 
 Martin Iversen Henning Nøhr S.A. Rasmussen 
 formand næstformand  
 
 
 
 Christian Hjorth Lennart Ricard Birger Christensen  
 
 
 
 Eyvind Lyngsie Jakobsen Leif Clausen Peter Friis Møller  
 
 
 
 Nils-Erik Norsker Torben Bøgeskov Martin Kviesgaard  
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 Den uafhængige revisors påtegning 
 
 
Til bestyrelsen i Fugleværnsfonden, Erhvervsdrivende Fond 
Vi har revideret årsrapporten for Fugleværnsfonden, Erhvervsdrivende Fond, for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabs-
praksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter års-
regnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opret-
holdelse af interne kontroller, der er relevante 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 udøvelse af regnskabsmæs-
sige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 
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 fejlinformation. 
 
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 årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og 
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshand-
linger, 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
København, den 10. marts 2007 
 

S.A. CHRISTENSEN & W. KJÆRULFF 
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 

 
 Lars Nørgaard Nielsen Allan Lucas 
 Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 
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Beretning for 2006  
 
 
Efter ansøgning fra stifteren, Dansk Ornitologisk Forening (DOF), meddelte Erhvervs- og Selskabssty-
relsen i november 2006, at de havde registreret Fugleværnsfonden som en erhvervsdrivende fond med 
CVR nr. 10 38 43 89. Hermed videreføres den oprindelige ”Fugleværnsfonden” som et selvstændigt 
retssubjekt. 
 
Fondens formål er at værne om Danmarks fugle her i landet såvel som i udlandet, bl.a. ved at medvirke 
til at bevare eller skabe vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter, og at foranstalte na-
turformidling fra fondens reservater. 
 
Fonden er registeret med en grundkapital på kr. 5 mio. Fonden er ejer af eller driver 18 fuglereservater 
på i alt 856 hektar. Fonden havde ud over fast ejendom i form af reservater en kapital på 8,7 mio. Ad-
ministrationen varetages af Fugleværnsfondens sekretariat fra Fuglenes Hus på Vesterbrogade, lige-
som alle hidtidige kontraktforhold videreføres. 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har registreret Fugleværnsfonden med tilbagevirkende kraft således, at 
regnskabet for hele 2006 er det første regnskabsår, hvor årsrapporten følger den gældende lovgivning 
for erhvervsdrivende fonde. Derfor indeholder den foreliggende årsrapport ikke henvisninger til års-
regnskabet for 2005. 
 
Fondens erhvervsindkomst, som primært stammer fra forpagtningsindtægter, udgør i 2006 t.kr. 437. 
 
Af de øvrige indtægter hidrører kr. 1,9 mio. fra fonde og legater, hvoraf kr. 1,3 mio. er tilskud til et stort 
femårigt formidlingsprojekt støttet af Aage V. Jensens Fonde. Som led i projektet er der i årets løb ar-
bejdet på nye publikumsfaciliteter ved Tryggelev Nor, Ravnstrup Sø og Gulstav Mose, ligesom der er 
fremstillet en række nye informationsfoldere og planchehalvtag. 
 
Indtægten fra støttebidrag og gavebreve andrager t.kr. 618, og indtægter fra arv udgør kr. 1 mio. fra et 
endnu ikke færdigbehandlet bo. I alt udgør anden indkomst kr. 3,929 mio. hvoraf de t.kr. 648 er an-
vendt til dækning af fællesomkostninger. Årets samlede resultat blev på kr. 3,719 mio., hvilket beløb er 
anvendt eller reserveret til naturpleje og formidling i henhold til fondens formål. Resultatet er negativt 
påvirket af ikke realiseret kurstab på fondens værdipapirbeholdning på t.kr. 250. 
 
