
 

Danmarks Jægerforbund 

Årsrapport 2006 
 

 
 

 
CVR-nr. 15 79 61 46 

 

 



 

 

 
Danmarks Jægerforbund 

Årsrapport 2006 
 

1 

Indhold 

Påtegninger 2 
Ledelsespåtegning 2 
Den uafhængige revisors påtegning 3 
De kritiske revisorers påtegning 4 

Ledelsesberetning 5 
Selskabsoplysninger 5 
Økonomisk beretning 6 

Årsregnskab 1. januar - 31. december 9 
Anvendt regnskabspraksis 9 
Resultatopgørelse 12 
Balance 13 
Noter 15 



 
 

 

 
Danmarks Jægerforbund 

Årsrapport 2006 
 

2 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Hovedbestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 
for Danmarks Jægerforbund. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et 
retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2006 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2006. 

Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. 

Kolding, den 11. maj 2007 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til medlemmerne i Danmarks Jægerforbund 
Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Jægerforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse 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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne 
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen-
sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 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 re-
vision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, samt revisionsinstrukser fra Skov- og Naturstyrelsen 
af 10. marts 1993, Friluftsrådet af 15. februar 2005 samt Udenrigsministeriet af april 2006. 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 årsrappor-
ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlin-
formation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen over-
vejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der gi-
ver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-
derne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En re-
vision 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 årsrap-
porten. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Kolding, den 11. maj 2007 
KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Kurt Gimsing Chris Iversen 
statsaut. revisor statsaut. revisor 



 

 

 

Påtegninger 

 

 
Danmarks Jægerforbund 

Årsrapport 2006 
 

4 

De kritiske revisorers påtegning 
Som Repræsentantskabets kritiske revisorer, har vi gennemset regnskabet opdelt på 
afdelinger. 

Efterfølgende har vi udvalgt specifikke poster, som er gennemgået. Herunder tilfældig 
udvalgte regions- og kredsregnskaber. Vi har herunder fundet poster, som har givet 
anledning til bemærkninger der knytter sig til uklarheder i retningslinierne for benyttede 
bloktilskud og overskudsmidler i regioner og kredse. Disse bemærkninger er beskrevet i et 
særskilt protokollat. 

Vi har ikke fundet ting, som har givet anledning til påtale og kan godkende regnskabet uden 
bemærkninger. 

Rødovre, den 8. maj 2007 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Danmarks Jægerforbund 
Højnæsvej 56 
2610 Rødovre 
 

Telefon: 36 73 05 00 
Telefax: 36 72 09 11 
Hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk 
E-mail: post@jaegerne.dk 

CVR-nr.: 15 79 61 46 
Stiftet: 1. september 1977 
Hjemsted: Rødovre 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 

Ole Roed Jakobsen, (formand)   
Martin Andersen   Region 1  Kaj Refslund  Region 8 
Tage Espersen   Region 2  Per Clausen   Region 9 
Norbert Ravnsbæk   Region 3  Christian Clausen  Region 10 
Lars Kolling    Region 4  Leif Engsbye  Region 11 
Torben Bagh   Region 5  Arne Holten   Region 12 
Ejner Gubi    Region 6  Tonny Rasmussen  Region 13 
Hans Chr. Fuglsang  Region 7  Henrik Frost Rasmussen Region 14 

Direktion 
Konst. Direktør Stig T. Møller 

Revision 

KPMG C.Jespersen 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

Repræsentantskab 

Godkendt på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde, den 16. juni 2007 

Dirigent: 
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Økonomisk beretning 
2006 har for Danmarks Jægerforbund været et år, hvor respekten for medlemmernes penge 
er den røde tråd, der har kendetegnet den økonomiske administration af forbundets midler. 

Økonomiafdelingen har arbejdet videre med at fastlægge interne retningslinjer, procedurer 
og kontroller, alt sammen for at sikre, at Jægerforbundets midler forvaltes bedst muligt. Der 
er i årets løb sket en udvidelse og opgradering af økonomisystemet, som blandt andet 
betyder en større detaljeringsgrad i såvel regnskab som budgetlægning.    

Ved revisionen af årsregnskabet har revisorerne haft særlig fokus på en række af de forhold, 
der blev afdækket i forbindelse med kulegravningen. Der er ikke fundet forhold, der giver 
anledning til bemærkninger, og revisionen konkluderer, at der er sket en væsentlig 
forbedring i Jægerforbundets interne kontroller. 

