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LEDELSESPÅTEGNING  

Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2011 for Danmarks Jægerforbund. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2011. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 

 

Rødovre den 11. maj 2012 

 

Direktion 

 

 

 

Simon Ove Rasmussen 

Direktør 

 

 

Hovedbestyrelsen 

 

 

 

 

Ole Roed Jakobsen Henrik Frost Rasmussen 

Formand Næstformand 

 

 

 

 

Kaj Refslund Leif Bach Stig Egede Hansen 

 

 

 

 

Lars Jensen Kirsten Skovsby Jens Bjørn Andersen 

 

 

 

 

Jens Venø Kjellerup  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Til medlemmerne i Danmarks Jægerforbund 

 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Jægerforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011. 

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 

udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

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. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 

opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici 

for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
 

er relevant for forbundets udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets 

interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er 

passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

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 årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen  

Danmarks Jægerforbund har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget 

budgettal. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

København, den 11. maj 2012  

KPMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

Kurt Gimsing 

Statsaut. revisor 
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DE KRITISKE REVISORERS PÅTEGNING 

Som repræsentantskabsvalgte revisorer har vi foretaget en kritisk revision af årsrapporten for 2011 med 

det formål at påse, at Danmarks Jægerforbund´s midler er anvendt efter formålet, og at der er udvist 

fornødent hensyn hertil ved administrationen. 

 

Vores revision har omfattet stikprøvekontrol af relevante bilag samt forespørgsler til Jægerforbundets 

Formand Ole Roed Jakobsen, direktør Simon O. Rasmussen samt fagchef for økonomi Susan Nielsen. 

Vi har fået svar på alle stillede spørgsmål og velvilligt fået stillet al ønsket materiale til rådighed. 

 

Vi har ingen kritiske bemærkninger til hovedregnskabet , som vi efter møde med de statsautoriserede 

revisorer  - KPMG –mener er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

 

 

Rødovre, den 2. maj 2012. 

 

 

 

 

 

John Landbo                                                                                                                    Erik Bech Andreassen   
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FORBUNDSOPLYSNINGER 

Forbund 

Danmarks Jægerforbund 

Højnæsvej 56 

2610  Rødovre 

CVR-nr. 15 79 61 46 

Hjemstedskommune: Rødovre 

 

Hovedbestyrelse 

Ole Roed Jakobsen  Formand 

 

Leif Bach Kreds 1 

Lars Jensen Kreds 2 

Jens Bjørn Andersen Kreds 3 

Jens Venø Kjellerup Kreds 4 

Kaj Refslund Kreds 5 

Stig Egede Hansen Kreds 6 

Kirsten Skovsby Kreds 7 

Henrik Frost Rasmussen Kreds 8 

 

 

 

 

Direktion 

Simon Ove Rasmussen Direktør  

 

Revision 

KPMG  

Statsautoriseret Revisionspartnerskab 

 

Kritiske Revisorer 

John Landbo og Erik Bech Andreassen. 

 

 

 

 

 

 

Repræsentantskabet 

 

Godkendt på Jægerforbundets repræsentantskabsmøde, den 16. juni 2012  

Dirigent 

 

 

___________________________________ 
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 LEDELSESBERETNING 

Danmarks Jægerforbunds økonomi er sund. Resultatet for regnskabsåret 2011 udviser et overskud på t.kr. 

4.297 mod budgetteret t. kr. 2.010. 

 

 
 

 

Afvigelserne fra budgettet skyldes navnlig følgende forhold: 

 

Negative afvigelser: 

Færre indtægter i Sektion for anvendt vildtforskning t kr. 820. 

Færre kontingentindtægter t. kr. 692. 

 

Positive afvigelser: 

Mindre aktivitet i kursusafdelingen t. kr. 780. 

Mindre forbrug på kredsaktiviteter og JKF t. kr. 726. 

Større udbytte af DJ’s obligationer t. kr. 700. 