I 2006 blev et stort femårigt naturgenopretningsprojekt støttet af Fyns Amt og EU's Life-midler færdig-
gjort. Af andre større naturplejeprojekter udført i 2006 skal nævnes kratrydning ved Bøjden Nor og 
Tryggelev Nor med henblik på at forbedre afgræsningen til gavn for de englevende fugle samt rør-
drumvenlig pleje af rørskoven ved Tryggelev Nor. Fugleværnsfondens 10 lokale, frivillige arbejdsgrup-
per har i årets løb præsenteret et stort praktisk arbejde i Fugleværnsområderne med at udføre natur-
pleje og vedligeholde publikumsfaciliteter.  
 
Der er ikke erhvervet nye ejendomme i regnskabsåret. Årets resultat efter fradrag af udgifter afholdt til 
pleje og udvikling af reservater m.m. t.kr. - 217 overføres fra 2006 til 2007. Pr. 31. december 2006 ud-
gjorde egenkapitalen kr. 8,5 mio. 
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Beretning for 2006 - fortsat 
 
 
Fugleværnsfondens bestyrelse vil gerne takke medarbejdere og frivillige for det store engagement i 
2006 og alle fonde og andre, som har bidraget med støtte i det forløbne år. En særlig tak skal rettes til 
følgende donatorer: 
 
Aage V. Jensens Fonde 
Bodil Pedersen Fonden 
Dir. J. P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat 
DOFs Lokalafdelinger 
Fyns Amt, Life Projekt, Tryggelev Nor 
Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 
Lemvigh-Müller Fonden 
Martin Pedersens Mindelegat 
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond 



S.A. CHRISTENSEN & W. KJÆRULFF 
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 

 

7

 
 Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsrapporten for Fugleværnsfonden for 2006 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder. 
 
Året 2006 er Fugleværnsfondens første regnskabsår som erhvervsdrivende fond. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fon-
den, 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 forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Bidrag fra fonde og legater 
Modtagne tilskud henføres resultatmæssigt til den periode, der fremgår af de pågældende bevillings-
skrivelser. Modtagne/bevilgede tilskud vedrørende bestemte projekter, der ikke er afsluttet i regn-
skabsåret, periodiseres således, at det i året indtægtsførte tilskud svarer til de afholdte omkostninger. 
 
Gaver og arvemidler 
Gaver og arvemidler indtægtsføres enten i det omfang, fonden har erhvervet endelig ret til indtægter-
ne eller i det omfang, at det er sandsynliggjort at endelig ret er erhvervet for så vidt angår faktisk mod-
tagne midler. 
 
Fællesomkostninger 
Fællesomkostninger omfatter omkostninger til gager, administration og lokaler m.v. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealise-
rede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v. 
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 Anvendt regnskabspraksis - fortsat 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN - fortsat 
 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger 
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra 
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være 
af tilbagevendende karakter. 
 
Fondsskat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 
 
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde (reservater) og bygninger, indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er som udgangspunkt kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid.  
 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
 
For så vidt angår reservater og bygninger herpå foretages nedskrivning af hele kostprisen under hen-
syntagen til, at disse henligger uden væsentligt indkomstgrundlag. 
 
Der foretages lineære afskrivninger vedr. øvrige aktiver baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider: 
Indretning af lejede lokaler 1-5 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1-5 år 
 
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 afskrivninger. 
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 Anvendt regnskabspraksis - fortsat 
 
 
BALANCEN 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og værdireguleringer foretages over 
resultatopgørelsen under finansielle poster. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår. 
 
Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betal-
te acontoskatter. 
 
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skat-
teværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den 
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgiv-
ning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt 
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år anven-
des en skattesats på 28%. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2006 
 
 
    2006  
Noter   kr.  
 1 Erhvervsindkomst............................................................................ 437.126  
 
  Bidrag fra fonde og legater m.v. ........................................................ 1.890.978  
  Tips- og Lottomidler ........................................................................... 82.000  
  Gaver.................................................................................................. 617.760  
  Arvemidler .......................................................................................... 1.000.000  
 2 Andre indtægter.................................................................................. 107.188  
  Anden indkomst, indtægter fra fonde, arvemidler m.v. ..................... 3.697.926  
  Refusion, andel af anskaffelsesværdi ejendom................................. 60.577  
 3 Finansielle indtægter, netto................................................................ 170.767  
  Anden indkomst i alt........................................................................... 3.929.270  
  Fællesomkostninger, andel................................................................ 647.731  
  Anden indkomst, netto .................................................................... 3.281.539  
 