Årsrapporten 2006 viser Danmarks Jægerforbunds resultat og økonomiske stilling pr. 
31.12.2006. Som et led i den større åbenhed omkring forbundets økonomiske forhold er 
årsrapporten i år suppleret med et bilagshæfte, der viser en række økonomiske 
specifikationer fordelt på de enkelte afdelinger. 

Økonomisk resultat og udvikling 

Årets resultat for 2006 udviser et overskud på 3.388 tkr. Det er en væsentlig fremgang i 
forhold til resultatet fra 2005, der udviste et underskud på 581 tkr., og det bedste resultat i 
forbundets historie. 

Tabellen belyser Jægerforbundet resultatudvikling for årene 2002 – 2006: 

Årets resultat
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Årets overskud er et tegn på, at Jægerforbundet efter et år med udgifter til kulegravning og 
efterfølgende udgifter til såvel advokat- og revisorundersøgelser atter er på vej ind i en 
periode med større driftsmæssig stabilitet. Overskuddet er 2.598 tkr. større end det 
budgetterede nettooverskud på 790 tkr. Denne afvigelse skyldes primært følgende forhold: 

• Manglende modtagelse af driftstilskud til administration og ”Jæger”, i alt manglende 
indtægter på 870. tkr. 

• Reduktion i annonceindtægter i annoncebladet, i alt manglende nettoindtægter på 970 
tkr. 

• Forbedret og delvis reduceret aktivitet på området for uddannelse og naturvejledning, 
udgiftsbesparelse på 2.956 tkr. 

• Udgifter til Hovedbestyrelse, administration m.v, samlet besparelse på 1.482 tkr. 

Medlemmer 

På indtægtssiden er der en negativ afvigelse i forhold til den budgetterede indtægt fra 
medlemskontingenter på 535 tkr. Dette skyldes et mindre fald i medlemsantallet fra 93.725 
til 92.853, svarende til knap 1 %. Der har ikke været kontingentstigninger i perioden. Den 
seneste opgørelse pr. 1. april 2007 viser et medlemstal på 93.004. 

Varelager 

Ved årsskiftet var Jægerforbundets varebeholdninger værdiansat til 1.283 tkr. Der ligger en 
del varer på lager, som kun i begrænset omfang er solgt/anvendt i 2006. Der er ikke 
nedskrevet for ukurans i 2006, men der vil i 2007 være forøget fokus på at få nedbragt 
varelageret, blandt andet gennem etablering af en netbutik med salg af diverse merchandise, 
bøger og øvrigt informationsmateriale. 

Forventninger til fremtiden 

Der venter en lang række udfordringer for Danmarks Jægerforbund. De interne 
forretningsgange og kontroller er nu ved at være på plads, og Jægerforbundets bogholderi er 
tilrettelagt således, at de afholdte udgifter registreres på udvalgs- og aktivitetsniveau, hvilket 
muliggør økonomisk opfølgning på et detaljeret niveau. 

Der er dog fortsat mulighed for at forbedre forretningsgangene, og de kritiske revisorer har i 
deres protokollat anbefalet, at der strammes op på retningslinjerne for anvendelse af 
bloktilskuddene til kredse og regioner – et område, der naturligvis vil blive fulgt op på. 
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2006 har i høj grad været et år, hvor der har været fokus på en konsolidering af Forbundets 
økonomi efter det negative resultat i 2005. Nu skal der ses fremad, og derfor er der i starten 
af 2007 arbejdet på en justering af Jægerforbundets administration, således at der i endnu 
højere grad vil blive sat fokus på at opfylde de krav og forventninger, som medlemmer og 
jagtforeninger har til den service og bistand, de modtager. 

Der budgetteres med et overskud på lige godt 2 mio.kr. i 2007. I dette budget er der 
indregnet plads til en række serviceforbedringer, blandt andet ansættelsen af en 
miljøtekniker, der kan bistå jagtforeningerne i spørgsmål omkring miljøgodkendelser af 
skydebaner, og en opdatering af forbundets hjemmeside med flere interaktive tilbud. 