 

Færre omkostninger på Hovedbestyrelse, udvalg og Repræsentantskab t. kr. 408. 

Færre omkostninger på kommunikationsafdelingen t. kr. 388. 

 

Med årets resultat t. kr. 4.297 er der sket en væsentlig økonomisk konsolidering af forbundet, idet 

egenkapitalen ved udgangen af 2010 er steget fra t.kr. 24.122 til t.kr. 28.419 ved udgangen af 2011.  

 

Sektion for anvendt vildtforskning: I 2011 er budgetterede forskningsprojekter ikke gennemført i et 

omfang som planlagt. Afvigelserne vedrører primært projekt Vejdirektoratet, DJ’s Dueprojekt og  

indtægtsdækkede forskningsprojekter. 

 

Færre indtægter på kontingenter: DJ har i 2011 haft tilgang af kursist-medlemmer og senior- og 

æresmedlemmer.  Der er fortsat fald i antallet af ordinære medlemmer primært som følge af, at flere overgår 

til senior-medlemskab med deraf følgende påvirkning af kontingentindtægterne. Om udviklingen i 

medlemskaber henvises til note 1.  
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Mindre aktivitet på kursusafdelingen: I 2011 blev der gennemført færre kursusaktiviteter end forudsat af 

kursusafdelingen, hvorfor der foreligger en afvigelse på t. kr. 780. i forhold til budgettet.  

 

Mindre forbrug på kredsaktiviteter og Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd: I 2011 har kredse og 

JKF forbrugt færre udgifter end forudsat Det mindre forbrug udgør t.kr. 726 og fordeler sig på 

mødeomkostninger, variable og faste omkostninger. 

 

Obligationsudbytte: Som følge af gunstig renteudvikling i regnskabsåret 2010 opnåede DJ større udbytte af 

sine obligationer i 2011 end budgetteret. Den positive afvigelse udgør t. kr. 700. 

 

Færre omkostninger på Hovedbestyrelsen, udvalg og Repræsentantskab: Faldet skyldes færre afholdte 

omkostninger til møder og repræsentation t. kr.408. Hovedbestyrelsen har ej heller forbrugt midler til 

planlagt efteruddannelse. 

 

Færre omkostninger på kommunikationsafdelingen: Fornyede kontrakter har reduceret omkostninger på 

især, fotos, artikler og trykning og har udlignet tidligere års underskud. Udstillingspuljen er ikke fuldt ud 

benyttet og samlet for afdelingen er der en positiv afvigelse på t. kr. 388. 

 

Medlemskaber 

Det samlede antal medlemskaber er steget fra 95.391 medlemmer ved udgangen af 2010 til 95.801 ved 

udgangen af 2011 Det er en stigning på 410 medlemskaber. I 2011 er gennemført en hvervekampagne 

ligesom medlemshvervning er sket i forbindelse med udgivelsen af gratisavisen TIRO og ved hvervning af 

kursistmedlemmer. 

 

Fokusområder i 2011  

Der har i lighed med 2010 været fokus på at sikre en mere effektiv anvendelse af forbundets ressourcer 

centralt, i kredse og i JKF. Hovedbestyrelsen og administrationen har arbejdet målrettet på at styrke 

økonomien og engagementet i aktivitetsområderne og for at sikre at ressourcer omsættes i resultater og 

målrettes aktiviteter til gavn for medlemsskaren. 

 

Regnskabsanalyser og budgetopfølgninger intensiveres fortsat og forbundet opretholder indførte faste 

kredskasserermøder til styrkelse af samarbejdet mellem kredskassererne og forbundets økonomiafdeling. 

 

Forbundets IT- værktøjer er ligeledes styrket gennem 2011. Forbundets opdaterede regnskabssystem har 

lettet en række arbejdsgange i økonomiafdelingen og forbundet er i 2011overgået til elektronisk faktura 

scanning. Det nye medlemssystem udvikles fortsat og der tages i foråret 2012 hul på at forny forbundets 

aktivitetsprogrammer. I 2011 har Forbundet igangsat oprettelse af nye hjemmesider til kredse og foreninger. 