  Fondsskat........................................................................................... 0 
 
  RESULTAT ........................................................................................ 3.718.665  
 
  der disponeres således: 
 
  Udgifter afholdt/reserveret med henblik på formålsopfyldelse: 
 4 Reservater - pleje og udvikling........................................................... 3.595.103  
  Formidlingsarbejde............................................................................. 340.351  
    3.935.454  
  Overførsel til næste år........................................................................ - 216.789  
    3.718.665  
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 Balance 31. december 2006 
 

AKTIVER 
 
    2006  
Noter   kr.  
 5 Ejendomme ........................................................................................ 1  
 6 Driftsmateriel og inventar ................................................................... 1  
  Materielle anlægsaktiver ................................................................. 2  
  
 7 Værdipapirer....................................................................................... 9.123.477  
  Finansielle anlægsaktiver ............................................................... 9.123.477  
 
  ANLÆGSAKTIVER I ALT................................................................. 9.123.479  
 
 
  Tilgodehavender ................................................................................ 406.578  
  Periodeafgrænsningsposter............................................................... 9.750  
  Tilgodehavender .............................................................................. 416.328  
 
  Likvide midler ................................................................................... 1.433.518  
 
  OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ....................................................... 1.849.846  
 
 
  AKTIVER I ALT ................................................................................. 10.973.325  
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 Balance 31. december 2006 
 

PASSIVER 
 
    2006  
Noter   kr.  
 8 Grundkapital ....................................................................................... 5.000.000  
 9 Uddelingsfond .................................................................................... 3.515.883  
  EGENKAPITAL I ALT ....................................................................... 8.515.883  
 
 
 10 Hensættelse til opfyldelse af fondens formål..................................... 2.017.347  
  HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.............................................. 2.017.347  
 
 
  Fondsskat........................................................................................... 0  
  Leverandører og skyldige omkostninger ........................................... 440.095  
  Kortfristede gældsforpligtelser ...................................................... 440.095  
 
  GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT..................................................... 440.095  
 
 
  PASSIVER I ALT............................................................................... 10.973.325  
 
 11 Sikkerhedsstillelser 
 12 Eventualforpligtelser 
 13 Medarbejderforhold 
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Noter til regnskabet 
 
 
   2006  
1 - Erhvervsindkomst  kr.  
 Forpagtningsafgifter, græsning, rørskær m.v. ................................... 411.091  
 Landbrugsstøtte ................................................................................. 26.035  
   437.126  
 
 
2 - Andre indtægter 
 Gavebrevsordning, Finansstyrelsen .................................................. 7.381  
 Sort Sol, arrangementer..................................................................... 85.052  
 Diverse støttebidrag m.v. ................................................................... 14.755  
   107.188  
 
 
3 - Finansielle indtægter, netto 
 Renter, pengeinstitutter...................................................................... 9.069  
 Renter, obligationer og investeringsbeviser ...................................... 458.438 
 Realiseret kurstab, obligationer ......................................................... - 45.330 
 Urealiseret kurstab, obligationer ........................................................ - 201.636 
 Urealiseret kurstab, investeringsforeningsbeviser............................. - 49.774  
   170.767  
 
 
4 - Reservater - pleje og udvikling   
 Direkte reservatudgifter...................................................................... 2.200.766  
 Fællesomkostninger, reservater: 
  Konsulenter, brochurer og plancher ............................................... 191.337  
  Andel i fællesomkostninger............................................................. 1.203.000  
   3.595.103  
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Noter til regnskabet - fortsat 
 
 
   2006  
5 - Ejendomme  kr. 
 Anskaffelsessum 1. januar 2006 *) .................................................... 9.111.424  
 Tilgang 2006....................................................................................... - 60.577  
 Anskaffelsessum 31. december 2006 ............................................ 9.050.847  
 