Med årsrapporten for 2006 og de positive forventninger til fremtiden kan det konstateres, at 
Danmarks Jægerforbund er tilbage på sporet som en stærk og troværdig jagtfaglig 
interesseorganisation. Og – stadig som Danmarks Næststørste grønne organisation. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Jægerforbundet for 2006 er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes 
bestemmelser herom samt efter årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-
virksomhed. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Resultatopgørelsen 

Medlemskontingenter 

Kontingenter består af de vedrørende kalenderåret 2006 betalte kontingenter med fradrag af 
den andel, der vedrører kontingent til medlemskab af lokalforeninger. 

Tilskud 

Tilskuddene består af driftstilskud til forbundets drift samt tilskud til gennemførelse af 
konkrete aktiviteter. 

Annonceindtægter 

Annonceindtægter omfatter årets fakturerede omsætning ved salg af annoncer i medlems-
bladet Jæger. 

Andre indtægter vedrørende medlemsaktiviteter 

Posten omfatter primært indtægter i forbindelse med afholdelse af kurser samt bruger-
betalinger i forbindelse med forbundets aktiviteter m.v. 

Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter med tilskud 

Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter med tilskud omfatter omkostninger vedrørende de 
dele af forbundets aktiviteter, hvortil der modtages tilskud. 
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Udgifter vedrørende medlemsaktiviteter uden tilskud 

Posten omfatter omkostninger til gennemførsel af de dele af forbundets aktiviteter, hvortil 
der ikke modtages tilskud. 

Lønninger 

Lønningerne er ført som h.h.v. aktivitetsløn og administrationsløn. Den administrative del af 
de aktivitetsansattes løn beregnes skønsmæssig og er overført til administrationslønnen. 

Andre driftsindtægter og –udgifter 

Andre driftsindtægter og -udgifter omfatter indtægter og udgifter, som ikke har direkte 
tilknytning til forbundets medlemsaktiviteter. 

Finansielle indtægter og udgifter 

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter, realiserede kursgevinster, kurstab, 
udbytte og omkostninger ved vedrørende bankindeståender, værdipapirer, tilgodehavender 
og gæld. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. 
Der foretages lineære afskrivninger over en forventet brugstid på 5 år. 

Anskaffelser under kr. 50.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret.  Anskaffelse af edb (hardware 
og software) udgiftsføres i anskaffelsesåret. Forbedringer af eksisterende edb-software 
udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Værdipapirer 

Børsnoterede aktier og obligationer der indgik i forbundets beholdning pr. 1. januar 1992 er 
optaget til kursværdien pr. 31. december 1991. Anskaffelser foretaget efter 1. januar 1992 er 
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optaget til anskaffelsessummen. Såfremt børskursen er lavere optages beholdninger til den 
lavere børskurs. 

Aktier i Dansk Jagtforsikring A/S (unoterede) optages til anskaffelsessum. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger består af forbundets beholdning af handelsvarer og præmier. 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Der foretages nedskrivning på 
ukurante varer, herunder langsomt omsættelige. 

Tilgodehavende tilskud og andre tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab 
efter en individuel vurdering af tilgodehavender. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til nominelværdi, herunder gæld til leverandører, feriepenge-
forpligtelser, ej afholdte udgifter vedrørende internationale projekter m.m. 
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Resultatopgørelse 
   Budget  
tkr. Note 2006 2006 2005      

Indtægter     
Medlemskontingenter 1 41.565 42.100 40.706 
Tilskud:     
  Driftstilskud 2 0 870 870 
  Tilskud vedr. medlemsaktiviteter 2 17.617 6.863 16.509 
Annonceindtægter vedr. medlems-

aktiviteter med tilskud 
 

7.231 
 

8.323 8.407 
Andre indtægter vedr. medlems-aktiviteter 

med tilskud 
 

2.050 
 

2.085 2.420 
Andre indtægter vedr. medlemsaktiviteter 

uden tilskud 
 

5.173 
 

5.597 8.051 
Omsætning handelsvarer/præmier m.v. 

vedr. medlemsaktiviteter uden tilskud 
 

987 
 

960 940      

Indtægter i alt  74.623 66.798 77.903 
     
Udgifter vedr. medlemsaktiviteter med 

tilskud 
 

2 -37.198 
 

-25.410 -38.184 
Udgifter vedr. medlemsaktiviteter uden 

tilskud 
 

-21.219 
 

-27.252 -22.999      

I alt  16.206 14.136 16.720 
     
Administrationsomkostninger  -10.530 -11.319 -12.667 
Hovedbestyrelse og Repræsentantskab  -3.341 -3.232 -6.003 
Andre driftsindtægter  424 360 427 
Andre driftsudgifter  -109 -75 -12      