Tilbuddet omfatter alle forbundets foreninger og de nye hjemmesider sættes i drift i foråret 2012. 

 

DJ´s projektforvaltning har i 2011 arbejdet på udfasningen af forbundets 4 projekter i Malawi og Tanzania.  

2 af projekterne er endeligt afsluttet, ligesom de sidste udeståender på de tilbageværende 2 projekter 

forventes at være udfaset pr. 30.6.2012  

 

Repræsentantskabets sigtelinjer for budget 2012 

Med regnskabet for 2011 har forbundet fortsat linjen hvorved stærk økonomistyring og effektiv 

ressourceanvendelse skal lede til frigørelse af flere af forbundets midler til gavn for medlemsaktiviteterne 

særligt i foreningerne, i kredse og JKF regi.  

 

Der er i overensstemmelse med Repræsentantskabets sigtelinjer budgetteret for regnskabsåret 2012 med et 

overskud på ca. 2 mio. kr. Hensigten er at fortsætte den økonomiske konsolidering af Jægerforbundet, blandt 

andet med henblik på investering i fælles domicil. 
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Hovedbestyrelsen har prioriteret indsatsen omkring medlemshvervning og har ultimo 2011 indført et kraftigt 

hvervetiltag rettet mod jagttegnskursister.  

 

Indsatsen for at bedre økonomien omkring DJ’s annoncesalg er fastholdt og der er fortsat god balance i 

indtægter og udgifter på annoncebladet. 

 

I foråret 2012 idriftsættes de nye hjemmesider til lokalforeninger og herefter vil hovedbestyrelsen tage fat på 

overvejelser om fornyelse af forbundets hjemmeside.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Generelt 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A og i overensstemmelse med vedtægternes 

bestemmelser herom. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. 

 

Medlemskontingenter 

Kontingenter består af de vedrørende kalenderåret 2011 betalte kontingenter med fradrag af den andel, der 

vedrører kontingent til medlemskab af lokalforeninger. 

 

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

 

Annonceindtægter  
Annonceindtægter omfatter årets fakturerede omsætning ved salg af annoncer i medlemsbladet Jæger. 

 

Andre indtægter vedrørende medlemsaktiviteter  

Posten omfatter primært indtægter i forbindelse med afholdelse af kurser samt brugerbetalinger 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. 

 

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. 

 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver omfattende indretning af lejede lokaler samt inventar måles til kostpriser med 

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Denne kategori af materielle anlægsaktiver afskrives over 5 år. 

Anskaffelser under kr. 50.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Anskaffelse af IT-hard- og software udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Forbedringer af eksisterende IT-software udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Materielle anlægsaktiver omfattende grunde måles til kostpris. Der foretages ikke afskrivninger på grunde. 

 

Værdipapirer 
Børsnoterede aktier og obligationer er optaget til anskaffelsessummen. Såfremt børskursen er lavere optages 

beholdninger til den lavere børskurs. Aktier i Dansk Jagtforsikring A/S (unoterede) er optaget til 

anskaffelsessummen. 

Realiserede kursgevinster og -tab indgår i finansielle indtægter eller finansielle omkostninger i 

resultatopgørelsen. 
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Varebeholdninger 
Består af forbundets beholdning af handelsvarer og præmier. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-

metoden. Eventuelle værdireguleringer i forbindelse hermed indgår i resultatopgørelsen. Der foretages 

nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer. 

 

Tilgodenhavender fra salg og andre tilgodehavender 
Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af 

tab. Nedskrivning til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af debitorerne samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning. 

 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2011 
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BALANCE 31. DECEMBER 2011 

Aktiver 
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 Passiver 
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NOTER 2011 
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