 Akk. nedskrivninger 1. januar 2006 ................................................... 9.111.423  
 Tilbageførelse af nedskrivning 2006.................................................. - 60.577  
 Akk. nedskrivninger 31. december 2006 ....................................... 9.050.846  
 
 Balanceværdi 31. december 2006.................................................. 1  
 *) Historiske 
 
 Ved bedømmelse af værdiansættelsen må hensyn tages til, at ejendommene henligger som 

fuglereservater. 
 
 Ejendommene omfatter 
   Hektar 
 Gundsømagle Sø, Nordsjælland  60,0 
 Ravnstrup Sø, Sydsjælland  9,5 
 Ægholm, nord for Møn  1,8 
 Nyord v/Møn  186,0  
 Nakskov Indrefjord, Vestlolland  10,0 
 Gulstav Mose, Sydlangeland  7,0 
 Tryggelev Nor, Sydlangeland  170,0 
 Roholm, Odense Fjord  1,0 
 Søgård Mose, Sønderjylland  16,7 
 Sølsted Mose, Sønderjylland  80,0 
 Stormengene, Rømø  35,0 
 Stubbe Sø, Djursland  24,0 
 Bøvling Klit, Vestjylland  6,5 
 Agerø, Mors  27,5 
 Råbjerg Mose, Nordjylland  0,5 
 
 Udover forannævnte ejendomme administrerer fonden følgende af Karen Krieger-Fonden eje-

de reservater: Bøjden Nor (14 hektar), Barup Sø (26 hektar) og Saksfjed/Hyllekrog (163 hek-
tar) samt det af Aage V. Jensens Fonde ejede reservat: Vaserne (14 hektar). 
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Noter til regnskabet - fortsat 
 
 
   2006  
6 - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  kr.  
 Kostpris 1. januar ............................................................................... 1  
 Tilgang................................................................................................ 0  
 Afgang ................................................................................................ 0  
 Kostpris 31. december .................................................................... 1  
 
 Afskrivninger 1. januar ....................................................................... 0  
 Årets afskrivninger ............................................................................. 0  
 Afskrivninger 31. december............................................................ 0  
 
 Regnskabsmæssig værdi 31. december....................................... 1  
 
 
7 - Værdipapirer 
 Obligationer ........................................................................................ 7.731.241  
 Investeringsforeningsbeviser ............................................................. 1.392.236  
   9.123.477  
 
 
8 - Grundfond 
 Saldo 1. januar ................................................................................... 5.000.000  
 Saldo 31. december ......................................................................... 5.000.000  
 
 
9 - Uddelingsfond 
 Saldo 1. januar ................................................................................... 3.732.672  
 Overført i henhold til resultatdisponering........................................... - 216.789 
 Saldo 31. december ......................................................................... 3.515.883  
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Noter til regnskabet - fortsat 
 
 
   2006  
10 - Hensættelse til opfyldelse af fondens formål  kr.  
 Hensættelser 1. januar 2006.............................................................. 1.418.763  
 Anvendt i året ..................................................................................... - 1.286.401  
 Modtaget og hensat i året .................................................................. 1.884.985  
 Hensættelser. 31. december 2006 .................................................... 2.017.347  
 
 
11 - Sikkerhedsstillelser 
 Ingen. 
 
 
12 - Eventualforpligtelser 
 Ingen. 
 
 
13 - Medarbejderforhold 
 Fonden har i 2006 i gennemsnit beskæftiget 4 medarbejdere. 
 
 Gager m.v. har omfattet: 
 
 Gager.................................................................................................. 1.307.992  
 Pensionsbidrag................................................................................... 155.214  
 Sociale bidrag..................................................................................... 17.362  
 Hensættelse vedrørende feriepenge, ændring.................................. 26.000  
 Løntilskud, Friluftsrådet m.v............................................................... - 228.556  
   1.278.012  
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