Årets resultat før afskrivninger og renter  2.650 -130 -1.535 
     
Afskrivninger 3 -28 -40 -37      

Årets resultat før renter  2.622 -170 -1.572 
     
Finansielle indtægter  789 960 1.021 
Finansielle udgifter  -23 -0 -30      

Årets resultat  3.388 790 -581      
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Balance 
    
tkr. Note 2006 2005     

AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver 4   
Indretning af lejede lokaler i Rødovre  0 0 
Inventar  29 57     

  29 57     

Finansielle anlægsaktiver    
Deposita  74 74 
Værdipapirer 5 18.268 18.404     

  18.342 18.478     

Anlægsaktiver i alt  18.371 18.535     

Omsætningsaktiver    
    
Varebeholdninger  1.283 1.567     

Tilgodehavender    
Tilgodehavende tilskud og andre tilgodehavender  6.766 7.537 
Periodeafgrænsningsposter  2.333 1.211     

  9.099 8.748     

Likvide beholdninger  7.134 4.989     

Omsætningsaktiver i alt  17.515 15.304     

AKTIVER I ALT  35.886 33.839     
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tkr. Note 2006 2005     

PASSIVER    
Egenkapital 6   
Afsat til køb af ejendom  12.000 8.000 
Rest kapital  2.383 2.995     

Egenkapital i alt  14.383 10.995     

Gældsforpligtelser    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Bankgæld  5.340 8.647 
Leverandører af varer og tjenesteydelser   2.641 2.053 
Anden gæld  1.741 3.636 
Forudbetalte kontingenter  1.622 726 
Hensat feriepengeforpligtelse  2.821 2.527 
Ej afholdte udgifter vedr. internationale projekter overført 

til 2007 
 

7 5.957 3.859 
Ej afholdte udgifter vedr. tilskud fra fonde overført til 2007  1.381 1.396     

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  21.503 22.844     

PASSIVER I ALT  35.886 33.839     
    
Leasingforpligtelser  8   
Sikkerhedsstillelser 9   
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Noter 
 
Antal 2006 2005    

1 Medlemmer 
Ordinære/direkte medlemmer 67.019 69.171 
Ungdomsmedlemmer 2.358 2.372 
Senior- og æresmedlemmer 7.416 6.396 
Familiemedlemmer 3.000 2.924 
Kursistmedlemmer 1.282 1.454 
Ekstraordinære medlemmer 11.778 11.408    

Antal i alt 92.853 93.725    
2 Tilskud 

tkr. 

Omkost-
ninger 
(Netto) 

Tilskud 
2006 

Tilskud 
Budget 
2006  

Tilskud 
2005 

     
Friluftsrådet:     
Driftstilskud 0 0 870 870 
Naturvejleder 617 216 200 200 
     
 617 216 1.070 1.070 
     
Skov og Naturstyrelsen:     
Drift af Vildtforvaltningsskolen 2.914 2.400 2.400 2.400 
Decentral naturformidling 603 100 0 0 
Naturforvaltning 358 0 0 0 
Forskning 0 0 100 0 
Medlemsbladet & Jæger *) 10.076 2.400 2.400 2.363 
Informationstjeneste 688 300 300 300 
Schweisshundearbejdet, driften 805 697 250 653 
Schweisshundearbejdet løn 410 300 300 300 
Brugergruppe Strand- og Havjagt 48 50 0 50 
Nyjægere 94 30 80 30 
Lokale foreningers arbejde 833 833 833 833 
Anskydninger 180 0 0 0 
     
 17.009 7.110 6.663 6.929 
     
Udenrigsministeriet, Danida:     
Tanzania - Fase 2 2.914 3.040 0 4.080 
BHA Malawi   2.248 2.440 0 1.300 
NGO-Net Malawi 1.335 2.611 0 1.800 
Liwonde 1.490 2.200 0 2.200 
Reg.af ej afholdte udgifter overført t/ 2007 2.304 0 0 0 
     
 10.291 10.291 0 9.380 
     
I alt 27.917 17.617 7.733 17.379 
     
Heri modregnede indtægter 9.281         
Udgifter vedr. medlemsaktiviteter med tilskud 37.198              
*) Indeholder årets samlede udgifter til produktion af medlemsbladet og annoncebladet "Jæger" 
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  Budget  
tkr. 2006 2006 2005     

3 Afskrivninger 
Inventar 28 40 37     

 28 40 37     
4 Materielle anlægsaktiver 

tkr. 

Indretning 
af lejede 
lokaler Inventar I alt 

    
Kostpris 1. januar 2006 920 596 1.516 
Tilgang 0 0 0 
Afgang -0 -0 -0 
    
Kostpris 31. december 2006 920 596 1.516 
    
Ned- og afskrivninger 1. januar 2006 920 539 1.459 
Afskrivninger 0 28 28 
Afgang -0 -0 -0 
    
Ned- og afskrivninger 31. december 2006 920 567 1.487 
    
Regnskabsmæssig værdi  

31. december 2006 0 29 29 

    
    

5 Værdipapirer 
tkr. 2006 2005    

Investeringsforeninger (nom. tkr. 17.204) 18.098 18.228 
Obligationer (nom. tkr. 29) 20 27 
Aktier:   
  Dansk Jagtforsikring (nom. tkr. 245) – ej noteret 147 147 
  Jyske Bank (nom. 100 stk) 2 2    

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 18.267 18.404    

   

Kursværdien pr. 31. december 2006 af de offentligt noterede værdipapirer udgør 18.167 tkr. 
(2005: 18.528 tkr.) 
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tkr. 2006 2005    

6 Egenkapital 
Saldo primo 10.995 12.264 
Regulering, tidligere år *) 0 -688 
Årets resultat 3.388 -581    

 14.383 10.995    
Fra og med 2006 indregnes udbytte på investeringsbeviser i det år, hvori Jægerforbundet har 
opnået endeligt krav på udbytte. Sammenligningstal for 2005 er korrigeret. 

7 Ej afholdte udgifter vedr. Internationale projekter overført til 2007 
   
tkr. 2006 2005    

Tanzania 613 487 
Malawi 785 592 
NGO-Net Malawi 1.807 531 
Liwonde 1.522 811 
Projekternes gæld til Jægerforbundet pr. 31/12 2006 1.230 1.438    

Ej afholdte udgifter i alt 5.957 3.859    

Tanzania - Fase 2 - Jn.nr. 104.N.339.MFS.1. (Danida) 

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 1/1 2006  487 
Modtaget tilskud i 2006  3.040    

  3.527 
Overført til Tanzania i 2006 -1.665  
Forbrugt i Danmark -1.112     
 -2.777  
Administration -191 -2.968    

  559 
Optjente renteindtægter  54    

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 31/12 2006  613 
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BHA Malawi - Jn.nr. 104.N.339.b.3. (Danida) 

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 1/1 2006  592 
Modtaget tilskud i 2006  2.440    

  3.032 
Overført til BHA Malawi i 2006 -1.162  
Forbrugt i Danmark -975     
 -2.137  
Administration -147 -2.284    

  748 
Optjente renteindtægter  37    

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 31/12 2006  785 
   
NGO-Net - Jn.nr. 104.N.339.b.2. (Danida) 

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 1/1 2006  531 
Modtaget tilskud i 2006  2.611    

  3.142 
Overført til NGO-Net i 2006 -676  
Forbrugt i Danmark -628     
 -1.304  
Administration -87 -1.391    

  1.751 
Optjente renteindtægter  56    

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 31/12 2006  1.807 
   
Liwonde - Jn.nr. 104.N.339.b.4. (Danida) 

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 1/1 2006  811 
Modtaget tilskud i 2006  2.200    

  3.011 
Overført til Liwonde i 2006 -830  
Forbrugt i Danmark -606     
 -1.436  
Administration -97 -1.534    

  1.477 
Optjente renteindtægter  45    

Ubrugte tilskudsmidler, pr. 31/12 2006  1.522 
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8 Leasingforpligtelser 

Jægerforbundet har leasingkontrakter, hvor leasingforpligtelsen udgør 4.182 tkr. for perioden 
2007 – 2013. 

9 Sikkerhedsstillelser 

Værdipapirer med bogført værdi på 18.118 tkr. er stillet til sikkerhed for Jægerforbundets 
bankgæld, der pr. 31. december 2006 udgør 5.340 tkr. 

 


